Uchwała Nr XLII/275/10
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrowa”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poz. zm.),Rada Gminy Dabrowa uchwala, co
następuje:

§1.. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Dąbrowa” przyjęty uchwałą
Nr 3/2010 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa z dnia 26 października
2010r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa i Sołtysowi
sołectwa Dąbrowa.

§3. Uchyla się uchwałę NR XXXV/246/10 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 11
marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dąbrowa”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Załącznik
do Uchwały nr XLII/275/10
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 8 listopada 2010 r.

Uchwała nr 3/2010
Zebrania wiejskiego Sołectwa Dąbrowa
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Dąbrowa

Na podstawie §4 pkt. 4 oraz §10 ust. 1 Statutu Sołectwa Dąbrowa (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 4, póz, 49) Zebranie Wiejskie uchwala, co
następuje:
§1. Przyjmuje się plan odnowy miejscowości Dąbrowa, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§2.Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi.
Przewodniczący zebrania
/-/ Wiesława Zarwańska

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Załącznik
do Uchwały Nr 3/2010
Zebrania wiejskiego Sołectwa Dąbrowa
z dnia 26 października 2010 r.

Plan Odnowy Miejscowości
Dąbrowa
Na lata 2009-2016

Wstęp
Wieś Dąbrowa przystąpiła do Programu Odnowa Wsi w dniu 25 marca
2009 r. Plany i główne założenia w odbudowie wsi Dąbrowa zawierają:
charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów, analizę mocnych
i słabych stron miejscowości, planowane kierunki rozwoju, zadania
i przedsięwzięcia do wykonania w odbudowie wsi. Razem z Dąbrową do
Programu Odnowy Wsi przystąpiły też Sokolniki, które są połączone z Dąbrową
jednym samorządem sołecki (Sołtys, Rada Sołecka, budżet sołecki)
1.1 Położenie
Dąbrowa jest wsią położoną 15 km na północny zachód od Opola i 15 km
na północny wschód od Niemodlina w ciągu głównego szlaku tranzytowego
z zachodu na wschód tj. drogi krajowej nr 46.
Miejscowość znajduje się 3 km na zachód od drogi krajowej nr 94 i 4 km
od węzła komunikacyjnego „Prądy„ będącego dojazdem do autostrady A4,
przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe:1719 (kierunek Nowa Jamka ),
1720 (kierunek Skarbiszów), 1761 (kierunek Wawelno), 1769 (kierunek
Chróścina), Dąbrowa posiada również przystanek PKP na trasie WrocławKatowice.
Powierzchnia wsi wynosi 9,84 km2. Sokolniki położone są na wzniesieniu
terenu zaczynającym się w Dąbrowie w kierunku południowo – zachodnim
i stanowią integralną część sołectwa , położone są wzdłuż drogi powiatowej nr
1767 (kierunek Wawelno) około 1 km od Dąbrowy.
1.1.1Rys historyczny
Pierwsze wzmianki o Dąbrowie pochodzą już z 1300 r. , dotyczą księgi
uposażeń biskupstwa wrocławskiego. Wieś została założona na prawie
niemieckim i zbudowana na tym prawie, które było korzystniejsze dla nowych
osadników. Do 1532 r. Dąbrowa była wsią książęcą i posiadała samorząd. Na
jego czele stał sołtys, który przewodniczył wiejskiej ławie sądowej, zbierał
czynsze i był zobowiązany do służby wojskowej, oraz był zwolniony
z odrabiania pańszczyzny.
W Dąbrowie mieszkali wówczas chłopi pełno rolni tzw. kmiecie, którzy
mieli gospodarstwa sięgające jednego łana (43 mórg, około 24,2 ha), mieli oni
obowiązek odrabiania pańszczyzny. We wsi mieszkali również zagrodnicy, czyli
chłopi małorolni, od których nie wymagano pańszczyzny.
Ostatnią grupę stanowili chałupnicy, czyli chłopi bezrolni.
Od 1566 r. właścicielem Dąbrowy był Steffan Żyrowski, a w początkach XVII
w. miejscowość znalazła się w rękach przedstawicieli rodu von Tschetschau –
Mettich, którzy posiadali ją przez 125 lat.
W czasach reformacji w Dąbrowie osiedlili się ewangelicy, dla których
właściciele ufundowali małą kaplicę w parku zamkowym. W 1615 roku
właściciel Dąbrowy przystąpił do budowy przyszłej siedziby rodu, usytuowanej

na wzgórzu dominującego nad wsią, po trzech latach budowy powstała
wspaniała późnorenesasowa, trzyskrzydłowa rezydencja. W tym czasie było to
już dominium do którego należały miejscowości: Sokolniki, Jankowice,
Bendkowice, Nowa Jamka, Lipowa i Skarbiszów.
W 1740 roku Mettichowie sprzedali Dąbrowę Franciszkowi Janowi
Larischowi, który był jej właścicielem do 1769 roku, w którym to roku
posiadaczem Dąbrowy został bogaty ród Prittwitzów i posiadał ją do 1788 roku.
W roku 1788 do zamku wprowadził się nowy właściciel Jan Grzegorz Ziegler
- Klipphausen, który założył 22 – hektarowy park z różnorodnymi drzewami
i krzewami. Ważnym wydarzeniem w dziejach wsi była budowa w latach 1841
– 1843 linii kolejowej łączącej Wrocław z Opolem , 29 maja 1843 r. została ona
oddana do użytku, nieopodal Dąbrowy zlokalizowano przystanek osobowy.
W 1860 roku na terenie wsi mieszkało 694 osób (19 rodzin kmiecych, 93
zagrodnicze i 44 chałupnicze), do wsi należało około 3337 ha ziemi. W XIX
wieku w Dąbrowie istniał duży kościół katolicki i mała kaplica dla
ewangelików. W 1895 roku do wsi przybyły trzy siostry zakonne ze
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie, i zamieszkały w przekazanym im
domu, który zamieszkują do dziś, zakonnice w tym domu prowadziły ochronkę
dla dzieci i izbę chorych.
Następnym właścicielem zamku i wsi był Alfred von Hatzfeld –
Wildenburg, który dąbrowskie dobra nabył w 1878 roku. Pod koniec XIX wieku
majątek trafił w ręce niezwykle bogatego rodu Hochbergów z Pszczyny, który
posiadał wiele dworów, pałaców i zamków, w tym przepiękny zamek Książ na
Dolnym Śląsku, dąbrowskie dominium nabyli oni w 1892 roku. Właściciel
zamku w 1894 r. przystąpił do gruntownej rozbudowy i przebudowy zamku
w Dąbrowie w stylu neorenesansowym, przebudowano również park zamkowy.
Na początku XX wieku powierzchnia dominium liczącego 7 majątków
wynosiła 3294 ha, w 1925 roku w Dąbrowie mieszkało 997 osób. Niektórzy
mieszkańcy Dąbrowy wzięli udział w powstaniach śląskich, niestety,
mieszkańcy Dąbrowy nie wzięli udziału w plebiscycie przeprowadzonym 20
marca 1921 roku , ponieważ wytyczona przez władze granica plebiscytowa nie
obejmowała Dąbrowy. W tym czasie we wsi funkcjonowały dwie szkoły –
katolicka i ewangelicka, kasa oszczędnościowo – pożyczkowa, młyn
elektryczny, cegielnia, wspaniała piekarnia i gospoda, w roku 1937 obszar
dominium wynosił 3270 ha i zamieszkiwało 1020 osób . W 2009 roku Dąbrowa
to wieś gminna do której należą Sławice, Żelazna, Niewodniki, Narok,
Ciepielowice, Nowa Jamka, Lipowa, Skarbiszów, Karczów, Mechnice,
Chróścina, Wrzoski, Prądy, Siedliska.
Pierwsza wzmianka o Sokolnikach pochodzi z 1440 roku, jak wskazuje
nazwa była to miejscowość służebna, a mieszkający tam wówczas sokolnicy
opiekowali się sokołami i przygotowywali je do łowów w bogatych w lasy
okolicach Dąbrowy. Nazwa miejscowości w ciągu wieków wielokrotnie ulegała
zmianie, nazywając się: Sokolniki (1440 r.), Sokholniky (1532 r.), Sokollniki

(do 1936 r.), Flaknersdorf (1936 – 1945), Sokolniki (od 1945 r.). Na przestrzeni
minionych wieków Sokolniki funkcjonowały jako przysiółek folwarczny
zespołu zamkowo – parkowego w Dąbrowie. Gmina w Dąbrowie powstała 6
grudnia 1972 roku, Sokolniki status osady uzyskały 15 marca 2005 roku,
w chwili obecnej Dąbrowa z Sokolnikami liczą 1156 mieszkańców.
1.1.2 Zabytki
Sołectwo posiada następujące zabytki:
Sakralne:
• kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca wybudowany w początkach XVII
wieku na miejscu poprzedniego z XIV wieku, a w nim:
• ołtarz główny i boczne z początku XIX wieku,
• ambona kościelna z 1757 roku,
• chór muzyczny z 2. połowy XVIII wieku,
• płaskorzeźba ze sceną Ukrzyżowania z początku XVII wieku,
• dzwon z połowy XVI wieku,
• płyta nagrobna z końca XVIII wieku,
• kapliczka Najświętszej Marii Panny na placu kościoła z 1909 roku,
• dom zakonny z 2 połowy XIX wieku,
Świeckie:
• zespół zamkowo – parkowo – folwarczny z 1615 roku, a w nim:
• kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku,
• spichlerz zbożowy w Sokolnikach,
• oficyny folwarczne z końca XIX wieku,
• zabudowania folwarczne z końca XIX wieku,
• biały krzyż z jego legendami na temat powstania.
1.1.3 Walory przyrodniczo – turystyczne
Zróżnicowane środowisko przyrodnicze oraz doskonałe położenie
geograficzne na wschodnim skraju Borów Niemodlińskich sprawiają, że
Dąbrowa może być atrakcyjnym terenem aktywnych form wypoczynku. Wieś
jest niewielka, ale jest co zwiedzać. Warto się tu wybrać na rowerze, dzięki
czemu będzie łatwiej dotrzeć do wszystkich licznych i porozrzucanych we wsi
krzyży przydrożnych. Nie można też ominąć zamku oraz pozostałości
z zabudowań zespołu zamkowo –folwarcznego. Bardzo cennymi zabytkami są
też kościół parafialny oraz dom klasztorny Sióstr Zgromadzenia św. Elżbiety.
Dla miłośników przyrody, biologów i botaników atrakcją jest rozległy park,
niestety w chwili obecnej bardzo zdewastowany i zaniedbany. Właściciel
zespołu zamkowo – folwarczno – parkowego Uniwersytet Opolski planuje
utworzyć w Dąbrowie ogród botaniczny i muzeum przyrody.

Jesteśmy przekonani, że przywrócenie mu stanu świetności, otwarcie go
jako teren ogólnodostępny, wytyczenie i wykonanie wokół parku na terenach
zielonych ścieżek rowerowych i spacerowych znacznie podniesie walory wsi.
1.1.4 Kultura
W Dąbrowie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna, brak jest
natomiast świetlicy wiejskiej. Rolę animatora kultury pełni Zespół Szkół
w którym działają chóry szkolne i nauczycielski oraz w którym odbywa się
przegląd piosenki pod tytułem „Liść Dębu” w którym biorą udział
przedstawiciele całego województwa. Coraz prężniejsze staje się działanie na
terenie Dąbrowy gminnego ośrodka kultury i rekreacji z nową ich imprezą pod
tytułem „Zamczysko” duże sukcesy w swej działalności odnosi też schola
kościelna „Gaudium” (łac.: radość)
1.1.5 Sport
Na terenie miejscowości brak jest obiektów sportowych, które
przyciągałyby do uprawiania sportu i rekreacji szczególnie młodzież, dlatego
sport młodzieżowy jest w bardzo słabym wykonaniu.
Rolę tych ośrodków pełnią: zespół boisk Zespołu Szkół tylko w okresie
wiosenno – letnim (na okres Jesienno – zimowy brak jest sali w pełnych
wymiarach), boisko sportowe tylko z płytą do gry w piłkę nożną, kort tenisa
ziemnego przy remizie OSP. W związku z tym zapotrzebowanie na obiekty
sportowe jest ogromne, powstanie tych obiektów dałoby szansę na powstanie
klubu sportowego dla dzieci i młodzieży.
1.1.6 Oświata
W Dąbrowie funkcjonuje Zespół Szkół w skład którego wchodzą:
Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum, Publiczne
Przedszkole. Szkoła podstawowa 12 oddziałami i 201 uczniami, gimnazjum
z 6 oddziałami i 105 uczniami. Przedszkole w Dąbrowie posiada 2 oddziały z 53
przedszkolakami, oraz 1 oddział zamiejscowy w Prądach z 15 przedszkolakami,
mimo to ilość miejsc w przedszkolach jest niewystarczająca do ilości
mieszkańców Dąbrowy. W związku z powyższym istnieje potrzeba budowy
nowego przedszkola wg nowych potrzeb. Szkoły organizują szereg imprez dla
mieszkańców wsi i okolicy takich jak: kiermasze, festyny, festiwal piosenki.
1.1.7 Służba zdrowia
Na terenie Dąbrowy znajdują się:
− Samodzielny Niepubliczny Wiejski Ośrodek Zdrowia, w którym pracuje
dwóch lekarzy: rodzinny i stomatolog,
− Prywatny gabinet lekarski z jednym lekarzem,
− Gabinet rehabilitacji Stacji Caritas Opolski, w którym pracują dwie
rehabilitantki,

− Stacja opieki Caritas Opolski w którym pracują dwie siostry,
− Punkt Apteczny.
W Dąbrowie cała służba zdrowia wymaga gruntownej odbudowy, gdyż ilość
wykonywanych świadczeń zdrowotnych jest bardzo uboga.
1.1.7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Nad bezpieczeństwem pożarowym wsi czuwa jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej. Jednostka wyposażona jest w średni wóz gaśniczy. Jednostka ta
wymaga jednak pilnego doposażenia w sprzęt pożarniczy. Dąbrowa patrolowana
jest przez policjantów Komisariatu Policji w Niemodlinie, co nie stoi
w sprzeczności z potrzebą utworzenia Komisariatu Policji w Dąbrowie, celem
zapewnienia większego bezpieczeństwa publicznego mieszkańców.
1.1.8 Lokalna przedsiębiorczość
W Dąbrowie funkcjonuje 48 podmiotów gospodarczych są to zakłady
budowlane, zakłady stolarskie, zakłady produkcji materiałów budowlanych,
firmy transportowe, firmy świadczące usługi naprawy pojazdów mechanicznych
i sprzętu rolniczego, serwis i salon sprzedaży samochodów, filia banku,
administracja samorządowa. W sumie w tych firmach i zakładach zatrudnionych
jest około 200 osób. Powierzchnia wsi wynosi 9,84 km2 , na którym to terenie są
tylko 4 gospodarstwa rolne o produkcji towarowej. Bardzo słabo rozwinięty jest
segment usług hotelarsko-gastronomiczny, jedna restauracja, trzy sklepy
i piekarnia. Lokalna przedsiębiorczość wymaga gruntownego wsparcia przez
administrację samorządową i dużej reklamy w mediach.
1.1.9 Infrastruktura techniczna
Wieś posiada system centralnego zaopatrzenia w wodę, którą prowadzi
i
obsługuje
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i
Mieszkaniowej
w Komprachcicach. Wieś posiada również kanalizację burzową i sanitarną,
a śmieci odbierane są przez firmę Remondis. Każdy mieszkaniec wsi posiada
Kubły, w których segreguje odpady recyklingowe. Wieś jest oświetlona
i posiada chodniki dla pieszych w większej części wsi. Oświetlenia i chodników
wymagają tylko nowo powstające osiedla mieszkalne.
Przez wieś przebiega droga krajowa nr 46, jak i drogi powiatowe nr1719,
nr 1720, nr 1761, nr 1767 oraz nr 1769. We wsi znajduje się również
hydrofornia dostarczająca wodę do sieci wodociągowej.
1.2 Planowane kierunki rozwoju
Walorem Dąbrowy jest doskonała lokalizacja. Bardzo ciekawa historia
(szczególnie zamku i parku) oraz zabytki przyciągają turystów. Niewielka
odległość od Opola zachęca do korzystania z rowerów, dlatego wskazana jest
budowa ścieżek rowerowych gminnych jak i wiejskich. Otwarcie terenów

zamkowo – parkowych dla turystów podniosłoby atrakcyjność miejscowości.
Rozbudowa i remont infrastruktury technicznej i społecznej zwiększyłoby
standard życia i byt mieszkańców Dąbrowy. Nowe rozwiązania planistyczne
pozwoliłyby na równomierny rozwój, szczególnie w placówki usługowe.
1.2.1Planowane kierunki rozwoju miejscowości
− Rozwój turystyki
− Rozwój osadnictwa
− Rozwój terenów rekreacyjnych w tym dróg rowerowych
− Rozwój bazy rekreacyjnej
− Promocja terenów inwestycyjnych
1.2.2 Wizja rozwoju miejscowości
 Wieś ze zorganizowaną, zadbaną, wykorzystywaną i przyjazną
przestrzenią publiczną
 Zwiększenie zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej
 Podniesienie samooceny lokalnej społeczności
 Poczucie odpowiedzialności mieszkańców za porządek, ład
i bezpieczeństwo w swojej wsi
 Dąbrowa – wieś atrakcyjna do uprawiania sportów
 Dabrowa – nowe możliwości turystyki rowerowej
 Dąbrowa – Wieś aktywna
 Dobrze zorganizowana, sprawnie i skutecznie funkcjonująca społeczność.
1.2.3 Analiza mocnych i słabych stron miejscowości Dąbrowa
Mocne Strony
Słabe Strony
duże bezrobocie
walory środowiskowe , bogactwo
migracja młodych ludzi do miast i
cennych obiektów , miejsc
dziedzictwa kulturowego i wynikająca poza granice
z nich atrakcyjność turystyczna
słaba oferta spędzania wolnego czasu /
młodzież
zasoby naturalne , lasy i kompleksy
leśne , rzeki , zbiorniki wodne , parki , zbyt małe zaangażowanie ogółu
ludności
rezerwaty
dobre położenie komunikacyjne – przy trudności w zdobyciu środków
finansowych
autostradzie tereny inwestycyjne ,
mało aktywne zachęty , promocje dot.
położenie między miastami : Opole ,
Inwestorów
Wrocław
brak szkoleń dla przedsiębiorców
wykształcona młodzież
złe relacje międzykulturowe
duża liczba zabytków
niedostateczna ilość publikacji na
aktywność społeczna LIDERÓW
temat historii poszczególnych
położenie geograficzne
sieć komunikacji rozwinięta na
miejscowości oraz promujących
region
dobrym poziomie

reaktywacja org. Społ.

słaba infrastruktura turystyczna i
sportowo – turystyczna
niski poziom obsługi turystycznej ,
brak doświadczenia w zakresie
tworzenia rynku turystycznego i
agroturystycznego oraz promocji
walorów przyrodniczo – kulturowych
tendencja starzenia się ludności
wiejskiej
słaba mobilność zawodowa
mieszkańców
roszczeniowe postawy społeczne i
niski poziom kreatywności
zły stan techniczny większości
zespołów i obiektów dziedzictwa
kulturowego
słabo rozwinięta baza noclegowa
mało gospodarstw agroturystycznych
mało punktów gastronomicznych
nieskoordynowana promocja obszaru
trzech gmin

1.2.4 Analiza szans i zagrożeń w miejscowości Dąbrowa
Szanse :
Zagrożenia :
napływ inwestorów z zewnątrz – nowe migracja młodych osób poza granice
kraju – atrakcyjne oferty płacowe
miejsca pracy
spadek urodzeń
dobra oferta edukacyjna i kulturalna
wzrost podatków
pieniądze z UE – umiejętność ich
niesprawiedliwy podział pieniędzy w
wykorzystania
województwie
tańszy Internet – rozwiązania
zmieniające się przepisy prawne
telekomunikacyjne
wykorzystanie walorów kultury terenu słaba wydajność ekonomiczna
przedsiębiorców
do rozwoju ekonomicznego terenu
zbyt mała aktywność społeczna
kształcąca się młodzież w kraju i za
granicą
możliwość uczestnictwa w
szkoleniach oferowanych przez
instytucje z poza regionu
stowarzyszenia, zrzeszenia

1.2.5 Planowane przedsięwzięcia i inwestycje do realizacji przez samorząd
lokalny i gminny:
− Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej
− gazyfikacja wsi
− Budowa kanalizacji deszczowej, chodników i jezdni asfaltowych
− Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
− Budowa boisk sportowych w miejscowości
− Remont i adaptacja budynku przy plebanii na potrzeby wsi
− Rozbudowa remizy strażackiej na cele i potrzeby miejscowości
Realizowane przez lokalną społeczność lub we współpracy z nią:
− Ochrona środowiska naturalnego przez promocję aktywnej rekreacji –
budowa dróg rowerowych na terenie Gminy, oznaczanie istniejących
szlaków
− Ochrona dziedzictwa kulturowego: zamku, kapliczek, krzyży
− Mała infrastruktura turystyczna: wiata, ławki, miejsca do grillowania,
tablice informacyjne, tarasy widokowe z niezbędnymi pracami
przygotowawczymi
− Budowa placu zabaw
− Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców
1.2.6 Cele i projekty odnowy wsi Dąbrowa
Nr
Cele jakie chcemy
Projekty ,
zadani osiągnąć, by
przedsięwzięcia jakie
a
urzeczywistnić wizje
wykonamy?
rozwoju naszej wsi.
1.
Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych
1.1
Kultywowanie i
Zagospodarowanie
rozwijanie wspólnoty,
centrum wsi Dąbrowa
integracji społeczności
wiejskiej
1.2
Budowa placu zabaw
1.3
Adaptacja budynku
przy plebani na cele
wsi
1.4
Rozbudowa remizy
OSP
1.5
Organizacja imprez o
charakterze
kulturalnym,
sportowym i
promującym lokalną

Lata
Przewidy
realizacji wany
koszt

20092011

700.000,0
0

2010
20092016

20000,00
200.000,0
0

20092016
20092016

1000.000,
00

2.
2.1

2.2

2.3

3.
3.1

3.2

3.3

tradycję i kulturę
Podniesienie standardu życia na wsi
Stworzenie przyjaznej
Zagospodarowanie
2009przestrzeni publicznej
centrum wsi Dąbrowa 2011
Ochrona dziedzictwa
kulturowego: zamek,
kapliczki
Mała infrastruktura
turystyczna: wiata,
ławki, tablice
informacyjne,
Podniesienie atrakcyjności turystycznej
Zwiększenie liczby
Zagospodarowanie
turystów i
centrum wsi Dąbrowa
odwiedzających
Organizacja imprez o
charakterze
promocyjnym
Ochrona środowiska
naturalnego przez
promocję aktywnej
rekreacji –
oznaczanie, budowa
tras rowerowych

700.000,0
0

20092016
20092016

20092011

700.000,0
0

20092016
20092016

1.2.7 Wnioski
Ze względu na wyodrębnienie się wśród proponowanych do realizacji
projektów zadania związanego z zagospodarowaniem tzw. górki na potrzeby
mieszkańców (ta pozycja pojawia się we wszystkich trzech nadrzędnych celach
rozwojowych wsi) traktujemy to zadanie jako priorytetowe i szczególnie ważne
dla rozwoju i przyszłości miejscowości Dąbrowa.
Przyjmujemy nazwę zadania: Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa.
2. Opis planowanego przedsięwzięcia:
2.1 Nazwa i opis projektu:
Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa
Miejsce: Dąbrowa, Plac Powstańców Śl.
W ramach projektu p.n. „Zagospodarowanie centrum wsi w Dąbrowie”
powstanie miejsce spotkań mieszkańców. Plac po części zostanie wyłożony
kostką, co pozwoli uregulować sytuację parkingową osób odwiedzających
pobliskie instytucje użyteczności publicznej. Na miejscu powstaną alejki dla
pieszych wzdłuż których zostaną usadowione ławeczki oraz kosze na śmieci.

Stare płyty, którymi dzisiaj jest wyłożony chodnik prowadzący na górkę,
zostaną zastąpione gustowną kostką granitową. Dodatkowo na placu, ze
względów bezpieczeństwa, zostanie wykonane oświetlenie. Uzupełnione
zostaną nasadzenia roślin. Całość będzie stanowić doskonałe miejsce spotkań,
nie tylko dla młodych mieszkańców Dąbrowy ale miejmy nadzieję, także dla
tych starszych. Miejsce to wpłynie pozytywnie na wzrost integracji
mieszkańców, tych rdzennych mieszkających tu z dziada pradziada z tymi
którzy się tutaj osiedlają. Odrestaurowany plac będzie wspaniałą wizytówką
Dąbrowy oraz gminy.
2.2 Cel Projektu
Budowa parkingu oraz montaż ławek poprawi bezpieczeństwo w obrębie
tzw. górki w Dąbrowie. Zostanie uregulowana sytuacja parkingowa w tym
rejonie /dzisiaj samochody są ustawianie na poboczu drogi powiatowej/ ale
także wpłynie na rozwój funkcji turystycznej wsi przez stworzenie miejsca
odpoczynku. Zmodernizowana przestrzeń publiczna stanie się ponadto obszarem
przyjaznym dla mieszkańców, którzy będą mieli możliwość wykorzystania
produktów i rezultatów projektu do podniesienia standardu swojego życia oraz
wzmocnienia poczucia wspólnoty i integracji społecznej.
2.3 Działania:
Prace projektowe, roboty ziemne, fundamenty, roboty murarskie, kostka
betonowa
2.4 Szacowany kosztorys przedsięwzięcia:
Lp. Nazwa zadania
1
Prace projektowe
2
Roboty kanalizacyjne
3
Roboty drogowe
4
Montaż elementów wyposażenia
5
Oznakowanie

Kwota brutto
13000,00
150000,00
600000,00
18000,00
8000,00

2.5 Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Procedura
projektowa
Procedura
przetargowa
Roboty
ziemne
Rozliczenie
projektu

I
X

II

III IV

V
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X
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