Projekt
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia "Planu odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 2014-2020"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan odnowy miejscowości pn. „Plan odnowy miejscowości Dąbrówka Górna na lata 20142020", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Plan odnowy miejscowości
Dąbrówka Górna
na lata
2014 – 2020

Fot. A. Matuszkiewicz
„Dąbrówka Górna – zintegrowana wieś z tradycjami, otwarta na nowoczesność. Kiedyś położona na
starożytnym szlaku bursztynowym – dzisiaj przy węźle autostrady A-4, przyjazna dla inwestorów”
Dąbrówka Górna 2014 rok
CHARAKTERSTKA WSI DĄBRÓWKA GÓRNA
1. Położenie i warunki geograficzne
Dąbrówka Górna leży na 50.5500º szerokości geograficznej północnej oraz na 17.9333º długości
geograficznej wschodniej. Miejscowość ta o powierzchni 1 181,3815 ha znajduje się w gminie Krapkowice,
powiecie krapkowickim, województwie opolskim. Od początku swojego istnienia znalazła się w bardzo
korzystnym położeniu komunikacyjnym. W starożytności biegł tędy szlak bursztynowy, również w następnych
wiekach międzynarodowe znaczenie drogi nie zmalało.
Miejscowość leży przy starej drodze Opole – Krapkowice – Koźle - Racibórz. Odległość z Dąbrówki do
Opola, stolicy województwa, wynosi 20 km a do Krapkowic, miasta i ośrodka władzy gminnej i powiatowej jest
zaledwie 8 km. Od wschodu tereny wsi ogranicza Odra, natomiast od zachodu granica Borów Niemodlińskich
i droga szybkiego ruchu nr 45. W odległości około 500 m od miejscowości znajduje się węzeł autostradowy A-4
„Dąbrówka Górna”, przy którym wyznaczono 74 hektary terenów inwestycyjnych, wchodzących w skład
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2. Historia wsi
Pierwsza wzmianka o Dąbrówce Górnej pochodzi z 1295. W kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) miejscowość wymieniona jest jako
Dambrona Goziconis. Dąbrówka jest również wspominana w dokumencie sprzedaży z 1393 (odpis niemiecki
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z 1770). Herfert von Pause, rycerz Władysława Opolczyka, za jego zgodą i bez uszczerbku na należnościach
księcia, sprzedał ziemię braciom Adamowi i Janowi Bees. Z racji niemieckiej pisowni (duża litera)
nie wiadomo, czy w akcie sprzedaży chodzi o las dębowy (dąbrowę) czy o wieś zwaną Dąbrówka. Polską
nazwę Dąbrówka oraz niemiecką Dombrowka wymienia również w 1896 roku śląski pisarz Konstanty Damrot.
W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1934-1945 miejscowość nosiła nazwę Eichtal. Z czasem dla
odróżnienia naszej tej wioski od innych, noszących taką samą nazwę zaczęto ją nazywać „Dąbrówka nad Odrą”.
Pałac w Dąbrówce Górnej najprawdopodobniej istniał już w 1100 roku, jako obiekt obronny strzegący brodu
na Odrze. Ponoć mieszkała w nim „królewna Dąbrówka”, która pochowana została w starej części zamku
w starym sarkofagu. Dane historyczne podają, że w roku 1490 posiadłość kupiła rodzina Rogowskich. Po
zniszczeniach dokonanych w czasie wojny trzydziestoletniej przez protestanckie wojska hrabiego Piotra Ernesta
II Mansfelda w drugiej połowie XVII wieku wzniesiono dwór, który stanowi część obecnego pałacu. W drugiej
połowie XVIII wieku Rogowscy podobnie jak część szlachty śląskiej na znak protestu przeciw przyłączeniu
Śląska do Prus wyemigrowali do Galicji. Przez pół wieku właścicielem wsi i dworu był syn generała Jerzego
Ludwika von Dalwiga, który sprzedał go w 1850 roku Walterowi von Teichmann – Logischen. W latach 1907 –
1909 dwór przebudowano, nadając mu obecny wygląd.
Z pałacu wiodły schody do parku, w którym znajdują się groby członków rodziny von Teichmann –
Logischen. Ostatni z rodu – baron Gotfryd ożenił się z aktorką Krystyną Duschanek. Z tego faktu ponoć bardzo
niezadowolona była matka barona. Legenda mówi, że po ich ślubie w ciągu jednej nocy w pałacu wyrosła
ściana dzieląca go na dwie części. Baron zmarł w 1944 roku i pochowany został w parku, a baronowa z synem
wyjechała do Niemiec. Prawdopodobnie najmłodszy syn Kaj żyje jeszcze na terenie Niemiec.
Po II
wojnie światowej w pałacu mieściła się administracja i magazyny zbożowe Państwowego Gospodarstwa
Rolnego oraz przedszkole. Obecnie pałac jest własnością prywatną.
Pałac jest wzniesiony na rzucie
prostokąta z nowszymi tarasami od
południa i wschodu. Jest piętrowy z facjatami dodanymi prawdopodobnie w XVIII wieku.
Układ wnętrza jest dwutaktowy z obszerną sienią na osi, w przedłużeniu której znajduje się klatka schodowa.
Elewacja frontowa jest siedmioosiowa z trójosiową częścią środkową, ujętą lizenami. Facjata nad częścią
środkową trójosiową rozczłonkowana jońskimi pilastrami. Elewacja boczna od południa jest czteroosiowa
z dwuosiową facjatką w elewacji tylnej jest trójosiowa.
Przypałacowy park w Dąbrówce Górnej założony został w drugiej połowie XVII wieku i zaliczany jest do
parków wieloprzestrzennych o układzie złożonym. Dawniej był to park w stylu krajobrazowym, oparty na
naturalnych formach przyrodniczych. Przypuszczalnie obecne ukształtowanie parku z osią widokową,
prowadzącą w stronę zachodnią pochodzi z XVIII wieku. Na podstawie wyglądu drzewostanu można
wnioskować, że przez cały czas w parku przeważały gatunki drzew liściastych Drzewostan w parku jest
wielogatunkowy i różnowiekowy. Znaczną część powierzchni parku stanowi typowy Ols, w którym
dominującym gatunkiem jest olsza czarna. Dzięki naturalnym warunkom rozwoju olsze dochodzą do
niespotykanych rozmiarów. Ponadto park porastają krzewy bzu lekarskiego, leszczyny, głogu oraz bardzo liczne
podrosty. Występują w nim również drzewa liściaste – jesiony, jawory, wiązy, białe akacje.
W części zachodniej parku, tuż przy skarpie, znajduje się enklawa świerków w wieku 60-80 lat. Również
w tej części parku jest staw o powierzchni 4,30 ha – zaniedbany, porośnięty roślinnością i legendarne źródełko
św. Jadwigi. Podobno św. Jadwiga, podczas jednej ze swoich podróży po Śląsku, zatrzymała się przy nim i piła
z niego wodę. Woda z niego ma ponoć moc uzdrawiania. Większość drzew (głównie wiązy), w południowej
części parku, obrośnięta jest bluszczem do wysokości kilku metrów.
Na wprost pałacu przy drodze stoi posąg św. Jana Nepomucena. Figura zbudowana została w 1791 roku
przez Wacława Leonarda Józefa Rogowskiego. Na gzymsie umieszczony został kartusz herbowy, na cokole
natomiast znajduje się inskrypcja zawierająca chronostych. Ponoć na początku XVII wieku właścicielami
Dąbrówki byli dwaj bracia Rogowscy. Jeden z nich nie znany jest z imienia, drugi zaś to pisarz księcia
opolskiego – raciborskiego, wspomniany wyżej, Wacław Leonard Józef. Kiedy pierwszy z braci popełnił
samobójstwo, opinia publiczna oskarżyła Wacława o śmierć brata. Wówczas Wacław przed bramą wjazdowa
postawił figurę Jana Nepomucena, na 10 lat przed kanonizacją świętego. Św. Jan Nepomucen jest bowiem
patronem nie tylko spowiedników, ale również dobrej sławy, broniący przed obmowami i fałszywymi
oskarżeniami.
Idąc dalej w kierunku Rogowa napotykamy przydrożną kapliczkę. O powstaniu kapliczki mówią dwie
opowieści. Jedna wskazuje, iż w miejscu tym istnieje zbiorowa mogiła żołnierzy napoleońskich zmarłych
podczas odwrotu Napoleona z Rosji, druga , że jest to mogiła mieszkańców wioski, zmarłych w czasie epidemii
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cholery. Nie wiadomo, która z nich jest prawdziwa, być może żadna. Ludzi zmarłych podczas epidemii chorób
grzebano raczej z dala od wsi, z drugiej strony przekaz ustny mówi, że zawsze przestrzegano dzieci, by nie jadły
jabłek z jabłoni, która rosła w pobliżu.
3. Określenie przestrzenne struktury miejscowości
Strukturę wewnętrzną miejscowości tworzy charakter zabudowy i kształt dróg i ulic, węzły komunikacyjne,
obiekty użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa. Analizując obecną topografię terenu oraz układ
infrastruktury drogowej można przyjąć, że od samego początku była to niewielka, liniowa forma przestrzenna.
Centrum miejscowości wytycza ul. Opolska, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 415. Takie usytuowanie
było impulsem do rozwoju przestrzennego wsi. Przy węźle autostrady A_4 noszącym nazwę „Dąbrówka Górna”
powstały tereny inwestycyjne, wchodzące w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na których
powstają już pierwsze zakłady usługowe i produkcyjne.
W latach 2000 – 2006 miejscowość została w całości uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną
W roku 2010 przeprowadzono w Dąbrówce Górnej generalny remont drogi wojewódzkiej nr 415, wraz
z budową po obu jej stronach drogi chodników dla pieszych.
W Dąbrówce Górnej dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna zlokalizowana wzdłuż istniejących dróg
i ulic. Zabudowa nie jest rozproszona, przeważają budynki parterowe oraz dwukondygnacyjne, w układzie
wolnostojącym lub bliźniaczym.
Obszar, na którym zlokalizowana jest Dąbrówka Górna, charakteryzuje się niską jakością gleb (V i VI klasa),
toteż ma ona zwartą strukturę zabudowy. Cechuję ją, umiarkowany rozwój budownictwa mieszkaniowego,
nie tylko związanego z wymianą siedlisk, lecz także z budową domów jednorodzinnych, niezwiązanych
z funkcją rolniczą.
Osią wyznaczającą kierunki zabudowy usługowej oraz obiektów użyteczności publicznej są ulice Opolska,
Prószkowska, wzdłuż których zlokalizowane są: szkoła wraz z przedszkolem i filią biblioteki, sklep, apteka,
remiza OSP, kościół i cmentarz. We wschodniej części miejscowości znajduje się XVIII wieczny park wraz
z zabytkowym pałacem.
Obiektem wyraźnie wyróżniającym się kubaturą od otaczającej zabudowy jest budynek kościoła,
zlokalizowany w centrum miejscowości. Tego typu obiekty są ważnymi elementami przestrzeni, pełniącymi
funkcję dominanty przestrzennej. Architektonicznie stają się budowlami, które wyznaczają jakąś zmianę
w jednolitej strukturze przestrzennej wsi.
4. Ludność
W 1845r. w Dąbrówce w Dąbrówki mieszkały 604 osoby, a zabudowania wiejskie stanowiło 70 domów,
folwark i pałac.
W grudniu 2013 r. Dąbrówkę Górną zamieszkiwało 859 mieszkańców. Mieszkańcami Dąbrówki Górnej są
głównie osoby pracujące zawodowo, emeryci i renciści. Sporą część mieszkańców stanowią osoby młode.
Głównymi źródłami dochodów mieszkańców są dochody: z pracy w pobliskich zakładach pracy, z wyjazdów
zarobkowych za granicę, z własnej działalności gospodarczej, z emerytury oraz z różnego rodzaju świadczeń
socjalnych lub zasiłków dla bezrobotnych.
Jednym z największych problemów wsi jest bezrobocie, które dotyka głównie młodych ludzi. Często
w poszukiwaniu pracy zmuszeni są do wyjazdu za granicę lub do dużych miast.
II. INWENARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE WSI
2. Zasoby przyrodnicze:
-

występowanie roślin chronionych (zawilec),

-

występowanie zwierząt chronionych (borsuk, jenot, wydra, bocian biały, jastrząb, krogulec),

-

przypałacowy XVII wieczny park,

-

źródełko św. Henryka,

-

źródełko św. Jadwigi,

-

Bory Niemodlińskie,
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-

tereny zalewowe (Racha).
3. Dziedzictwo kulturowe:

-

brama wjazdowa do pałacu,

-

pałac wraz z XVII wiecznym parkiem,

-

XVIII wieczna figura św. Jana Nepomucena,

-

źródełko św. Jadwigi,

-

źródełko św. Henryka,

-

zabytkowy cmentarz rodziny von Teichmann – Logischen,

-

przydrożne krzyże,

-

kapliczka przy ul. Opolskiej,

-

kaplica cmentarna,

-

pomnik żydowski.

- kultywowanie tradycji: Wodzenie Niedźwiedzia, Odpust, Kiermasz, Wykonywanie koron żniwnych, Dożynki,
Obrzędy weselne (pieczenie weselnego kołocza śląskiego, Polterabend), Abraham (50 urodziny mieszkańca),
Palenie żuru, Festyn Rodzinny, Babski Comber, Wyjazdy do operetki, Pochód św. Marcina, Wystawa
Wielkanocna – ozdabianie/”skrobanie” kroszonek, Jarmark Bożonarodzeniowy, Jarmark Wielkanocny, Festyn
z okazji „Dnia Dziecka”.
4. Obiekty i tereny:
-

XVII wieczny park pałacowy z jeziorem,

-

teren rekreacyjny „Nad Stawem”,

-

plac zabaw,

-

boisko sportowe,

-

plac przy szkole przeznaczony na boisko do siatkówki i koszykówki,

-

uzbrojone tereny mieszkaniowe,

-

tereny inwestycyjne objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
5. Infrastruktura społeczna:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim
- Publiczne Przedszkole w Dąbrówce Górnej - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach Filia Biblioteczna Dąbrówka Górna,
-

Izba Tradycji,

-

świetlica wiejska,

- plac namiotowy z zadaszeniem na występy artystyczne,
- remiza strażacka,
- kościół,
- dom katechetyczny.
6. Infrastruktura techniczna:
- sieć wodociągowa,
-

sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

-

sieć telekomunikacyjna i internetowa,

-

oświetlenie ulic,
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-

zorganizowana gospodarka odpadami,

-

chodniki, drogi asfaltowe i utwardzone,

-

chodniki po obu stronach drogi nr 415.
6. Gospodarka i rolnictwo:

- gospodarstwa rolne,
- gospodarstwa ogrodnicze,
- gospodarstwo Rogowskiej Hodowli Roślin,
-

sklep spożywczy,

-

punkt apteczny,

-

zakłady usług fryzjerskich,

-

zakład usług krawieckich,

-

warsztaty mechaniki samochodowej,

-

warsztat blacharsko – lakierniczy,

-

zakład usług remontowo – budowlanych,

-

zakłady usług stolarskich,

- zakłady usług wod.- kan.- co,
-

zakład usług instalatorstwa elektrycznego,

-

wypożyczalnia samochodów,

-

biuro nieruchomości.
7. Kapitał społeczny i ludzki:

-

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna,

-

Rada Sołecka,

-

Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,

-

Ochotnicza Straż Pożarna,

-

Rada Parafialna,

- Parafia Św. Rocha
-

Ludowy Zespół Sportowy,

-

Związek Emerytów i Rencistów,

-

Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń”

-

Fundacja „Daj Szansę”,

-

Fundacja im Ludolfa Königa.

III. Analiza SWOT miejscowości Dąbrówka Górna
Poprzez analizę SWOT oceniono mocne i słabe strony miejscowości Dąbrówka Górna oraz szanse
i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala ona na określenie obecnej sytuacji w tej miejscowości oraz
przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts
(mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).
MOCNE STRONY
1.

Prężnie działające Stowarzyszenie Odnowy
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i Rozwoju Wsi,
2. Aktywnie działające Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Śląsku Niemców
na Śląsku Opolskim
3. Duża grupa mieszkańców chętnych do
współpracy przy różnych pracach,
4. Dobra współpraca pomiędzy wszystkimi
grupami i organizacjami w sołectwie
(Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi,
Rada Sołecka, Sołtys, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim, Ochotnicza Straż Pożarna,
Proboszcz, Ludowy Zespół Sportowy),
5. Dobrze rozwinięta infrastruktura ( drogi,
kanalizacja, sieć wodociągowa,
telefoniczna, internetowa, oświetlenie wsi,
6. Zorganizowana gospodarka odpadami.
7. Istniejące placówki oświatowe
(przedszkole, szkoła podstawowa, biblioteka)
8. Brak uciążliwych zakładów
przemysłowych,
9. Walory krajobrazowe (lasy, jezioro, stawy,
Źródła, rzeka Odra)
10. Możliwość korzystania z budynku tzw.
Gminnego Ośrodka Kultury, terenów
rekreacyjnych „Nad Stawem” (miejsce
spotkań mieszkańców),
11. Boisko sportowe z zapleczem sanitarnym, sala
gimnastyczna,
12. Zabytkowy zamek wraz z parkiem,
13. Kultywowanie tradycji wiejskich i obrzędów
religijnych (korowody, festyny, jarmarki),
14. Legendy i fakty historyczne przekazywane
z pokolenia na pokolenie,
15. Liderzy wśród mieszkańców.
16. Dobrze rozwinięty sektor usług.
SZANSE

Bardzo dobre położenie wioski, bliskość węzła
autostradowego oraz możliwość szybkiego dojazdu do
Krapkowic, Gogolina, Prószkowa, Opola, Katowic,
Krakowa, Wrocławia.
Rozwój gospodarstw agroturystycznych,
Przystąpienie do programu odnowy wsi oraz jego
realizacja.
Dobra współpraca z władzami gminy.
Napływ nowych mieszkańców poprzez ułatwienie
osiedlania się.
Możliwość pozyskiwania środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych.
Istnienie terenów inwestycyjnych przy węźle
autostradowym A-4 i drodze nr 45.
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Niski przyrost naturalny.
Migracja zarobkowa,
Mała aktywność społeczna mieszkańców,
Mały procent aktywnych młodych mieszkańców,
Brak zaangażowania wszystkich mieszkańców w życie
wsi.
Braki w infrastrukturze wsi (nie utwardzone wszystkie
drogi gminne, brak koniecznych chodników,
koniecznych parkingów),
Brak miejsca spotkań dzieci i młodzieży.
Brak strony internetowej wsi,
Brak monografii dziejów Dąbrówki Górnej,
Brak sieci gazowej.

ZAGROŻENIA

Starzejące się społeczeństwo (efekt emigracji z lat 80tych do Niemiec),
Słaby przyrost naturalny,
Rozpad typowo śląskiej rodziny ze względu na pracę
zarobkową na Zachodzie,
Przepisy prawa utrudniające życie wsi
(rygorystyczne wymogi przy
pozyskiwaniu środków finansowych
zarówno gminnych jak i unijnych, jak również przy
organizacji spotkań integracyjnych i kultywowaniu
tradycji).
Emigracja zarobkowa.
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ NA LATA 2014 – 2020.
L.P.

Planowane działanie

Okres realizacji

Przewidywany koszt

Źródła finansowania

„Utworzenie strefy aktywnego wypoczynku
w Dąbrówce Górnej”

2014

99.000,00

1.

fundusze unijne, budżet
gminny,
wkład własny

2.

Organizacja Dożynek Gminnych 2014 r.

2014

20.000

budżet gminny,
wkład własny

3.

Strona internetowa wsi

2014

2.000,00

budżet gminny, wkład
własny

2015 - 2016

800.000,00

fundusze unijne,
budżet gminny, wkład
własny

2015 – 2016

80.000,00

fundusze unijne,
budżet gminny,
wkład własny

4.

5.

Budowa Centrum Integracji Społeczności
Lokalnej wraz i Izbą multimedialną
z rozbudową remizy OSP, z zapleczem
sanitarno - socjalnym wraz
z zagospodarowaniem terenu

Budowa parkingu na działce nr 128/8 km
1 przy ul. Prószkowskiej wraz
z oświetleniem
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Uwagi
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6.

Budowa chodnika na
ul. Prószkowskiej do drogi krajowej nr 45.

7.

Doposażenie placów zabaw w sprzęt
rekreacyjny dla dzieci

8.

Renowacja małej architektury sakralnej
(figura św. Nepomucena, kapliczka
i przydrożne krzyże)

9.

Wykonanie klombów i skwerów
z obsadzeniem ich roślinami ozdobnymi

2014 – 2016

40.000,00

budżet gminny,
wkład własny

2014 - 2016

15.000,00

budżet gminny,
wkład własny

2016 – 2018

10.000,00

fundusze unijne,
budżet gminny,
wkład własny

2014 - 2020

5.000,00

fundusze unijne,
budżet gminny,
wkład własny

2017 - 2018

5.000,00

budżet gminny,
wkład własny

10

Wytyczenie ścieżek rowerowych w kierunku
rzeki Odry (park i Racha) i w kierunku Borów
Niemodlińskich

11.

Budowa „Witaczy” przy wjazdach do
miejscowości

2014 - 2020

6.000,00

budżet gminny,
wkład własny

12.

Wykonanie chodników na alejach
cmentarnych z ławeczkami

2015 – 2018

30.000,00

fundusze unijne,
wkład własny

13.

Odnowienie fasady budynku Gminnego
Ośrodka Kultury przy ul. Cmentarnej 6

2014

6.000,00

budżet gminny,
wkład własny

14.

Montaż kontenerów „Nad Stawem”
z przyłączem energii elektrycznej wod. – kan.)

2014 – 2018

6.000,00

15.

Adaptacja wiaty na kawiarenkę bilardową

2014

5.000,00

budżet gminny,
wkład własny
budżet gminny,
wkład własny

Cykliczne imprezy integracyjne
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16.

17.
18.

( Wodzenie Niedźwiedzia, Babski Comber,
Palenie Żuru, Jarmark Wielkanocny
z wystawą wielkanocną, Festyn Rodzinny,
Wędkowanie „Nad Stawem”, Festyn
Sportowy, wykonywanie korony żniwnej,
Festyn Dożynkowy, Korowód św. Marcina,
Jarmark Bożonarodzeniowy,
Pielgrzymki i wyjazdy na imprezy kulturalne).
Utwardzenie dróg gminnych: Polna,
Strażacka, Krótka, Wyzwolenia, Stawowa,
Graniczna, Prószkowska, Dolna(w kierunku
boiska), Posiłkowa (przysiółek Posiłek)
Utwardzenie dróg transportu rolnego

19.

Udrożnienie rowów melioracyjnych
i komunalnych

20.

Zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego z wyznaczeniem
i utwardzeniem drogi do boiska sportowego od
ul. Krótkiej wraz z przeznaczeniem terenów
leżących po prawej i lewej stronie ul. Krótkiej
(własność ANR) pod zabudowę
mieszkaniową,

21.

Wykonanie tablic upamiętniających zmarłych
mieszkańców naszej wsi.
Wykonanie tablicy upamiętniającej
przymusową pracę więźniów w Obozie Pracy
Przymusowej dla Żydów – Zwangsarbeitslager
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2014 - 2020

2014 – 2020

2014 – 2020

20.000,00

3 000 000,00

10.000,00

2014 - 2020

100 000,00

2014 - 2018

1.000,00

2015 - 2020

5.000,00

2014 – 2016

1.000,00

budżet gminny,
wkład własny

budżet gminny,
wkład własny
budżet gminny,
wkład własny
budżet gminny

budżet gminny

budżet gminny,
wkład własny

budżet gminny,
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22.
23.

24.

Eichtal do centrum miejscowości.

wkład własny

Nawiązanie partnerstwa z innymi
miejscowościami, partnerstwo
z zaprzyjaźnionymi miejscowościami
w Polsce, Niemczech i Czechach.
Zebranie podań, legend i historii dotyczących
dziejów naszej wsi i wydanie ich w formie
albumu.

2014 - 2020

1.000,00
budżet gminny,
wkład własny

2014 - 2020

4.000,00

budżet gminny,
wkład własny,
sponsorzy

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZE WSKAZANIEM ICH WPŁYWU NA ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM
ZGODNOŚCI Z CHARAKTEREM I KRAJOBRAZEM KULTUROWYM WSI DĄBRÓWKA GÓRNA
I. Plan

1. Cele

Co trzeba osiągnąć by
urzeczywistnić wizję naszej wsi
?

II. Program odnowy wsi
na lata 2014 - 2020

2. Co nam pomoże

osiągnąć cel ?

3. Co nam może przeszkodzić ?

Zasoby

Atuty
silne strony
i szanse

Bariery
Słabe strony

Czego użyjemy ?

Co wykorzystamy ?

Co wyeliminujemy ?
Zagrożenia
Czego unikniemy ?

4. Projekty

Co wykonamy?

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚĆ ŻYCIA WIEJSKIEGO
* Uroczystości religijne,
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1.
tradycji

Kultywowanie Świetlica wiejska,
szkoła,
przedszkole,
2.
Upiększanie parafia,
otoczenia
boisko LZS, OSP,
stawy,
3.
Odnowienie
małej kapliczki,
architektury
sakralnej mała architektura sakralna

Kultywowanie obrzędów
młodzież szkolna,
TSKN,
zaangażowanie mieszkańców,
współpraca organizacji
wiejskich,

Spory, konflikty wewnętrzne,
ambicje jednostek,
stosunki własnościowe,
brak wsparcia ze strony gminy,

jarmarki świąteczne,
festyny okolicznościowe,
* Zagospodarowanie skwerów
placu OSP, utworzenie
parkingu przy
ul. Prószkowskiej,
* Odnowienie XVIII figury św.
Jana Nepomucena i
przydrożnych krzyży i pomników,
* Wykonanie tablic
upamiętniających zmarłych
mieszkańców wsi
* Nawiązanie współpracy
partnerskiej z innymi
miejscowościami.

STANDARD ŻYCIA
1. Poprawa infrastruktury
technicznej i społecznej

Adaptacja budynku i placu
OSP,
obecny plac zabaw
prywatne posesje,

Zaangażowanie mieszkańców
wsi,
Stowarzyszenie –
wykorzystanie środków
unijnych

Wymogi formalne,
brak wsparcia ze strony gminy,

Plac przy szkole na

Dobra lokalizacja,

Wymogi formalne,

* Wykonanie chodników w
najbardziej niebezpiecznych
miejscach,
* budowa ścieżki rowerowej w
kierunku lasu
* budowa Centrum Integracji
Społeczności Lokalnej wraz z
Regionalną Izbą Multimedialną,
* budowa parkingu samochodowego,
* poprawa estetyki i wyglądu
posesji i budynków,
* wykonanie chodników na
bocznych alejkach cmentarza
parafialnego,

JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Strefa aktywnego
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ul.

* budowa strefy aktywnego
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wypoczynku,
2. Ścieżki rowerowe,
3. Centrum Integracji
Społeczności Lokalnej
wraz z Regionalną Izbą
Multimedialną

Opolskiej,
drogi gminne i polne,
plac przy OSP na
ul.
Prószkowskiej

komunikacja,
brak wsparcia ze strony gminy,
Dostępność do towarów i usług,
zaangażowanie mieszkańców
wsi,

wypoczynku przy ul. Opolskiej
* budowa ścieżek rowerowych,
* Centrum Integracji
Społeczności Lokalnej
wraz z Regionalną Izbą
Multimedialną,

D. BYT
1. Promocja wsi poprzez
utworzenie strony internetowej,
2. Uświadomienie
konieczności dostosowania się do potrzeb rynku,

Internet,
wspólne spotkania,
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Umiejętności informatyczne,

Brak środków finansowych,

* administrowanie stroną
internetową,
* organizowanie szkoleń,
kursów, pokazów,
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UZASADNIENIE
1. Podstawa prawna
Art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.)
Art. 18 ust.2 pkt 6 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalenie programów gospodarczych.
2. Uzasadnieniefaktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte
Zgodnie z zasadami uczesnictwa w Programie Odnowy Wsi jednym z wymogów w stosunku do
sołectwa jest ustalenie i przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości, a następnie konsekwentnej jego realizacji i
aktualizacji. W związku z tym 24 marca 2014 roku odbyło się zebranie wiejskie w Dąbrówce Górnej, gdzie
uczestnicy zebrania, 42 głosami przegłosowali przyjęcie Planu odnowy miejscowości. Plan został
przygotowany przez grupę odnowy wsi w porozumieniu z lokalną społecznością. Zgodnie z Regulaminem oraz
Zasadami uczestnictwa w opolskim Programie Odnowy Wsi jednym z warunków uczestnictwa sołectwa w
Programie jest podjęcie przez Radę Miejską uchwały o przyjęciu planu.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Krapkowicach jest uzasadnione.
3. Wskazanie jednostek/komórek,na które będzie oddziaływać
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Sekretarz Miasta,
Biuro Rady Miejskiej.
4. Wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów,instrukcji, na które będzie oddziaływać
Ø Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/374/2001 z dnia 26.02.2001 r. w sprawie
przystąpienia gminy Krapkowice do programu "Odnowa wsi w województwieopolskim"
Ø Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XV/230/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIII/374/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26.02.2001r. w sprawie
przystąpienia Gminy Krapkowice do Programu „Odnowa wsi w województwieopolskim”
Ø Uchwała Zarządu WojewództwaOpolskiego nr 252/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany
Uchwały nr 3302/20069 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9.03.2006 r. w sprawie ustalenia
zasad uczestnictwa w programie Odnowy Wsi w województwieopolskim wraz z załącznikami
5. Wskazanie przewidywanych skutków finansowych
Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.
6. Wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych w
projekcie uchwały, zarządzeniu,regulaminie,instrukcji.
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego, Sekretarz Miasta, Biuro Rady Miejskiej.
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