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Bon na inwestycje 
w gminie o wartości 600 
tys. złotych otrzymała 
z rąk wojewody 
opolskiego Adriana 
Czubaka, Katarzyna 
Gołębiowska – Jarek,  
wójt Gminy Dąbrowa.

Rządowy Fundusz Inwe-
stycji Lokalnych to środ-

ki przeznaczone na dotacje 
dla gmin, powiatów i miast. 
Wysokość dotacji dla po-
szczególnych samorządów 
wynika z wysokości wydat-
ków majątkowych i zamoż-
ności gmin i powiatów.

 – Również samorządy zo-
stały dotknięte trudnościami 
związanymi z koronawiru-
sem. Głównym założeniem 
wsparcia jest przekazanie 
dotacji na inwestycje słu-
żące społeczności lokalnej, 

o których zdecyduje sam 
samorząd – mówił podczas 
spotkania Adrian Czubak, 
wojewoda opolski.

Do gminy Dąbrowa tra-
fi wsparcie w wysokości 

599.503,00 złotych. – Mamy 
wiele potrzeb i wiele pomy-
słów jak je wykorzystać, ale za 
mało konkretnych informacji. 
Dzisiaj czekamy na szczegó-
łowe wytyczne kiedy środki 

te trzeba będzie wykorzystać 
i jakie koszty będzie moż-
na z nich ponieść. Na pewno 
wyjaśni się to w najbliższym 
czasie – mówi Katarzyna  
Gołębiowska-Jarek.

Gmina Dąbrowa wygrała projekt na przebudowę 
wnętrza świetlicy wiejskiej w Lipowej. 
Dofinansowanie w wysokości niemal 160 tys zł udało 
się pozyskać w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Wartość 
całego zadania to 430 tyś zł. 

Zrównoważony rozwój gminy oznacza wspieranie wszyst-
kich miejscowości wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska-Ja-

rek, wójt gminy. Z inwestycjami i działaniami społecznymi 
staramy się dotrzeć do wszystkich sołectw. W każdym z 
nich drzemie osobny potencjał – dodaje. 

Przypomnijmy, że gminie udało się pozyskać w ubiegłym 
roku bezpłatnie budynek starej szkoły od Kurii Biskupiej, 
który po remoncie będzie służył mieszkańcom Lipowej jako 
świetlica wiejska. 

Rozpoczęcie prac przewidziane jest na rok 2021.
Dla nas to wielkie wydarzenie, ważna sprawa. Do tej pory 

nikt nie zastanawiał się nad naszymi potrzebami. Brakuje 
nam miejsca do spotkań, podejmowania działań społecz-
nych. Głęboko wierzymy, że świetlica będzie służyła całej 
naszej społeczności – przyznają mieszkańcy Lipowej.

WYGRANY PROJEKT DLA LIPOWEJ

BON NA INWESTYCJE  
W GMINIE DĄBROWA
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Czerwcowa sesja Rady 
Gminy dotyczyła przede 
wszystkim udzielenia 
wójtowi wotum zaufania 
i absolutorium za 
ostatni rok budżetowy. 
Katarzyna Gołębiowska-
Jarek otrzymała je bez 
głosu sprzeciwu!

Absolutorium było dla 
mnie czymś w rodzaju 

świadectwa, które otrzymuje 
uczeń na koniec roku szkol-
nego. A skoro otrzymałam 
100-procentowe zaufanie 
wszystkich radnych, odbie-
ram to niczym świadectwo 
z czerwonym paskiem. I raz 
jeszcze dziękuję wszystkim 
radnym. Pamiętajmy, że to 
efekt pracy wielu ludzi. Kiedy 
zostałam wójtem obiecałam 
sobie, że nie zmarnuję ani 
jednego dnia i słowa dotrzy-
muję – mówiła wójt.

Za udzieleniem absoluto-
rium głosował komplet 15 
radnych, którzy reprezentują 
wszystkie miejscowości gmi-
ny. W roku 2019 na zadania 
i projekty związane z mo-
dernizacją dróg, ochroną 
środowiska, rozwojem infra-
struktury społecznej i edu-
kacyjnej gmina wydatkowała 
8.797.969 zł, gdzie całkowite 
wydatki budżetu gminy wy-
niosły 37.334.045 zł.

W porównaniu do po-
przedniego roku wartość 
wydatków majątkowych 
wzrosła ponad dwukrotnie. 
Lista sukcesów jest długa.

Przebudowano 10 dróg 
gminnych na łączną kwo-

tę 1.837.838 zł .  Zrewi-
talizowano park w Skar-
biszowie  (401.418 zł) , 
utworzono park w Niewod-
nikach(430.000 zł). Wyre-
montowano świetlicę w Cie-
pielowicach (378.813 zł) 
i świetlicę z utworzonym 
Klubem Seniora w Nowej 
Jamce (234.964 zł). Zakupio-
no samochód strażacki dla 
OSP Dąbrowa (349.934 zł 
to wydatek gminy gdzie cał-
kowita wartość samochodu 
wyniosła 759.894 zł). Wresz-
cie utworzono Publiczny 
Żłobek w Żelaznej za kwotę 
1.309.499 zł.

 – To tylko przykłady, 
bo tak naprawdę w każdej 
miejscowości udało się coś 
zrobić. Bardzo ważne są dla 
mnie działania w zakresie 
ochrony środowiska, dlate-
go rozpoczęliśmy realizację 
skomplikowanego, pilotażo-
wego programu związanego 
z wymianą pieców na ekolo-
giczne, gdzie o dofinasowanie 
do wymiany tzw. „kopciucha” 

mógł ubiegać się każdy nasz 
mieszkaniec. Rok 2019 to 
czas, gdy wygraliśmy projekt 
budowy Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, inwestycji na miarę XXI 
wieku, co będzie widoczne 
już w przyszłym roku. W cza-
sie ostatniego roku napisa-
liśmy i złożyliśmy wnioski 
o dofinansowanie do różnych 
instytucji dla 25 projektów 
o łącznej wartości ponad 
9.189.313 zł. Efekty tej pra-
cy już obserwujemy – w tym 
roku podpisujemy umowy na 
kolejne inwestycje np. budowę 
kanalizacji sanitarnej w Skar-
biszowie – wylicza wójt.

W działalności gminy 
i nowej wójt bardzo ważna 
jest edukacja, pomoc spo-
łeczna, opieka senioralna 
oraz działania skierowane 
bezpośrednio do rodziny.

 – W naszej gminie funk-
cjonuje wiele aktywnych or-
ganizacji pozarządowych, 
które należy wspierać. Dzięki 
współpracy z nimi powstał np. 

projekt rolkowiska w Dąbro-
wie, które niebawem będziemy 
otwierać - dodaje wójt.

Gmina Dąbrowa to miej-
sce gdzie powstają ciekawe 
inicjatywy, realnie działają 
Rady Sołeckie i wielu liderów 
lokalnych. To wszystko skła-
da się na wspólny sukces.

Podczas czerwcowej se-
sji odbyła się publiczna de-
bata nad „Raportem o sta-
nie Gminy Dąbrowa za rok 
2019”, który dostępny jest 
na stronie gminy: www.gmi-
nadabrowa.pl.

 – Rok 2020 jest konty-
nuacją działań związanych 
ze zrównoważonym roz-
wojem wszystkich miejsco-
wości gminy. Realizujemy 
inwestycje, które są dla nas 
strategiczne, a także wyni-
kają z potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców. W myśl hasła 
Gmina Dąbrowa ZIELONA-
-BEZPIECZNA-DYNAMICZNA 
będziemy kontynuować kie-
runek naszych działań – po-
wiedziała wójt.

ABSOLUTORIUM 
BEZ GŁOSU SPRZECIWU
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WIRUS NIE ZATRZYMAŁ DROGOWYCH 
INWESTYCJI

Mechnice, ul. Krótka

Niewodniki, ul. Krótka

Niewodniki, ul. Młyńska

Siedliska, ul. Leśna

Chróścina, ul. NowowiejskaMechnice, ul. Kwiatowa

Mimo wprowadzenia stanu epidemicznego w gminie 
Dąbrowa inwestycje realizowane były z pełnym 
zaangażowaniem. W pierwszej połowie 2020 r. dokonano 
przebudowy lub remontów dróg w 4 miejscowościach  
na łączną kwotę ponad 658.008,83 zł. 

Przebudowano lub wyremontowano drogi w: 
Chróścinie, ul. Nowowiejska. 
Mechnicach, ul. Kwiatowa, ul. Krótka. 
Siedliskach, ul. Leśna. 
Niewodnikach, ul. Młyńska i ul. Krótka.
Prace nad realizacją inwestycji drogowych dotyczyły rów-

nież przygotowania projektów i złożenia wniosków o dofinan-
sowanie remontów m. in. drogi Sokolnickiej. 

W najbliższych miesiącach gmina wystąpi o dodatkowe 
środki na dofinansowanie remontu ul. Kolejowej w Dąbrowie, 
ul. Wiejskiej w Karczowie, a także drogi łączącej Karczów z Cie-
pielowicami. Wykonanie zaplanowane na rok 2021.

Aktualnie do remontu zlecono: ul. Nadodrzańską w Żelaznej, 
drogę do przysiółka Zorgi, ul. Brzozową w Naroku oraz drogę 
do Cmentarza w Skarbiszowie. Na przełomie roku planowana 
jest również przebudowa ul. Miodowej w Karczowie. Przewidy-
wana kwota dotacji na poprawę infrastruktury drogowej o jaką 
wystąpi samorząd to niemal 5 mln złotych. 200 tys. złotych na 
tegoroczne remonty będzie pochodziło z budżetu gminy.
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Wartość inwestycji opiewa na 4 
mln złotych. Połowę udało się 
pozyskać ze środków unijnych 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Jest to strategiczna inwestycja dla 
mieszkańców Skarbiszowa ponieważ 

na terenie sołectwa nie istnieje sieć sa-
nitarna – wyjaśnia z-ca wójta gminy 

Dąbrowa Marcin Oszańca. Przedsię-
wzięcie to ma zatem ogromne znacze-
nie dla mieszkańców – dodaje.

Gmina Dąbrowa wnioskowała o do-
finansowanie inwestycji w ramach 
programu PROW 2014-2020, w któ-
rym przyjęto 28 wniosków. 

 – Dla mieszkańców naszej miej-
scowości jest to kluczowa inwestycja. 

Bardzo długo zabiegaliśmy o to, żeby 
Skarbiszów został skanalizowany – tłu-
maczą mieszkańcy miejscowości.

W ramach zadania zaplanowano 
utworzenie sieci ciśnieniowej z prze-
pompowniami na długości 7,8 km, 
do której podłączonych zostanie 77 
gospodarstw. Prace planowane są na 
2021r., a zakończyć mają się w roku 
2022. 

KANALIZACJA DOTRZE DO SKARBISZOWA

W ramach inwestycji związanych z infrastrukturą 
oświetleniową na terenie gminy zakupiono 
i zamontowano nowe latarnie uliczne w Chróścinie 
i Prądach.

Zadanie związane było z wykonaniem dokumentacji pro-
jektowej, zakupem i montażem nowych latarni ulicznych 

w miejscowościach Chróścina przy ul. Kopernika i ul. Kom-
prachcickiej, a także w Prądach przy ul. Cmentarnej. 

 – W budżecie gminy co roku planowane są środki związa-
ne z wydatkami na modernizację czy wykonanie oświetlenia 
na terenie gminy – wyjaśnia Katarzyna Szafarska, skarb-
nik gminy Dąbrowa. – W tym roku część inwestycji zrealizo-
wana została na terenie sołectw Chróścina i Prądy – dodaje.

W lipcu zostało zlecone również wykonanie dodatkowe-
go oświetlenia w Niewodnikach przy ul Odrzańskiej.

NOWE OŚWIETLENIE 
W PRĄDACH I CHRÓŚCINIE
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Ponad 10 mln zł na 
przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 459 
przekazało Województwo 
Opolskie, 500 tys. zł 
Gmina Dąbrowa.

Ta inwestycja jest dowo-
dem na to, że realizujemy 

inwestycje nie tylko na głów-
nych szlakach komunikacyj-
nych, ale także w mniejszych 
miejscowościach – wyjaśnia 
Szymon Ogłaza, członek 
zarządu Województwa Opol-
skiego.

Miejscowość na uroczy-
stość związaną z otwarciem 

drogi przygotowywała się 
kilka dni, a dla zaproszonych 
gości przygotowano szereg 
atrakcji.

 – Na tę inwestycję czeka-
liśmy ponad 10 lat – zgodnie 
mówią mieszkańcy Naroka. 
– Obecnie poprawiło się nie 
tylko nasze bezpieczeństwo, 
ale także ogólna estetyka 
miejscowości – dodają.

W ramach prac wyko-
nano podbudowę drogi, 
korytowanie, poszerzono 
drogę, położono nowy asfalt 
i chodnik, powstały też czte-
ry doświetlone przejścia dla 
pieszych, trzy zatoki autobu-
sowe wraz z wiatami, prze-

budowano cztery skrzyżo-
wania i prawie 100 zjazdów 
na posesje. Zbudowany zo-
stał również zbiornik reten-
cyjny na wody opadowe.

 – Bardzo ważna w całej 
inwestycji jest poprawa bez-
pieczeństwa naszych miesz-
kańców, a ta inwestycja speł-
niła to oczekiwanie w 100 % 
–  t ł u m a c z y  K a t a r z y n a  
Gołębiowska – Jarek wójt 
gminy Dąbrowa. – Mamy 
tu szkołę, przedszkole, pręż-
nie działający Klub Seniora 
Ochotniczą Straż Pożarną, 
Koło Gospodyń Wiejskich, or-
kiestrę dętą , Radę Parafialną 
więc droga ta na pewno speł-

ni swoje zadanie. Dla mnie 
jako dla samorządowca jest 
to jeszcze jeden sukces, bo-
wiem nigdy w historii naszej 
gminy nie udało się zrealizo-
wać inwestycji z takim dofi-
nansowaniem – dodaje wójt.

Reprezentanci społecz-
ności lokalnej wraz z gmi-
ną przygotowali wspaniałą 
uroczystość, która odbyła 
się na placu przy kościele 
św. Floriana, a także w ogro-
dach pałacu w Naroku. Przy-
gotowano przejazd wozem 
po miejscowości, wystawę 
zdjęć, a uroczystość uświet-
nił koncert Orkiestry Dętej 
z Naroka.

NAROK ZYSKUJE NOWY BLASK
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116 stypendiów na łączną kwotę 17.400,00 zł trafiło 
do uczniów z terenu Gminy Dąbrowa.

Miniony rok szkolny na pewno na długie lata zapadnie w 
pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców. Światowa epi-

demia zmusiła ich do nauki w nadzwyczajnych warunkach. 
Nie przeszkodziło to jednak uczniom z terenu naszej gminy 
w osiągnięciu bardzo dobrych wyników w nauce.

 – W tym roku Wójt gminy Dąbrowa przyznała 116 stypen-
diów wśród których znalazło się 115 naukowych i 1 sportowe 
– wyjaśnia Grzegorz Jeziorański dyrektor Gminnego Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli 
w Dąbrowie. – Kwota jaka została przeznaczona na ten cel z 
budżetu gminy Dąbrowa to 17 400 zł – dodaje.

54 stypendia przyznano uczniom z PSP w Dąbrowie, 49 
uczniom z PSP w Chróścinie oraz 12 uczniom PSP w Naroku, 
a 1 stypendium sportowe trafiło do ucznia z PSP w Naroku 
Marka Jędraszka, za zajęcie 2. miejsca w Finale Wojewódz-
kim w tenisie stołowym.

Naukę w roku szkolnym 2019/2020 zakończyło 539 ucz-
niów w klasach I-VIII, z czego 60 to uczniowie klas VIII.

STYPENDYŚCI Z GMINY DĄBROWA

W tym roku podczas 
wyborów prezydenckich 
zanotowaliśmy w naszej 
gminie rekordowo 
wysoką frekwencję.

Do lokali w obu turach 
wybrało się średnio ok 

60 % uprawnionych do 
tego osób. W I turze fre-
kwencja wyniosła 58,27%, 
a najwięcej osób głosowało 
w Ciepielowicach osiągając 
wynik 75,99%. II tura przy-
niosła wzrost frekwencji aż 
do 62% i znowu najliczniej 
do urny poszli mieszkań-
cy Ciepielowic osiągając 
frekwencję na poziomie 
77,75%.  

REKORDOWA FREKWENCJA  
WYBORCZA W GMINIE

Frekwencja w wyborach prezydenckich 
w gminie Dąbrowa
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WÓJT  GMINY  DĄBROWA
ORAZ 

ZARZĄD  SSKF  KS  DĄBROWA
ZAPRASZAJĄ  

 

Uroczyste otwarcie

Warsztaty Szkółka Rolkarska REDwheel  

Pokaz tancerzy Hip Hop Buda z muzyką w stylu Boogi Funk

Warsztaty graffiti dla dzieci

Pokazowy trening z Odrą Opole

na uroczyste otwarcie

ROLKOWISKA & SKATEPARKU
które odbędzie się 

7 sierpnia (piątek) 

o godz. 16.00, na boisku sportowym w Dąbrowie

W PROGRAMIE:

www.facebook.com/REDwheelOpole/
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Rozmowa z sołtysem 
Skarbiszowa JERZYM 
NIEDWOROK

W działania na rzecz lo-
kalnej społeczności włą-
cza się Pan od kilku lat. 
Jak z perspektywy czasu 
ocenia Pan różnice zwią-
zane z pracą społeczną?

To prawda, w działania 
na rzecz naszej miejsco-
wości angażuję się już od 
kilku dobrych lat. To moja 
pierwsza kadencja na sta-
nowisku sołtysa, ale wcześ-
niej byłem członkiem rady 
sołeckiej. A różnice? Od 
kiedy zmieniła się władza 
w gminie, w Skarbiszowie 

zaczęło się coś dziać. Mam 
tu na myśli kolejne inwe-
stycje, które są realizowane 
na terenie sołectwa. Ludzie 
to widzą. To jak wieś się 
zmienia, jak pięknieje, jak 
się rozwija. Dzięki temu 
mieszkańcy chętniej gar-
ną się w działania na rzecz 
naszej miejscowości. Dbają 
o swoje najbliższe otocze-
nie, ale także chcą robić coś 
dla innych.

Skarbiszów to niewiel-
ka wieś położona w stra-
tegicznym miejscu, przy 
drodze krajowej nr 94. 
Takie sąsiedztwo to raczej 
wada czy zaleta? 

Ma to swoje plusy i minu-
sy. Z jednej strony przebiega-
jąca przez Skarbiszów „kra-
jówka” jest dla mieszkańców 
dużą uciążliwością. Głównym 
problemem jest bezpieczeń-
stwo. Nie wszyscy kierowcy 
jeżdżą zgodnie z przepisami, 
wielu przekracza prędkość. 
Czasami przejście na drugą 
stronę ulicy bywa niebez-
pieczne. Ruchliwa droga, to 
też hałas. Z drugiej jednak 
strony mamy bardzo dobrą 
komunikację z Opolem. Do-
jazd do miasta zajmuje tylko 
kilkanaście minut. 

W ubiegłym roku zre-
witalizowany został za-
bytkowy park w Skarbi-
szowie. Jakie znaczenie 
dla mieszkańców ma ta 
inwestycja? 

Park to nasza „perełka”. Od 
razu stał się ulubionym miej-
scem spotkań mieszkańców. 
Równie chętnie odwiedzają 
go dzieci, które mają do dys-
pozycji nowoczesny plac za-
baw, co dorośli. To mnie nie 
dziwi, bo mamy tam wiele 
atrakcji - plenerową siłow-
nię, altanę oraz miejsce na 
ognisko. Wszystko w otocze-
niu pięknej przyrody. Bar-
dzo często widzę, że z parku 
korzystają także przyjezdni 
z innych miejscowości. Mamy 
jeszcze wiele pomysłów na 
zagospodarowanie tego miej-
sca. Ze względu na panującą 
pandemię musimy je jednak 
odłożyć w czasie.

Skoro mowa o inwesty-
cjach... Podpisana została 
umowa na skanalizowanie 
miejscowości.

To kolejny powód do 
zadowolenia, bo ludzie od 

dawna czekali na kanaliza-
cję. Miała ona być robiona 
wiele lat temu. Lata mijały, 
ale w tym temacie nadal nic 
się nie działo. A problem 
jest poważny. Wiele osób 
myślało nawet o przydo-
mowych oczyszczalniach 
ścieków. Okazało się, że ich 
wykonanie nie jest możli-
we ze względu na wysoki 
poziom wód gruntowych. 
Budowa kanalizacji, to dla 
wszystkich mieszkańców 
Skarbiszowa znakomita wia-
domość.

C z y m  d l a  Pa n a  j e s t 
Skarbiszów?

To moja mała Ojczyzna. 
Myślę, że to nie tylko moja 
opinia, ale również wielu 
mieszkańców. Mówią oni, 
że jest to ich miejsce na 
Ziemi. Czują się tu bardzo 
dobrze i nie chcą się ni-
gdzie wyprowadzać. Coraz 
więcej osób się tu osiedla. 
One także podkreślają, że 
Skarbiszów ma w sobie coś 
takiego, że każdy, kto tu za-
mieszka, chce tu zostać na 
zawsze.

Jakie są Pańskie plany 
związane z przyszłością 
i rozwojem Skarbiszowa?

Zamierzamy nadal inwe-
stować w świetlicę wiejską 
i nasz park. Zależy mi prze-
de wszystkim na tym, aby 
wokół tych miejsc integro-
wać mieszkańców. Ludzie 
mieszkający wiele lat za 
granicą, wracają do kraju. 
Chcą kupować działki, bu-
dować domy i tu zamiesz-
kać. Bardzo mnie to cieszy, 
bo to pokazuje, że Skarbi-
szów ma w sobie ogromny 
potencjał.

SKARBISZÓW - MOJA MAŁA OJCZYZNA
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Akcja organizowana w ramach projektu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” - projekt numer: RPOP.05.02.00-16-0015/17

Akcja
EKOGENERACJA

Regulamin dostępny na stronie http://www.aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/gospodarowanie-odpadami-0 

Przynieś lub przywieź elektroodpady 
i wymień je na bilet do kina, teatru 
bądź innej instytucji kultury!

Regulamin akcji: www.aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/gospodarowanie-odpadami-0 

Zamień elektroodpady na kulturalne wypady!

Akcja od 27.07.2020 do 31.10.2020 r.
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Od 1 września 2020r. na mieszkańców gminy Dąbrowa 
czeka 101 biletów (do kina Helios w Opolu i Kędzierzynie 
– Koźlu, kina w Krapkowicach, teatru Ekostudio w Opolu, 
Opolskiego Teatru Lalki, kina Meduza w Opolu, Teatru im. 
J. Kochanowskiego w Opolu, Muzeum Polskiej Piosenki 
w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej oraz Muzeum Śląska 
Opolskiego) w ramach akcji „Zamień elektroodpady na 
kulturalne wypady” realizowanej wspólnie przez Gminę 
Dabrowa ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska.

Aby otrzymać bilet należy przynieść elektroodpad do 
Urzędu Gminy Dąbrowa, przy ul. Ks. prof. Józefa Sztony-

ka 56 w Dąbrowie.

Przekazany elektroodpad musi  być kompletny, 
w akcji  nie będą mogły brać udziału osoby,  które 
o d d a ł y  s p r z ę t  « ro z e b ra ny » ,  n i e ko m p l e t ny,  b ą d ź 
tylko jego część . 

W akcji mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Jed-
na osoba może otrzymać maksymalnie 3 bilety w trakcie 
trwania akcji. Ilość otrzymanych biletów zależy od rodzaju 
przekazanego sprzętu, według kryteriów zawartych w re-
gulaminie.

Akcja rozpocznie się 1 września 2020 r. i będzie trwać 
do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania zapasów 
biletów. Szczegóły i regulamin akcji na stronie: www.gmi-
nadabrowa.pl

ZAMIEŃ ELEKTROODPADY 
NA KULTURALNE WYPADY

ZGŁOSZENIA POSESJI 
NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 

15 SIERPNIA 2020 r.
SZCZEGÓŁY REGULAMINU NA STRONIE

www.gminadabrowa.pl

MOJA
ZAGRODA

WJT GMINY DĄBROWA 
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