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InweStycje DroGowe w GmInIe 
Dąbrowa nIe zwalnIają tempa 

W deszczowe dni czy podczas mgły w stolicy naszej 
gminy można podziwiać rain-graffiti. 

Przy skwerku koło Poczty w Dąbrowie powstało deszczowe graffiti, 
którego przekaz nawiązuje do mądrego zagospodarowania wodą. 

Przypomina, że poprzez gromadzenie wody deszczowej np. do pod-
lewania ogródków oszczędzamy wodę pitną, której stale ubywa.

Użyte do jego wykonania materiały są biodegradowalne 
i przyjazne dla środowiska.Graffiti zrealizowano w ramach 
ścieżki tematycznej „Działaj Lokalnie i Ekologicznie”. Partne-
rem ścieżki jest Fundacja WWF Polska. Działaj Lokalnie to pro-

gram PAFW, realizowany przez ARFP i sieć Ośrodków Działaj 
Lokalnie, w tym Partnerstwo Borów Niemodlińskich

w DąbrowIe powStało  
DeSzczowe GraffItI

Inwestycje drogowe w gminie Dąbrowa nie zwalniają 
tempa. Świadczą o tym kolejne środki zewnętrzne 
pozyskane przez samorząd. Mowa o kwocie ponad 
1 800 000 zł , która pozwoli na  sfinansowanie 
modernizacji ulicy Kolejowej w Dąbrowie oraz ul. Wiejskiej 
w Karczowie. Dotacja pochodzi ze środków rządowych 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Przebudowa ul. Wiejskiej w Karczowie
Szacowany koszt zadania wyniesie 950 000 złotych. Samo-

rząd gminy na realizację tego zadania pozyskał dofinansowanie 

w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga zostanie 
przebudowana na całej długości. Wykonany zostanie chodnik 
i odwodnienie. 

Przebudowa ul. Kolejowej w Dąbrowie
Szacowany koszt zadania wyniesie 1 340 000 złotych. Na od-

cinku o długości około 500 metrów zostanie położona nowa 
nawierzchnia, w planach jest również budowa ścieżki pieszo-
-rowerowej i parkingów na kilkanaście pojazdów. Zostaną przy-
gotowane wiaty, które będą pełniły funkcję parkingu park and 
ride. Projekt przewiduje też odwodnienie oraz zainstalowanie 
oświetlenia.
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eKSPReS 
PRZeZ 

inWeSTycJe

21 maja

21 maja

27 maja

27 maja

10 maja

1 maja

Zakończono prace remontowe przy ul. Kamiennej w Nowej Jamce. Koszt realizacji 
zadania to 75 000 zł.

Zakończyły się prace na Grobli w Karczowie. Utwardzono ponad 900 metrów drogi. 
Koszt realizacji zadania 226 000 zł.

Podpisano umowę na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Dąbrowa”. 
Szacowany koszt zadania 1 094 000 zł.

Podpisano umowę na „ Termomodernizację budynku żłobkowo-przedszkolnego 
w Żelaznej”. Szacowany koszt zadania  596 000 zł.

Podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Szlakiem Odry”, 
zagospodarowanie glinianek w Dąbrowie. Szacowany koszt zadania 199 000 zł.

Podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Szlakiem Odry” odtworzenie alei 
Lipowej w Naroku. Szacowany koszt zadania 141 000 zł.

Trwają prace związane z przebudową ul. Miodowej w Karczowie i remontem świetlicy wiejskiej w Lipowej.
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Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 
650 000 zł. Samorząd gminy na realizację tego 
przedsięwzięcia pozyskał kwotę 445 000 zł. 
W ramach inwestycji powstanie droga o łącznej 
długości 2 km.

W ramach wsparcia z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
Urzędu Marszałkowskiego, samorząd gminy Dąbrowa 

otrzymał wsparcie na przebudowę drogi dojazdowej do pól, łą-
czącej Karczów z Ciepielowicami.

 – Nowa trasa będzie miała długość 2 km, powstanie pomiędzy 
ul. Parkową w Ciepielowicach, a ul. Anny i ul. Wiejską w Karczo-
wie, wyjaśnia Katarzyna Gołębiowska-Jarek wójt gminy Dąbro-
wa. Inwestycje na drogach dojazdowych do pół mają ogromne 
znaczenie, szczególnie na terenach wiejskich, ułatwiają codzienną 
pracę rolników, dodaje wójt.

powStanIe DroGa pomIęDzy 
Karczowem a cIepIelowIcamI

Rywalizacja, aktywność 
fizyczna, integracja, 
a przede wszystkim 
pamięć o wspaniałym 
człowieku i dyrektorze. 
W szkole podstawowej 
w Chróścinie odbył się 
VII Memoriał Danuty 
Panufnik.

Piękne jest to, co w  nas 
zostało” tymi słowami 

dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Chróścinie, 
Magdalena Litwinowicz roz-
poczęła przemówienie zamy-
kające VII Mamoriał Danuty 
Panufnik. 

 – Ze względu na pande-
mię tegoroczne wydarzenie 
miało nieco inny charakter, 
tłumaczy Magdalena Litwi-
nowicz. Musieliśmy podzielić 
uczestników na kilka mniej-

szych zespołów, a rywalizacja 
odbywała się przez pięć dni, 
dodaje dyrektor.

W   du chu  sp or tow ych 
zmagań młodzi zawodnicy 
nie tylko popularyzowali ak-
tywność fizyczną, ale uczcili 
także pamięć zmarłej dy-
rektor szkoły w Chróścinie. 
W uroczystym złożeniu kwia-

tów pod tablicą pamiątkową 
uczestniczył mąż Danuty Pa-
nufnik, Stanisław Panufnik.

Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowane zostały 
pamiątkowe medale, któ-
re wręczone zostały przez  
Katarzynę Gołębiowską-
-Jarek, wójt gminy Dąbrowa, 
Magdalenę Litwinowicz , 

dyrektor publicznej szkoły 
w  Chróścinie, Grzegorza 
Jeziorańskiego, dyrektora 
Gminnego Zespołu Admi-
nistracyjno – Ekonomicz-
nego Szkół  i   przedszkoli 
w Dąbrowie oraz Anitę Jon-
czyk ,  dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji  
w Dąbrowie.

memorIał Danuty panufnIK 

Ze względu na malownicze położenie, trasa będzie miała 
również przeznaczenie rekreacyjno-turystyczne. Stanowić bę-
dzie wspaniałą bazę wypadkową do rowerowych wycieczek, 
spacerów czy uprawiania joggingu.
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W tym roku ze 
środków w ramach 
Marszałkowskiej 
Inicjatywy Sołeckiej 
skorzystają cztery 
miejscowości Niewodniki, 
Lipowa, Prądy oraz 
Narok. Łączna kwota 
dofinansowania wyniesie 
20 tys. zł.  Wójt gminy 
Dąbrowa podkreśla, że 
takie lokalne inicjatywy 
podnoszą jakość życia 
mieszkańców.

Nasi sołtysi dbają o swoje 
wioski najlepiej jak umie-

ją. Rozwijają je i  znają ich 
potrzeby. Marszałkowska Ini-
cjatywa Sołecka to praktycz-
ne i znakomite narzędzie do 
spełniania marzeń. W połą-
czeniu z funduszem sołeckim, 
własną pracą mieszkańców 
wartość realizowanych przed-
sięwzięć rośnie do kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych, czego 
przykładem były wcześniejsze 
inwestycje, wyjaśnia Katarzy-
na Gołębiowska-Jarek, wójt 
gminy Dąbrowa. Warto sięgać 
po każde możliwe fundusze, 
dodaje wójt.

Sołectwo Narok  dzięki 
Marszałkowskiej Inicjatywie 
Sołeckiej planuje zagospo-
darować teren przy świetlicy 
wiejskiej. Chodzi o stworze-
nie przestrzeni do promocji 
sołectwa oraz uzupełnienie 
infrastruktury do aktywnego 
zagospodarowanie czasu wol-
nego mieszkańców, a  także 
licznej grupy odwiedzających 

miejscowość. Przy świetlicy 
stanie wiata ze stołem i ław-
kami. Z budżetu sołeckiego 
Naroka na te działania dodat-
kowo przeznaczono kwotę 6,5 
tys. zł. 

Kolejną wsią, która przy-
stąpi do udział w tegorocznej 

edycji Marszałkowskiej Ini-
cjatywy Sołeckiej, są Prądy. 
Decyzją mieszkańców na tam-
tejszym placu rekreacyjno-
-wypoczynkowy „Pod Brzo-
zami” zamontowany zostanie 
zjazd linowy długości ok 25 
m. Koszt tego przedsięwzięcia 

oszacowano na około 12 tys. 
Brakująca kwota uzupełniona 
zostanie z funduszu sołeckie-
go. 

W przypadku Niewodnik, 
środki od marszałka zostaną 
przeznaczone na utworze-
nie parkingu przy świetlicy 
wiejskiej. Po opadach desz-
czu tworzą się w tym miejscu 
liczne kałuże, które uniemoż-
liwiają swobodny dostęp do 
obiektu. Sołectwo w tym roku 
będzie gospodarzem gmin-
nych dożynek, a odpowiednie 
przygotowanie terenu podnie-
sie jego estetykę. Do budowy 
parkingu postanowiono doło-
żyć z funduszu sołeckiego ok. 
15-16 tys. zł.

Także Lipowa skorzysta-
ła w  tym roku ze wsparcia 
marszałka. Mieszkańcy tej 
wsi postanowili przeznaczyć 
otrzymaną dotację na roz-
wój lokalnej infrastruktury. 
Na miejscowym placu zabaw 
pojawiły się nowe urządzenia, 
które będą służyć najmłod-
szym. Całość zadania wynio-
sła 14,3 tys. zł. Brakujące 9 tys. 
zł dołożone zostało z fundu-
szu sołeckiego miejscowości. 

poDpISano umowę 
na realIzację marSzałKowSKIej 
InIcjatywy SołecKIej

BezPIeCzNa, zIeLoNa, DyNaMICzNa GMINa DąBRoWa 
W PaRtNeRStWIe PoLSKo-CzeSKIM
ponad 100 000 zł udało się pozyskać samorządowi gminy Dąbrowa na reali-
zację projektu „bezpieczna, zielona, dynamiczna Gmina Dąbrowa”, który reali-
zowany będzie w ramach programu Interreg w euroregion pradziad z czeskim 

partnerem. w ramach zadania opracowana zostanie książka oraz powstanie film uwzględ-
niający atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe Gminy Dąbrowa. 
nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie turystyki przygranicza polsko-czeskiego oraz 
nawiązanie współpracy długofalowej z czeskim partnerem.
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Posiłek w szkole i w domu to program realizowany 
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w 
ramach którego gmina Dąbrowa uzyska wsparcie w 
wysokości 43 200 zł na modernizację i doposażenie 
stołówki w szkole w Chróścinie. Wkład samorządu w to 
przedsięwzięcie wyniesie prawie 11 000 zł. Całkowity 
koszt inwestycji oszacowano na ok 54 000 zł.

W kwietniu 2021 roku, gmina Dąbrowa złożyła wniosek do 
Wojewody Opolskiego o dofinansowanie na modernizację 

i doposażenie stołówki w szkole w Chróścinie. Po pozytywnej 
opinii wniosku, przyznane zostało dofinansowanie na realizację 
zadania. Obejmie ono : remont i modernizację pomieszczeń – 
wstawione zostaną nowe drzwi i pomalowane ściany. Zamon-
towana będzie klimatyzacja oraz zakupione zostaną nowe meb-
le, stoliki i krzesła do jadalni. Dzięki wsparciu uda się również 
doposażyć kuchnię m.in. w blender przemysłowy, ubijarkę do 
kotletów, zamrażalkę, a także sztućce, talerze itp. Termin reali-
zacji rok 2021r.

StołówKa SzKolna w chróścInIe 
przejDzIe moDernIzację

zawody psów pasterskich odbędą się w dniach 19-
20 czerwca w Chróścinie w „Śląskim Folwarku”. 
Główną nagrodą jest wyjazd na Mistrzostwa europy. 
organizatorzy przewidzieli dodatkowe atrakcje. 

Continental Sheepdog Championship (w tym roku odbywające 
się w Holandii) to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów 

psów pasterskich. Najlepsze zespoły (pies, przewodnik) z całej 
Europy będą konkurować pracując z owcami na rozległych pa-
stwiskach. W dniach 19-20 czerwca, w Chróścinie w sąsiedztwie 
Parku Dworskiego („Śląski Folwark”) odbędą się zawody kwali-
fikacyjne do udziału w Continental 2021. Psy będą zaganiały na 
bardzo dużych odległościach, nawet do 400-500 metrów. 

Rywalizacja z pewnością będzie bardzo zacięta, bo nagrodą 
jest przepustka na wyjazd na Mistrzostwa Europy i reprezento-
wanie naszego kraju. Na miejscu dodatkowe atrakcje: – konsul-
tacje z zoofizjoterapeutą z firmy FizjoAKtive i możliwość odby-
cia zabiegu regenerującego derką magnetyczną firmy Biomag 
– punkt gastronomiczny (posiłki, napoje)

zawoDy pSów paSterSKIch 
w chróścInIe
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Parada wozów 
strażackich odbyła 
się głównymi ulicami 
miejscowości gminy 
Dąbrowa. Wzięły 
w niej udział wszystkie 
jednostki ochotniczych 
straży pożarnych 
działające na terenie 
gminy, które na tę okazję 
przygotowały 9 aut.

Wspaniała parada. Po raz 
pierwszy miałam oka-

zję widzieć wszystkie wozy 
strażackie naszych jednostek, 
mówi mieszkaniec Żelaznej. 

Niezwykłe przeżycie zarówno 
dla dorosłych, jak i dzieci.

Na trasie przejazdu na 
druhów czekali mieszkańcy, 
z przygotowanymi balonami 
i flagami. Mimo niesprzyjają-
cej pogody wyszli, aby w ten 
sposób podziękować druhom 
za ich oddanie i służbę.

 – Dla nas było to bardzo 
miłe wydarzenie. Na co dzień 
staramy się wspierać naszych 
mieszkańców w sytuacjach 
kryzysowych, zagrażających 
bezpieczeństwu. Taki wyraz 
wdzięczności z ich strony to 

wielki zaszczyt, mówili dru-
howie, którzy wzięli udział 
w paradzie.

Tylko w ostatnich dwóch 
latach jednostki ochotniczych 
straży pożarnych wzbogaci-
ły się o nowe auta, Dąbrowa 
i Chróścina, więc parada była 
też okazją do ich zaprezento-
wania.

 – Bezpieczeństwo miesz-
kańców to nasz główny prio-
rytet, zapewniają przedstawi-
ciele samorządu. W ostatnich 

dwóch latach wsparliśmy 
działalność naszych jednostek 
na niemałą kwotę 2 000 000 zł, 
która przeznaczona została na 
dofinasowanie zakupu wozów 
bojowych, a także niezbędne-
go wyposażenia jednostek.

Organizatorzy wydarzenia 
Gmina Dąbrowa, Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Dąbrowie oraz ochotnicze 
jednostki zapewniają, że pa-
rada będzie kontynuowana 
w kolejnych latach. 

pIerwSza GmInna paraDa  
wozów StrażacKIch



maj

8
www.gminadabrowa.pl

2 0 2 1
życie gminy dąbrowA

„Przyjmij wyzwanie 
wspólne sprzątanie” 
pod takim hasłem 
w gminie Dąbrowa 
zorganizowane zostało 
Święto Matki ziemi. 
Wzięło w nim udział 
ponad 400 mieszkańców, 
którzy w zaledwie 
kilka godzin zebrali 
ponad 1000 worków 
śmieci. organizatorem 
wydarzenia była Gmina 
Dąbrowa oraz Gminny 
ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie. 
o słodki poczęstunek dla 
uczestników akcji zadbał 
Gminny ośrodek Pomocy 
Społecznej, a także 
sołtysi.

Takie akcje w naszej gminie 
zwykle realizowane były 

w sołectwach. Wydarzenie na 
taką skalę zorganizowane zo-
stało po raz pierwszy i już dziś 
wiemy, że nie ostatni, wyjaś-
nia Katarzyna Gołębiowska-
-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. 

Mieszkańcy wielokrotnie 
zgłaszali przedstawicielom sa-
morządu potrzebę przeprowa-

dzenia takiego przedsięwzię-
cia. Po zimie bowiem, okazało 
się, że zalegających śmieci jest 
wszędzie bardzo dużo. Uczest-
nicy akcji sprzątali głównie 
przydrożne rowy, tereny leśne 
i rekreacyjne.

Do akcji oprócz mieszkań-
ców włączyły się przedszkola, 
szkoły z terenu gminy, ochot-
nicze jednostki straży po-
żarnych, a także organizacje 
pozarządowe działające na te-
renie gminy. Głównymi koor-

dynatorami akcji w sołectwach 
byli sołtysi, którzy wyznaczyli 
miejsca, wymagające uprząt-
nięcia, a także zajęli się organi-
zacją sprzętu potrzebnego do 
przeprowadzenia akcji. 

 – Takie akcje są niezwykle 
potrzebne. Niestety wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy z za-
grożenia jakie stanowią dla 
środowiska zalegające śmieci. 
Wpływa to nie tylko na bio-
różnorodność, ale także este-
tykę naszych miejscowości, 

podkreślali uczestnicy akcji.
Podczas sprzątania znaleźć 

można było zderzaki samo-
chodowe, opony, pampersy, 
gruz, plastikowe wiadra czy 
słoiki z przetworami. 

Wszyscy uczestnicy wyda-
rzenia jednogłośnie przyzna-
ją, że nie spodziewali się, aż 
takiej ilości śmieci, a  akcja 
uświadamia, jak dużym prob-
lemem są odpady wyrzucane 
przez ludzi w miejscach pub-
licznych. 

wIelKIe SprzątanIe GmIny
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Gmina Dąbrowa dołączyła 
do samorządów, które 
chcą powołać Forum 
młodzieżowe. Pomoże 
w tym udział w projekcie 
„Strategia: młodzieżowa 
opolszczyzna!”, który 
realizowany jest 
przez Stowarzyszenie 
„europa Iuvenis” 
w partnerstwie z Urzędem 
Marszałkowskim 
Województwa  
opolskiego. 

Zależy nam na zaangażowa-
niu młodych ludzi w życie 

publiczne i pokazanie im, że 
mają wpływa na otaczającą 

ich rzeczywistość. Młodzi lu-
dzie mają swoje potrzeby, ale 
i ciekawe pomysły, które w po-
łączeniu z doświadczeniem 
samorządu mogą przynosić 
zadziwiające efekty, tłumaczą 
przedstawiciele gminy. 

W  ramach projektu od-
bywać się będą seminaria 
wprowadzające dla samorzą-
dowców i opiekunów mło-
dzieżowych rad oraz war-
sztaty. Przewidziano również 
wizytę studyjną na Islandii 
oraz lokalne konsultacje wraz 
z kampanią społeczną. 

Głównym celem Forum 
Młodzieży jest zachowanie 

kontaktu z młodymi ludźmi, 
którzy opuszczają już pla-
cówki oświatowe na terenie 
gminy. Umożliwi ono podej-
mowanie lokalnych inicjatyw 

z udziałem młodych ludzi, 
którzy nie tylko będą akcento-
wać swoje potrzeby, ale i pod-
powiadać pomysły i kierunki 
działań lokalnych. 

forum młoDzIeżowe? czemu nIe!
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Kreatywne warsztaty, 
nauka jazdy na rolkach, 
rozgrywki piłkarskie, 
malowanie graffiti 
i strefa dmuchańców, 
takie atrakcje zostały 
przygotowane dla rodzin 
podczas Święta Rodziny, 
które odbyło się na 
boisku w Dąbrowie.

Skorzystaliśmy ze wcześniej-
szych doświadczeń i po-

dzieliliśmy nasze atrakcje na 
cztery niezależne strefy, wy-
jaśnia Anita Jonczyk dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dąbrowie. Pozwoliło to nam 
na bezpieczną realizację przed-
sięwzięcia, dodaje dyrektor.

W strefie aktywnej można 
było między innymi skorzy-

stać z lekcji nauki jazdy na 
rolkach, zajęć animacyjnych 
czy rozgrywek piłkarskich. 
Strefa kreatywna obejmowała 
działania plastyczne. W stre-
fie „Kultura ulicy” uczestni-
cy mogli posłuchać muzyki 
na żywo w wykonaniu dj jak 
i wziąć udział z zaplanowa-
nych warsztatach grafitti. Dla 
najmłodszych przygotowana 
została strefa z dmuchany-
mi atrakcjami. Nie zabrakło 
również występu tanecznego 
w wykonaniu zespołu Scor-
pion. 

 – Bardzo się cieszę, że 
wreszcie mogliśmy spotkać 
się z mieszkańcami. Wszyscy 
bardzo już tęskniliśmy za tą 
formą rekreacji. Dysponu-
jemy nowoczesnym, dużym 
obiektem rekreacyjno-spor-

towym, który jak pokazała 
impreza można wykorzystać 
na wiele sposobów, mówi 
Katarzyna Gołębiowska-Ja-
rek, wójt gminy. Sama mia-
łam wreszcie okazję, założyć 
rolki i pojeździć z naszymi 
najmłodszymi mieszkańcami, 
dodaje wójt.

Podczas wydarzenia można 
było skorzystać z punktu do 
spisu powszechnego, a tak-
że punktu konsultacyjnego 
Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoho-
lowych. Dla najmłodszych 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Dąbrowie przygotował 
słodkie upominki. 

Organizatorzy bardzo ser-
decznie dziękują wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w  pomoc przy organizacji 

imprezy: OSP w Dąbrowie, 
AP STRIKER, Akademia Ty-
grysek, Szkoła Tańca SCOR-
PION, KS Dąbrowa, OPS 
w Dąbrowie oraz Publiczny 
Żłobek w Żelaznej.

Sportowe śwIęto roDzIny
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ŻYCIE GMINY DĄBROWY Miesięcznik informacyjny
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
ul. Ks. prof J. Sztonyka 56, 49–120 Dąbrowa
Kontakt z redakcją: tel. 77– 402-64-49
gokir@gminadabrowa.pl Reklama: tel. 77– 402-64-49
Druk: Eurocent tel. 77 44 10 777  biuro@eurocent.opole.pl

 W  G O D Z I N A C H  O D  8 . 0 0  D O  1 3 . 0 0
 

O D  P O N I E D Z I AŁK U  D O  P IĄT K U

508 528 247

TELEFON ZAUFANIA

G M I N N A  K O M I S J A  R O Z W IĄZ Y W A N I A
P R O B L E M Ó W  A L K O H O L O W Y C H  W  DĄB R O W I E

77 464 17 78

 
 

K O N S U L T A N C I  O D P O W I E D ZĄ  N A  T W O J E  P Y T A N I A  ,
D O R A D ZĄ  C O  M OŻE S Z  Z R O B IĆ  W  S W O J E J  S Y T U A C J I  .

N I E  M U S I S Z  S IĘ  P R Z E D S T A W I AĆ  M A S Z  
Z A P E W N I O NĄ  D Y S K R E C J E .

 

D L A  MŁO D Z I EŻY  I  D O R O SŁY C H
 

Szanowni mieSzkańcy Gminy Dąbrowa
Jako Wójt Gminy Dąbrowa i jednocześnie Gminny Komisarz Spisowy 

informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy nie 
mają dostępu do komputera  i internetu, na terenie Gminy Dąbrowa zostaną 

utworzone mobilne punkty spisowe  w celu sprawnego przeprowadzenia 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
ZAPRASZAMY DO SPISANIA SIĘ PODCZAS DYŻURU  

PUNKTU SPISOWEGO

Data Godzina Miejsce
8 czerwca 2021r. (wtorek) 11.00 – 13.00 Świetlica Wiejska w Dąbrowie
14 czerwca 2021r. 
(poniedziałek)

11.00 – 12.30 
12.45 – 14.00

Świetlica Wiejska w Nowa Jamka  
Zakrystia Kaplicy w Lipowej

15 czerwca 2021r.(wtorek) 10.00 – 12.00 
12.15 – 14.00

Świetlica Wiejska w Skarbiszowie 
Świetlica Wiejska w Karczowie

16 czerwca 2021r. (środa) 10.00 – 12.00 Świetlica Wiejska w Ciepielowicach

17 czerwca 2021r. 
(czwartek)

10.00 – 12.00 
12.15 – 14.15 
14.30 – 17.00

Świetlica Wiejska w Żelaznej 
Świetlica Wiejska w Niewodnikach 
Świetlica Wiejska w Naroku 

21 czerwca 2021r. 
(poniedziałek)

10.00 – 11.00 
11.15 – 12.30

Świetlica Wiejska w Siedliskach 
Pawilon Sportowy w Prądach

24 czerwca 2021r. 
(czwartek)

13.00 – 15.00 
15.15 – 17.15

Świetlica Wiejska w Chróścina  
Pawilon Sportowy w Mechnicach 

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając 
ich PESEL.Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związ-
ku z COVID (maseczka zasłaniającą nos i usta).

,,Liczymy się dla Polski’’  Wójt Gminy /-/ Katarzyna 
 Gołębiowska – Jarek


