Gmina Dąbrowa w pigułce - zielona i perspektywiczna

Gmina Dąbrowa sąsiaduje ze stolicą województwa, Opolem. Dobrze rozwinięta sieć dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, autostrada, kolej i szlak żeglugowy na Odrze sprawiają, że perspektywa rozwoju wydaje się nieograniczona. Dodatkowym
atutem jest mnóstwo lasów, zdrowe powietrze, bliskość natury, rezerwat w Prądach czy obszar chronionego krajobrazu „Bory
Niemodlińskie”. Gmina zielona - gmina nowoczesna - tak się postrzegamy, tak chcemy być postrzegani, tacy jesteśmy!
Gminę Dąbrowa zamieszkuje niespełna 9.500 mieszkańców na obszarze nieco ponad 130 km2 w 15 sołectwach: Chróścinie,
Ciepielowicach, Dąbrowie z Sokolnikami, Karczowie, Lipowej, Mechnicach, Naroku, Niewodnikach, Nowej Jamce, Prądach,
Siedliskach, Skarbiszowie, Sławicach, Wrzoskach, Żelaznej.
Gmina jest niezwykle atrakcyjna dla budownictwa mieszkaniowego. Co roku w gminie wznoszonych jest kolejnych kilkadziesiąt nowych domów (3. miejsce w województwie). Inwestorzy, którzy chcą zaznać wiejskiego powietrza i jednocześnie nie oddalać
się zbytnio od Opola wybierają lokalizację swoich nieruchomości w Sławicach, Wrzoskach, Mechnicach, Chróścinie i w Dąbrowie.
Kto preferuje bliskość przyrody, ciszę i oderwanie się od zgiełku miejskiego, buduje swoje domy w Siedliskach, Karczowie czy
w Naroku. Nasza gmina jako jedna z nielicznych posiada dodatni bilans demograficzny.
Sprawami kultury i sportu zawiaduje Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, po kilkunastu latach przywrócony do życia przez
obecne władze gminy w 2009 r. Przy ośrodku działają grupy taneczne (Aster), robiące coraz większą furorę mażoretki (TUPOT),
powołana w 2012 roku Gminna Orkiestra Dęta, popularne Studio Piosenki, zespół Gospel, a także m.in. koło fotograficzne i warsztaty plastyczne. Flagową imprezą kulturalną Gminy są ogólnopolskie Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO”,
które odbywają się rokrocznie przed Zamkiem w Dąbrowie (zawsze we wrześniu).
Dla obecnych i przyszłych mieszkańców przygotowanych jest mnóstwo terenów rekreacyjnych z boiskami wielofunkcyjnymi,
kortami, ścieżkami rowerowymi. Chlubą sportową Gminy jest działalność 10 Ludowych Zespołów Sportowych: w Mechnicach,
Dąbrowie, Karczowie, Żelaznej, Sławicach, Wrzoskach, Prądach, Niewodnikach, Skarbiszowie i w Naroku. Najwięcej sukcesów
odnosi LZS Mechnice, który występuje w lidze okręgowej. Po otwarciu w 2013 roku w Chróścinie ORLIKA, perspektywy rozwoju nie
tylko piłki nożnej są jeszcze lepsze, a przecież w Gminie cały sezon „pracują” korty w Karczowie, Chróścinie i Dąbrowie, bo tenis
ziemny to kolejna ulubiona dyscyplina sportu mieszkańców Gminy Dąbrowa.
Dumą lokalnej społeczności są Ochotnicze Straże Pożarne. Działa ich 6, a każda, choć ochotnicza, to z pewnością profesjonalna!
Wiele sukcesów odnoszą męskie i żeńskie drużyny z Żelaznej i Sławic w krajowych i zagranicznych zawodach sportowo-pożarniczych. OSP ze Sławic i Żelaznej znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym.
Na terenie Gminy znajduje się 5 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe i 3 gimnazja, do których uczęszcza ponad tysiąc dzieci.
Szkoły i przedszkola współpracują z placówkami z Turcji, Szwecji, Ukrainy, Niemiec, Francji i Słowacji. Gmina zawarła porozumienia
partnerskie z miastem Halicz na Ukrainie (2004 rok), niemiecką gminą Lengede (2005) i słowacką gminą Oravskie Vesele (2009).
Gmina Dąbrowa to „gmina pięciu pałaców”. Niestety te cenne nieruchomości należące do instytucji (Uniwersytet i Politechnika
Opolska) oraz osób prywatnych nie są w dobrej kondycji. Na szczęście pozostałe zabytki w tym kościoły, kapliczki i krzyże
przydrożne dzięki zaangażowaniu władz kościelnych i gminnych są regularnie odrestaurowywane.
Patrząc w przeszłość myślimy o przyszłości. Na terenach przyległych do skrzyżowania dróg krajowych nr 94 i 46 już wkrótce
powstanie dąbrowsko-opolska podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To nie tylko nowe miejsca pracy, ale także
nowe źródło dochodów dla budżetu gminy.
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia gminy Dąbrowa, a może i do zamieszkania na naszym gościnnym terenie.
Serdecznie pozdrawiam.
Wójt Gminy – Marek Leja
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Kalendarz wydarzeń

Czerwiec – Festyn Dębowy

Luty – Gminny Turniej Tenisa Stołowego
im. K. Turko

Sierpień – Dożynki
Gminne
Marzec – Przegląd Scholi Liturgicznych
„WRZOSOLA”

Wrzesień – „ZAMCZYSKO”
Marzec – Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów
Poetyckich „ZŁOTE PIÓRO”

Listopad – Gminny Bieg
Niepodległości
Kwiecień – Wojewódzki Festiwal Artystyczny
„LIŚĆ DĘBU”
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Chróścina

Chróścina - prężna i perspektywiczna
Jedna z najprężniej rozwijających się wsi w gminie Dąbrowa. Doskonała lokalizacja (niespełna 9 km od Opola) zachęca do turystyki rowerowej. Ciekawa historia i zabytki przyciągają turystów szczególnie pod dzwonnicę z rudy darniowej.
Wartym zobaczenia jest również kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła wyposażony w trzy ołtarze, chrzcielnicę
barokową z XVIII w. oraz kropielnicę z przełomu XVIII i XIX w. We wsi znajduje się również drewniany wiatrak „Koźlak”
z początku XX wieku.
Atutem wsi jest imponująca powierzchnia użytków zielonych. W Chróścinie znajduje się park dworski z XVIII wieku
o pow. 4,56 ha, dwa stawy, a przy zachodnim nadbrzeżu większego z nich szpaler wiekowych dębów. W całym parku
można znaleźć wiele innych ciekawych obiektów przyrodniczych oraz zabytki dendrologiczne. Dla mieszkańców całej
Gminy to wspaniały i często odwiedzany teren rekreacyjny.
Aktywny wypoczynek na powietrzu umożliwia świetne zaplecze sportowe Chróściny - nowoczesna hala sportowa
w Zespole Szkół i piękny kompleks boisk sportowych Orlik, oddany do użytku w 2013 roku.
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Ciepielowice

Ciepielowice - dworskie wspomnienia
Niewielka, urokliwa wieś, położona na północnym obrzeżu Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie.
Na terenie wsi miłośnicy przyrody znajdą unikatowe gatunki fauny i flory, m.in. kruszynę pospolitą oraz cenne okazy
dendrologiczne w parku pałacowym, m.in. grab czarny, cis pospolity, dąb szypułkowy i kasztanowiec biały. Malownicze
krajobrazy okolic miejscowości skłaniają do wycieczek rowerowych i pieszych. W sezonie Bory Niemodlińskie obdarzają swoim bogactwem grzybiarzy i zbieraczy jagód.
Ciekawym obiektem zabytkowym jest niewątpliwie zespół zabudowy dworskiej. Najstarsza jego część pochodzi z końca
XVIII w., a kolejne z przełomu XIX i XX w.
W Ciepielowicach Gmina corocznie organizuje obchody święta 11 listopada połączone z Biegiem Niepodległości, który
cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników biegania z całej Opolszczyzny.

Ciepielowice

UG

WB

UG

UG

UG

LW

UG

UG

LW

Dąbrowa

Dąbrowa - nie tylko kręcone kominy
Dąbrowa, stolica Gminy, stanowi jej centrum administracyjne, w którym oprócz Urzędu Gminy funkcjonują:
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
i Przedszkoli, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stacja Opieki Caritas.
Wieś posiada wiele cennych zabytków. Na szczególną uwagę zasługuje zespół zamkowo-parkowy z XVII w. z niepowtarzalnymi, drugimi w Europie, kręconymi kominami. Co roku, we wrześniu, na terenie zamku Gmina organizuje „Zamczysko”,
czyli Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników poezji śpiewanej,
którzy na ten czas tłumnie zjeżdżają z całej Polski.
Kolejnym ciekawym obiektem jest późnorenesansowy kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca położony na wzniesieniu,
nieopodal zamku. W średniowieczu, stojący na „górce” obiekt otoczony był wałem ziemnym, na miejscu którego rosną dziś
stare lipy.
Zróżnicowane środowisko przyrodnicze oraz doskonałe położenie geograficzne na skraju Borów Niemodlińskich sprawiają, że Dąbrowa jest atrakcyjnym terenem aktywnych form wypoczynku. W stolicy Gminy znajdują się: kort tenisowy,
trawiaste boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjna hala sportowa wybudowana w 2013 roku.
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Karczów

Karczów - dęby co się zowie
Historia wsi związana jest z jej dawną funkcją dworską oraz zachowaną zabudową pałacowo-parkową. Do najbardziej interesujących zabytków zaliczamy zespół dworski, który tworzą: dwór powstały na przełomie XVII i XVIII w. wraz
z parkiem z XVIII w. z licznym starodrzewiem, neoromański kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP zbudowany w 1906 r.
oraz kościół ewangelicki zbudowany pod koniec XIX w.
W parku pałacowym znajdziemy pomniki przyrody: dwa 250-letnie dęby szypułkowe, okazy klonu, grabu, głogu, wierzby białej, lipy drobnolistnej, sosny wejmutki.
Mieszkańcy wsi mają możliwość uprawiania sportu na wielofunkcyjnym terenie rekreacyjnym z boiskiem piłkarskim
i boiskiem do siatkówki plażowej. Atrakcją Karczowa jest największy w Gminie ogólnodostępny kompleks kortów tenisowych zlokalizowanych przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Otwarte tereny rekreacyjne są często wykorzystywane
do organizacji imprez o charakterze społecznym lub jako miejsce uzupełniające ofertę zajęć pozalekcyjnych.
W pobliżu Karczowa (przy skrzyżowaniu dróg krajowych 94 i 46) powstaje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
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Lipowa

Lipowa - lasy widać wszędzie
Najdalej położona na zachód wieś w gminie Dąbrowa. Zdecydowanym atutem wsi są pobliskie lasy, mogące stanowić
bazę dla rozwoju turystyki i wypoczynku oraz przyciągające grzybiarzy, zbieraczy jagód i ziół. Turystów kuszą również
malownicze polne ścieżki - idealne dla miłośników przejażdżek rowerowych i konnych. W Lipowej znajduje się stadnina
koni ze szkółką jeździecką. Nieopodal Lipowej leżą liczne stawy rybne, m.in. Książęcy i Sangów popularne wśród miłośników przyrody.
Spacerując po lipowskich lasach warto odszukać stary dąb szypułkowy rosnący przy drodze leśnej z Lipowej do Dąbrowy.
Jest nie tylko piękny, ale i ciekawy, ponieważ jest na nim powieszony obraz Matki Boskiej. Według miejscowych legend,
obraz na drzewie zawiesił leśniczy albo myśliwy, który polował w tutejszych lasach. Pewnego razu podczas polowania
zobaczył pięknego jelenia. Zaczaił się i gdy celował w stojące przed nim zwierzę, między rogami jelenia ujrzał Matkę Boską.
Jeleń się spłoszył i uciekł, a myśliwy na pamiątkę tego zdarzenia zawiesił obraz Najświętszej Panny na drzewie, obok którego stał wówczas jeleń.
Z czasem mieszkańcy Lipowej umieścili na drzewie większy i nowszy obraz Matki Boskiej i otaczają go szczególnym
kultem.

lipowa

LW

LW

LW

UG

UG

Mechnice

Mechnice - zakręceni na futbol
Mówimy Mechnice - myślimy tamtejszy LZS. Można się nie znać na piłce, można jej nawet nie lubić, ale nie można
nie znać drużyny, którą od kilkunastu lat prowadzi Krystian Golec. Jego podopieczni od ponad dekady nieprzerwanie rywalizują w lidze okręgowej, co jest wielkim osiągnięciem, bo trzeba wiedzieć, że klub nie płaci za występy swoim zawodnikom. Wspaniali są też kibice. Wielu przychodzi na domowe spotkania, spora grupa jeździ z drużyną po całej Opolszczyźnie
na potyczki wyjazdowe! Klub w Mechnicach to wspaniała wizytówka sołectwa i całej Gminy.
Nie można zapomnieć, iż w Mechnicach znajduje się wiele zabytkowych zabudowań, które istnieją tutaj od ponad stu
lat. Świadectwem ich wieloletniej obecności we wsi są kamienne tabliczki z datą, umieszczone na szczytowych ścianach
domów.
Warto zobaczyć kaplicę z dzwonnicą wybudowaną w stylu neogotyckim w 1900 r. Przed laty dzwon kaplicy wyznaczał
rytm dnia mieszkańców.
W Mechnicach znajduje się również kilka przydrożnych krzyży i kapliczek. Na szczególną uwagę zasługuje usytuowany
przy pomniku ofiar I i II wojny światowej kamienny krzyż z podstawą zwężającą się ku górze.
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Narok

Narok - pod skrzydłami orła
Pierwsze wzmianki o Naroku pochodzą z dokumentu księcia Henryka Brodatego wystawionego w 1234 roku. Wieś położona jest w dolinie Odry przy drodze z Opola do Skorogoszczy.
Centralną część miejscowości zajmuje zespół pałacowo-parkowo-folwarczny z drugiej połowy XIX w. zbudowany
w stylu anglikańsko-bizantyjskim. Obecna forma pałacu w stylu neogotyckim została nadana w połowie XIX wieku przez
hrabiego Fryderyka von Wichelhausa.
We wsi znajduje się również kilka ciekawych obiektów zabytkowych, m.in. kościół parafialny p.w. św. Floriana zbudowany w latach 1904-1905 z neobarokowymi ołtarzami i chrzcielnicami.
Inną atrakcją wsi są przydrożne krzyże i kapliczki, z których na szczególną uwagę zasługuje stojąca przed plebanią
kapliczka z drewnianą rzeźbą ludową św. Jana Nepomucena, która pochodzi z 2. połowy XIX w.
Na terenie Leśnictwa Narok występuje strefa chroniąca stanowisko bociana czarnego oraz orła bielika. W granicach
miejscowości znajdują się dwa obszary chronione objęte siecią „Natura 2000”. Obecnie budowany jest jaz na Odrze z kładką łączącą Gminę Dąbrowa z Gminą Dobrzeń Wielki.
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Niewodniki

Niewodniki - pośród rzeźb i fontann
Malownicza wieś położona w dolinie Potoku Prószkowskiego, w dorzeczu starego koryta Odry. Zadbana i zielona jest
miejscem atrakcyjnym nie tylko pod względem zamieszkania, ale i wypoczynku. Wyjątkowość wsi stanowi zabudowa
folwarczna w kształcie owalnicy.
Niewodniki słyną z odrestaurowanego zespołu pałacowego z XIX-wieku, w skład którego wchodzą: budynek pałacu
(do niedawna hotel i restauracja), park, oficyna i spichlerz. Od strony potoku wejście do parku otwierał w XIX wieku młyn
wodny.
Warto wybrać się na spacer alejkami parkowymi, gdzie znajdziemy wiele ciekawych rzeźb i fontannę. W pobliżu Potoku
Prószkowskiego stoi zbudowany w 1908 roku kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
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Nowa Jamka

Nowa Jamka - sielska i anielska
Urokliwa miejscowość położona na północnym skraju Borów Niemodlińskich. Interesujące jest usytuowanie wsi, bowiem
zabudowania wiejskie otaczają pola uprawne i cudowne lasy.
Najlepiej wybrać się tu rowerem, bo Nowa Jamka jest przede wszystkim wymarzonym miejscem dla poszukiwaczy
spokoju. Z miejscowości polnymi drogami z łatwością dotrzeć można do stawów rybnych Sangów i Książęcy.
Okoliczne lasy i harmonia natury przyciągają też szukających chwili oddechu i spokoju mieszczuchów.
Ciekawym zabytkiem w Nowej Jamce jest stojąca na miejscowym cmentarzu dzwonnica z połowy XIX wieku.Miłośnicy
zamków, dworów i pałaców mogą się tu czuć rozczarowani, bowiem po dawnym majątku pozostały jedynie relikty. Cennym
zabytkiem jest natomiast stojąca na cmentarzu dzwonnica z 1. połowy XIX.
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Prądy

Prądy – rezerwat przyrody
Bezsprzecznym atutem Prądów jest największe w gminie zalesienie terenu (57%) oraz niepowtarzalna przyroda. Wieś
leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, który został utworzony w 1988 r. Dodatkowo
na trenie wsi znajduje się utworzony w 2001 r. rezerwat Prądy o powierzchni 36,45 ha, gdzie znaleźć można torfowisko
otoczone bagiennym i wilgotnym borem sosnowym.
Na skraju wsi, przy wyjeździe w kierunku na Niemodlin, znajdują się stawy: Nowy, Górny, będące siedliskiem wielu
gatunków ptaków wodno-błotnych. Można spotkać tam m.in. drapieżnego błotniaka stawowego, kormorana oraz żerującego na rozległych torfowiskach i łąkach żurawia.
Cennym zabytkiem jest kościół filialny p.w. św. Jadwigi, należący do parafii w Wawelnie. Obecny, późnoklasycystyczny obiekt wzniesiono w pierwszej połowie XIX w. W kościele uwagę przykuwają zwłaszcza piękne witraże w zamkniętych
półkoliście oknach. Ufundowały je rodziny parafian biorących udział w I wojnie światowej.
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Siedliska

Siedliska - raj dla myśliwych
Cicha i atrakcyjnie położona wśród lasów najmniejsza wieś w Gminie. Warty uwagi jest drewniany krzyż stojący
na skrzyżowaniu ul. Polnej i Kasztanowej, wzniesiony przez mieszkańców w 1946 r.
Urokiem Siedlisk jest niepowtarzalna przyroda. Wieś leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie,
utworzonego w 1988 r. To raj dla myśliwych, bo tereny obfitują w zwierzynę łowną. Okoliczne lasy są domem dla licznych
gatunków ptaków. Można tu spotkać m.in. chronionego prawnie dzięcioła czarnego i dzięcioła dużego. W okolicy znajdują
się piękne i bezpieczne trasy rowerowe, którymi dotrzeć można do „kniejówki” – miejsca wypoczynku i relaksu.
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Skarbiszów

Skarbiszów – genetyczna ulicówka
Wieś jest klasycznym typem „ulicówki”, gdzie dwa szeregi działek wraz z zabudową zagrodową rozlokowane były wzdłuż
drogi stanowiącej oś pierwotnego siedliska (dzisiaj droga Opole-Wrocław).
Miejscem wartym odwiedzenia jest kościół filialny p.w.św. Katarzyny Aleksandryjskiej z początków XX wieku z zachowanymi ołtarzami i amboną z przełomu XVIII/XIX w., organami piszczałkowymi oraz renesansową płytą nagrobną z połowy
XVI wieku.
Obok kościoła znajduje się zabytkowy park, założony prawdopodobnie w XVIII w. Park był ogrodzony murem ceglanym,
którego fragmenty zachowały się do dzisiaj. W jego obrębie występuje starodrzew, można tu m.in. spotkać: dęby, cisy,
jesiony, klony i wiązy.
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Sławice

Sławice - siedziba Kamilianek
Zielone i zadbane mają niepowtarzalny charakter podkreślany przez niewielkie centrum wsi, przy którym położone jest
jedyne w Polsce Zgromadzenie Sióstr Kamilianek.
Jednak główną atrakcją jest zabytkowy park – pozostałość po zespole dworsko-parkowo-folwarcznym pochodzącym
z przełomu XIX i XX w. Położony na podstawie prostokąta park porastają świerki, buki, klony oraz kasztanowce. Jest
on przyjaznym miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców, na jego terenie znajduje się plac zabaw dla dzieci, aleje
spacerowe i ławki.
Nieopodal, przy szkole podstawowej, znajduje się nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, na którym
można grać do woli i prawie we wszystko! Warto zobaczyć również zabytkowy most na rzeczce Ryjec zbudowany
w 1901 r. oraz Kościół pw. Św. Jana Nepomucena zbudowany w 1931 r.
Na terenie wsi prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, zdobywająca laury w zawodach strażackich
na szczeblu krajowym i zagranicznym.
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Wrzoski

Wrzoski - rozwijająca się wieś
Nazwa wsi wywodzi się od wrzosu, co sugeruje, że niegdyś były tu wrzosowiska. Dziś Wrzoski to silnie zurbanizowana wieś, położona przy trasie wylotowej z Opola. W miejscowości zlokalizowane są restauracje i liczne firmy usługowe.
Ze względu na dogodne położenie, chętnie osiedlają się tu osoby pracujące w mieście.
Przez kilka stuleci najważniejszą budowlą we wsi była barokowa kaplica Najświętszej Marii Panny. Obecnie centralną
budowlą jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Robotnika, wybudowany przez parafian Chróściny, Mechnic
i Wrzosek w 1988 roku.
We Wrzoskach od kilku lat aktywnie działa jednostka OSP, której siedzibą jest nowo wybudowana remiza, połączona
ze świetlicą wiejską. Funkcjonuje także niedawno reaktywowany klub LZS.
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Żelazna

Żelazna – św. Mikołąj czuwa
Położona nad Odrą, która w tej okolicy tworzy liczne starorzecza urozmaicając teren. Atrakcją jest Czarny Staw – miejsce gwarantujące udaną rekreację.
Do zabytków Żelaznej należy Kościół pw. Św. Mikołaja. Na wschodniej ścianie prezbiterium podziwiać można świetnie
zachowane arkadowe okno, a ponad prezbiterium sklepienie krzyżowo – kolebkowe, najprawdopodobniej pochodzące jeszcze z XVII wieku. Poza tym do zabytków Kościoła należą: ołtarz główny, barokowy ołtarz boczny prawy i lewy pochodzące
z XVIII wieku, barokowa ambona, chrzcielnica oraz plafonowy sufit.
Dumą lokalnej społeczności jest istniejąca od ponad 100 lat jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której męskie
i żeńskie drużyny w zawodach pożarniczych od lat odnoszą wiele sukcesów. Żeńska drużyna OSP Żelazna dwukrotnie
zdobyła wicemistrzostwo Polski, a drużyna męska to brązowi medaliści w sportach pożarniczych.

żelazna
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