
Dąbrowice
Gmina Chrząstowice

PROGRAM ODNOWY WSI



Dąbrowice to wieś 
położona jest                        
w południowej 
części gminy 
Chrząstowice, 
pomiędzy Dębiem i 
Walidrogami, na 
granicy gminy 
Chrząstowice z 
gminą Tarnów 
Opolski, a oddalona 
jest 12 kilometrów 
od Opola.



Nazwa wsi w 
przeszłości: 
Dambrowice (1297 
r.), Dambrowa
(1400 r.), 
Dumbrowitze (1532 
r.), Dombrowitz
(1900 r.), Eichgrund
(1936 r.), Dąbrowie 
(po 1945 r.).



Od 2006 roku sołectwo 
uczestniczy w 
programie "Odnowa 
wsi". Za pomocą 
środków przyznanych 
w ramach programu 
oraz pracy własnej 
mieszkańcy 
sukcesywnie 
modernizują i 
remontują świetlicę 
wiejską, która służy im 
jako miejsce spotkań i 
organizacji różnych 
imprez.





Od niepamiętnych czasów 
w samym środku wsi stał 
drewniany krzyż 
przydrożny. W 1920 roku 
Józef Walecko w miejsce 
drewnianego postawił 
piękny krzyż kamienny z 
figurami. Z dąbrowickiej 
rodziny Walecko wywodziło 
się dwóch kapłanów: Jan 
Walecko ur. 08. 08. 1900 r., 
zmarł 14. 06. 1946 r. Józef 
Walecko ur. 08.03.1911 r., 
zmarł 23.08.1939 r. Krzyż 
został postawiony jako 
wotum dziękczynne za tych 
kapłanów.

Przed renowacją Obecnie



Przy ul. Opolskiej również 
znajduje się krzyż. Widnieje na 
nim data 29 grudnia 1905 r. 
Zgodnie z opowiadaniami 
mieszkańców Dąbrowic, 
pewnemu młodzieńcowi 
prowadzącemu furmankę z 
kamieniami przeznaczonymi na 
budowę domu, spłoszyły się 
konie - chłopak został 
stratowany na śmierć. Aby 
uwiecznić pamięć o nim, jego 
rodzice postawili kamienny 
krzyż z przesłaniem do 
przechodniów i prośbą o 
modlitwę za zmarłego 
przedwcześnie syna.



W centrum wioski, 
prawdopodobnie już od 
połowy XVIII, stoi kapliczka-
dzwonnica. W murowanej 
kapliczce znajduje się dzwon z 
1777 roku, który dawniej 
nawoływał ludzi do modlitwy 
oraz oznajmiał o śmierci 
mieszkańca Dąbrowic i o 
zbliżającym się 
niebezpieczeństwie. W 2009 
roku kapliczka została 
odrestaurowana i dziś jest 
prawdziwą ozdobą Dąbrowic. 
Co roku, w jedną z niedziel, 
odbywa się tam nabożeństwo 
majowe.

Przed renowacją Po renowacji





Dąbrowice zamieszkuje 212 
osób. Jest to wieś typowo 
rolnicza. Znajduje się tu też 
kilka zakładów usługowych 
m.in. wyrób węgla 
drzewnego, naprawy 
samochodów. Dąbrowice 
należą do parafii Dębie. 
Dzieci z wioski uczęszczają 
do przedszkola i szkoły w 
Dębiu. Sołtysem Dąbrowic 
jest Mateusz Walecko. 
Działa tu Rada Sołecka oraz 
koło DFK. 



W Dąbrowicach 
powstało pierwsze 
w gminie 
Chrząstowice 
gospodarstwo 
agroturystyczne, 
którego 
właścicielami są 
Państwo 
Aleksandra i 
Waldemar 
Skrzypczykowie.





Boisko w 
Dąbrowicach –
zakup bramek i 
siatek 
sfinansowany z 
funduszu 
sołeckiego.



Mieszkańcy 
Dąbrowic 
integrują się 
podczas 
wspólnych 
spotkań, 
warsztatów, 
imprez i 
wycieczek.



Wycieczka 
rowerowa



Festyn 
rodzinny



Warsztaty 
florystyczne w 
świetlicy 
wiejskiej



Dbamy o 
zachowanie 

tradycji –
wodzenie 

niedźwiedzia



W czerwcu 2017 r. podpisana została 
umowa na dofinansowanie zadania 
obejmującego budowę kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Dąbrowice, 
które pozyskano w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 na  wartość prawie 2 mln zł.  
Inwestycja składa się z dwóch etapów. 
W pierwszym etapie tj. do maja 2018 
ma powstać tranzyt sieci kanalizacji 
sanitarnej z Dębskiej Kuźni przez 
Dębie. W drugim etapie ma powstać 
tranzyt kanalizacji z Dębia do 
Dąbrowic oraz budowa sieci 
szczegółowej w Dąbrowicach. W 
wyniku realizacji zadania     powstanie 
ponad 6 km sieci kanalizacyjnej z 58 
przyłączami kanalizacyjnymi. 
Planowany termin 
zakończenia realizacji inwestycji 
to kwiecień 2019 roku.



Dąbrowice zapraszają!


