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TRWAJĄ PROCEDURY PRZETARGOWE:
 obecnie trwa badanie i ocena ofert przetargu na 

przebudowę ul. Leśnej w Ciepielowicach. 
Środki na realizację zadania pochodzić będą 
z budżetu gminy Dąbrowa oraz Nadleśnictwa Opole.

 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Wiejskiej 
w Mechnicach. Dofinansowanie w kwocie 
1.704.448,02 zł pochodzi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 

 ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Polnej 
i Stawowej w Siedliskach. Dofinansowanie 
w kwocie 719.881,23 zł pochodzi z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 

 wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na 
realizację zadania „Przebudowa wnętrza 
świetlicy wiejskiej oraz utworzenie ogrodu 
deszczowego z herbarium w Mechnicach” 
Inwestycja w 63,63% dofinansowana jest ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na 
budowę nowego przedszkola w Dąbrowie. 
Dofinansowanie inwestycji w kwocie 5.000.000 
zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. 

W REALIZACJI :
 Trwają prace wykończeniowe nowobudowanej 

sali gimnastycznej przy PSP w Naroku. Całkowita 
wartość zadania to: 5.655.324,89 zł. Inwestycja 
w 65% dofinansowana jest ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

ZREALIZOWANO:
 Zamontowano nowe punkty świetlne na 

terenie gminy. Lampy solarne o mocy modułu 
fotowoltaicznego 285W, mocy źródła LED 
30W i pojemności akumulatora 120Ah. Lampy 
wyposażone są w funkcję automatycznego 
włączania zmierzchowego. Koszt zadania to 
97.329 zł, który sfinansowany został z budżetu 
gminy Dąbrowa.

EKSPRES INWESTYCYJNY

Wizualizacja świetlicy z ogrodem i herbarium w Mechnicach Ulica Polna w Siedliskach
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KONSULTACJE W PRĄDACH
W sołectwie odbyło się ważne spotkanie 
z mieszkańcami w sprawie kompleksowej przebudowy 
drogi wojewódzkiej oraz budowy nowej ścieżki  
pieszo – rowerowej do Wawelna. 

W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Gołębiowska 
-Jarek wójt gminy, Serafin Misiek radny gminy, Andrzej 
Piotrowicz sołtys Prądów, Mirosław Sokołowski dyrektor 

ds. inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz 
z projektantami i wykonawcą inwestycji. 

Zebrani mogli zapoznać się z rozwiązaniami technicz-
nymi, jakie będą zastosowane podczas remontu. Nie za-
brakło też dyskusji i pytań zadawanych gościom.

W chwili obecnej dokumentacja projektowa przecho-
dzi kolejne etapy związane z uzyskaniem niezbędnych 
pozwoleń. 

Każda złotówka jest ważna. Ogromne znaczenie dla 
budżetu gminy, który przekłada się na inwestycje, ma 
podatek dochodowy od osób fizycznych i miejsce jego 
odprowadzania.  38,34% podatku od wynagrodzenia 
za pracę każdego z nas, powinno trafić do gminy, którą 
zamieszkujemy. Wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, 
że osoba wybudowała dom i przeprowadziła się do gminy 
Dąbrowa, jednak nie zmieniła adresu zamieszkania, który 
podała w Urzędzie Skarbowym. W takiej sytuacji część 
podatku dochodowego nie trafia do naszego budżetu lecz 
do budżetu poprzedniej gminy.

Podatek od wynagrodzenia w wysokości 38,34% może zasi-
lić finanse gminy, co w konsekwencji przekłada się na wydatki 
związane choćby z remontami dróg. Oczywiście to tylko jedna 
z wiodących potrzeb. 

W roku 2022 na poprawę infrastruktury drogowej przeznaczo-
no ponad 3 mln złotych, co wystarcza zaledwie na gruntowny 
remont 1,3 kilometra drogi. Na terenie gminy Dąbrowa mamy 18 
km dróg gminnych, 28 km powiatowych, 24 km wojewódzkich, 

20 km krajowych  Sukcesywnie staramy się remontować  drogi 
gminne, których jesteśmy właścicielem. Potrzeby mieszkańców 
to nie tylko drogi lecz także utrzymanie miejsc przedszkolnych 
i żłobkowych, zapewnienie zajęć dodatkowych w szkołach, utrzy-
manie straży pożarnych, utrzymanie skwerów, boisk i terenów 
rekreacyjnych oraz świetlic wiejskich.

W roku 2022 Urząd Gminy Dabrowa poprosił II Urząd Skar-
bowy w Opolu o informację publiczną dotyczącą liczby osób, 
które podały  gminę Dąbrowa jako miejsce swojego zamieszka-
nia. Zapytanie odnosiło się do planowanych lokalizacji inwestycji 
drogowych. Okazało się, że w przypadku jednej z ulic tylko 17% 
mieszkańców wskazało gminę Dąbrowa jako miejsce zamieszka-
nia w II Urzędzie Skarbowym i tylko ich podatek do nas trafia.

ZADBAJMY WSPÓLNIE O BUDŻET GMINY DABROWA !!!
Wystarczy podać w rocznym rozliczeniu adres zamieszkania w 
naszej gminie. Prosimy aby wskazywali Państwo Gminę Dą-
browa, jako miejsce swojego zamieszkania, podczas złożenia 
deklaracji PIT w II Urzędzie Skarbowym w Opolu. Przez cały 
rok można zaktualizować dane poprzez złożenie druku ZAP-3.

Masz wpływ na inwestycje – o co chodzi z PIT-em – CZĘŚĆ 2
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Jak co roku odbyło się zebranie sprawozdawcze 
w jednostce OSP Żelazna.

W spotkaniu uczestniczyli druhowie pod przewodnictwem 
komendanta Bernarda Biedrona oraz zaproszeni goście: 

wójt gminy Dabrowa Katarzyna Gołębiowska-Jarek, inspektor 
ds. zarządzania kryzysowego gminy Jacek Kunysz, a także sołtys 
miejscowości Gertruda Ledwig.

Strażacy podsumowali działania jakie wykonywali w minio-
nym roku oraz zgłosili swoje potrzeby dotyczące doposażenia 
jednostki. Omówiono również współpracę ochotników z sołe-
ctwem podczas tegorocznych obchodów 800-lecia miejscowości.

NIEŚLI POMOC, GASILI POŻARY

Na zaproszenie 
przedszkolaków 
z Żelaznej wójt gminy 
Katarzyna Gołębiowska 
– Jarek czytała znane 
polskie wiersze.

Dzieci z zaciekawieniem 
wysłuchały przygód 
Stefka Burczymuchy oraz 
historii Samochwały, 
która w kącie stała, 
a także śledziły 
z zainteresowaniem 
historię Grzesia, który 
szedł przez wieś. 

 Z dumą i satysfakcją 
informujemy, że uczeń kl. V 
szkoły w Naroku – Alan 
Ruszczak został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego, 
uzyskując 96,5 % punktów. 

Alan r y wal izował  z   dużo 
starszymi od siebie uczniami 
szkół podstawowych z  całego 
województwa. Warto dodać, że 
konkurs nie polegał tylko na bie-
głej znajomości j. niemieckiego, 

ale także na znajomości histo-
rii, geografii i kultury Niemiec. 
Alan to niezwykle skromny, 
zdolny i pracowity uczeń osią-
gający bardzo dobre oceny w na-
uce, o czym świadczy przyznane 
po tym półroczu stypendium za 
bardzo dobre wyniki w nauce 
i zachowaniu. 

Gratulujemy sukcesu i zarówno 
zdolnemu uczniowi jak i pani Ma-
rii Sikorze germanistce tutejszej 
szkoły, która przygotowała Alana 
do konkursu.

Wielki sukces ucznia PSP w Naroku

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
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Podczas tegorocznych ferii zimowych zorganizowano 
ciekawe zajęcia dla dzieci.

W świat bajek, zabawy i twórczości mogli przenieść się 
najmłodsi mieszkańcy gminy Dąbrowa. Zimowa Aka-

demia Pana Kleksa to oferta jaką zaproponował na czas ferii 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

 – Nasza oferta skierowana była do dzieci w wieku szkolnym. 
Przez pierwszy tydzień ferii mogły one wziąć udział w kreatyw-
nych zajęciach utrzymanych w klimacie Akademii Pana Kleksa, 
wyjaśniają organizatorzy.

Każdy dzień stawiał przed uczestnikami nowe wyzwania 
i dostarczał im niezapomnianych wrażeń. Dzieci mogły samo-
dzielnie stworzyć postać Pana Kleksa, wykonać prace plastycz-
ne. Wzięły też udział w grze terenowej i balu karnawałowym. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie dodatkowo przy-
gotował w czasie ferii 10 spotkań z wychowawcą podwórko-
wym. Zajęcia odbywały się w Chróścinie, Skarbiszowie, Naro-
ku, Żelaznej i Niewodnikach. Tegoroczne ferie zbiegły się aż 
z dwoma wydarzeniami: Walentynkami i Tłustym Czwartkiem. 
Oprócz tradycyjnych zajęć plastycznych i ruchowych, mogliśmy 
wykonać walentynkę, porozmawiać o tradycjach związanych 
z ostatkami i karnawałem – mówi wychowawca, pani Joasia. 

FERYJNE ATRAKCJE

Dzieci z Przedszkola w Dąbrowie 
biorą udział w ciekawym projekcie 
„Mała fabryka eksperymentów”.

Poprzez zabawę grupa Sówek poznaje 
tajniki nauki. Przedszkolaki zamieniają 

się w chemików, badaczy, analityków oraz 
obserwatorów. Co stanie się z wodą kiedy 
zmieszamy ją z innymi cieczami, jak dzia-
łają barwniki i wiele innych eksperymen-
tów przeprowadziły dzieci pod bacznym 
okiem pani wychowawczyni.  

Eksperymenty i doświadczenia
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Zostały podpisane 
umowy z organizacjami 
pozarządowymi 
na wsparcie realizacji 
zadań w zakresie 
upowszechniania kultury 
fizycznej, wypoczynku 
dzieci i młodzieży oraz 
ochrony i promocji 
zdrowia. 

Z budżetu gminy Dąbrowa 
przeznaczono 130.000 zł na 

działalność gabinetu rehabili-
tacyjnego  oraz pracę pielęg-
niarek stacji opieki Caritas na 
terenie gminy.

Kolejne 130.000 zł przeka-
zano w formie dotacji siedmiu 
klubom sportowym. Stowa-
rzyszenie Klub Sportowy Dą-
browa SKS Dąbrowa (piłka 
nożna) na zadanie „Sport–spo-
sobem na Zdrowe Życie 2023” 
otrzymało 27.800 zł.  Klub 

prowadzi zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych zawod-
ników. Już piąty sezon prowa-
dzimy rozgrywki w A klasie. 
Po rundzie jesiennej drużyna 
plasuje się na 4 miejscu w gru-
pie – mówi Andrzej Grun-
towski prezes Stowarzyszenia. 
Bardzo nas to cieszy ponieważ 
gramy amatorsko, a osiągamy 
takie wyniki- dodaje prezes. 
Warto podkreślić, że piłkarze 
to w większości mieszkańcy 
gminy Dąbrowa. 

Stowarzyszenie Sympa-
tyków Kultury Fizycznej KS 
Dąbrowa (piłka ręczna) na za-
danie „Życie sportowe Dąbro-
wa 2023” otrzymało 18.400 zł. 
W chwili obecnej uczestniczy-
my w historycznym momen-
cie klubu bowiem drużyna 
seniorek bierze udział w roz-
grywkach II ligi w piłce ręcznej 
kobiet. W sezonie 2022/2023 
dąbrowski zespół jako jedy-

ny reprezentuje Opolszczyznę 
na tym poziomie rozgrywek 
krajowych. Rywalizuje w gru-
pie z takimi zespołami jak : KS 
Zgoda Ruda Śląska, UKS Pa-
wonków, KS Bystra, AZS AGH 
Kraków, MKS Start Michałko-
wice, Nails Company Zabrze.

Jak podkreśla trener An-
drzej Dolipski–po wielu la-
tach pracy z dziećmi i mło-
dzieżą z terenu naszej gminy 
udało się  stworzyć zespół 
na miarę rozgrywek ligowych 
organizowanych przez Śląski 

Związek Piłki Ręcznej.
-Po dwóch kolejkach wio-

sennej rundy zespół jest na 4 
pozycji. Na zakończenie rundy 
jesiennej też jako beniaminek 
drużyna zajmowała 4 pozycję. 
Warto dodać, że w klasyfikacji 
strzelców II ligi śląskiej kobiet 
4 grupy dwie reprezentantki 
klubu znajdują się w pierwszej 
dziesiątce. Na pozycji pierwszej 
jest Nina Nastałek z ilością 76 
bramek oraz na pozycji szóstej 
jest Paulina Kuchczyńska zdo-
bywając dotychczas 42 bramki.

Stowarzyszenie Sportu, 
Turystyki i  Rekreacji LZS 
w  Mechnicach  na  zadanie 
„Krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych mieszkańców gminy 
Dąbrowa poprzez przygoto-
wanie i  udział w  rozgryw-
kach sportowych” otrzymało 
50.300 zł. Klub od ponad 20 
lat, z sukcesami gra w lidze 
okręgowej. W roku ubiegłym, 
z okazji obchodzonego jubi-
leuszu klubu,18-stu zasłużo-
nych zawodników i działaczy 
wyróżnionych honorowy-
mi odznakami Opolskiego 
Związku Piłki Nożnej. Złote, 
srebrne i   brązowe odzna-
czenia wraz z legitymacjami 

260 TYSIĘCY NA SPORT I ZDROWIE

Stowarzyszenie SKS Dąbrowa

LZS Mechnice
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wręczył  Tomasz  Garbow-
ski prezes Opolskiego ZPN. 
Podsumowując cały 2022 rok 
drużyna seniorów odbyła 32 
mecze, z czego aż 17 z nich 
było wygranych, osiągnięto 7 
remisów i 8 porażek. Po run-
dzie jesiennej obecnego sezo-
nu drużyna plasuje się na 3 
miejscu w grupie.

Akademia Piłkarska STRI-
KER na  „Szkolenie dzieci 
i młodzieży–ULKS Akademia 
Piłkarska Striker oraz upo-
wszechnianie kultury fizycznej 
oraz aktywnego wypoczynku 
dla mieszkańców Gminy Dą-
browa. #GramyZgminaDąbro-
wa” otrzymała 27.600 zł.–Dzięki 
dotacji z budżetu gminy Dąbro-
wa mamy środki na pokrycie 
kosztów związanych z  pro-

wadzeniem treningów dzieci 
i młodzieży – tłumaczy Łukasz 
Wicher z AP Striker – Bezcen-
nym wsparciem samorządu jest 
możliwość bezpłatnego korzy-
stania z obiektów sportowych 
znajdujących się na terenie gmi-
ny. Należy dodać, że najmłodsi 
piłkarze gminy Dąbrowa biorą 
udział w turniejach na terenie 
całego województwa, z sukcesa-
mi rywalizują i zdobywają kolej-
ne medale.

Gminne Zrzeszenie Ludo-
we Zespoły Sportowe w Dą-
browie na „Upowszechnienie 
kultury fizycznej, sportu i re-
kreacji dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych na terenie Gminy 
Dąbrowa” otrzymało 500 zł.

Stowarzyszenie Akade-
mia Sportowego Rozwoju, 

SKF-34 na „Aktywny Przed-
szkolak  2023”  ot rzymało  
 900 zł.

Opolski Klub Taekwondo 
na „Prowadzenie pozalekcyj-
nych zajęć sportowo-rekrea-

cyjnych. Taekwondo–skutecz-
ny program zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i młodzie-
ży” – realizowane przez Opol-
ski Klub Taekwondo otrzymał 
4.500 zł.

Akademia Piłkarska STRIKER

Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju, SKF-34 - Akademia Przedszkola „Tygrysek”

Opolski Klub Taekwondo

Stowarzyszenie KS Dąbrowa
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Najlepsi uczniowie w I semestrze 
roku szkolnego 2022/2023 
otrzymali stypendia za wyniki 
w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Od tego roku stypendium za wyniki 
w nauce mogli otrzymać uczniowie 

klas IV – VI, którzy uzyskali średnią ocen 
od 5,50 do 6,00 i co najmniej bardzo do-

STYPENDIA WÓJTA GMINY

Urząd Gminy Dąbrowa zachęca do dokonywania wpłat 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W przypadku, gdy sami nie korzystają Państwo z bankowości 
elektronicznej przelew może być dokonany przez rodzinę, zna-
jomych, przyjaciół. Wówczas w tytule przelewu należy podać 
imię i nazwisko osoby, za którą jest wpłacany podatek, rodzaj 
podatku (rolny, leśny lub od nieruchomości) oraz ratę. W tytu-
le przelewu można również podać numer decyzji podatkowej 

lub kod klienta. Na każdej decyzji podatkowej lub informacji 
o wysokości opłaty otrzymali Państwo numer indywidualnego 
rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Jed-
nocześnie informujemy, że wpłat podatków i opłatę za śmieci 
można także dokonywać w kasie urzędu, w każdym Urzędzie 
Pocztowym, w dowolnym banku lub u inkasenta.

Adresy placówek pocztowych na terenie gminy, w których 
można wnieść opłaty:
• Chróścina ul. Niemodlińska 24,
• Dąbrowa, ul. Szkolna 2.

brą ocenę z zachowania oraz uczniowie 
klas VII – VIII, którzy uzyskali minimalną 
średnią ocen 5,30 i również co najmniej 
bardzo dobrą oceną z zachowania. Na 
wyróżnienie za wybitne wyniki w nauce 
zapracowało 7 uczniów szkół podstawo-

wych Gminy Dąbrowa (3 z PSP Dąbrowa, 
3 z PSP Narok i 1 z PSP Chróścina). Za 
zajęcie od I do III miejsca w międzyszkol-
nych rozgrywkach sportowych na szczeblu 
wojewódzkim, 20 uczniów PSP Dąbrowa 
otrzymało stypendia sportowe.

Jak można zapłacić za podatki i śmieci

Współpraca z gminnymi organizacjami
Przedstawiciele gminy Dąbrowa spotkali się z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie gminy. 

Tematem przewodnim było omówienie harmonogramu konkursów ogłoszonych 
przez zarząd województwa opolskiego na dofinansowanie działalności tych organizacji. 

Omawiano tegoroczny kalendarz wydarzeń związanych z obchodami Jubileuszu 
50- lecia utworzenia gminy jako jednostki administracyjnej. Zadeklarowano chęć 
współpracy na rzecz wspólnych inicjatywy podejmowanych w ramach organizacji 
uroczystości na przestrzeni całego roku.
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W lutym w kolejnych sołectwach gminy Dąbrowa 
odbyło się tradycyjne wodzenie niedźwiedzia.

W Mechnicach zwyczaj ten kultywowali sportowcy i działacze 
miejscowego LZS-u. Barwny korowód odwiedzał gospodarstwa 
domowe wróżąc pomyślność, dostatek i zdrowie na cały rok. 

Natomiast w Naroku i Żelaznej imprezę zorganizowali stra-
żacy ochotnicy. Strażacy z OSP Narok idąc przez miejscowość, 
tradycyjnie zatrzymują się przed kościołem i cmentarzem, aby 
minutą ciszy uczcić pamięć zmarłych. W Żelaznej w rolę nie-
dźwiedzia od wielu lat wciela się Krzysztof Pawleta. 

Chodzili z niedźwiedziem

OSP NAROK

OSP ŻELAZNA LZS MECHNICE

Na corocznym walnym zebraniu 
delegatów podsumowano miniony 
2022 rok.

W roku ubiegłym poddanych zostało 
konserwacji 22,7 kilometrów rowów 

melioracyjnych, co stanowi 19,4 % ilości 
rowów będących w administrowaniu spół-
ki.  Jak co roku zarząd Spółki złożył sto-
sowny wniosek do Urzędu Wojewódzkiego 
o dofinansowanie, a po jego rozpatrzeniu 
otrzymano 45.289,59 zł, które wykorzysta-
no w całości. 

Na 2023 rok zaplanowano roboty melio-
racyjne we wszystkich sołectwach na rowach 
o długości 24,7 km. Pozwoli to poddać kon-
serwacji 21, 8 % rowów z zebranych składek. 
W drodze przyjętej uchwały ustalono na ten 
rok składkę członkowską w wysokości 22 zł 
od jednego hektara oraz 22 zł za działki do 
jednego hektara. 

Podczas zebrania poddano dyskusji  
problem niewnoszenia składek przez wie-

lu właścicieli, którzy obecnie osiedlają się w 
gminie Dąbrowa, budując swojej nierucho-
mości lub nabywając istniejące. W związku 
z tym zarząd Spółki apeluje o dobrowolne 
zgłoszenie się do sołtysa w czasie zbierania 
składek, złożenie deklaracji pisemnej o za-
miarze wstąpienia do spółki wodnej wraz 
z wpisaniem areału do naliczenia składki.  
Od wartości zebranych składek oraz ilości 
poddanych konserwacji rowów nalicza-
na jest bowiem przydzielana przez Urząd 
Wojewódzki lub Starostwo Powiatowe do-
tacja. Informujemy że im więcej środków 
pozyskamy tym więcej prac melioracyjnych 
jesteśmy w stanie wykonać. 

Przyjmowaniem opłat nadal zajmują się 
sołtysi miejscowości. Przypomina się iż, 
Spółka jest stowarzyszeniem jej członków, 
a nie spółką prawa handlowego uzyskującą 
korzyści. Prowadzi swoją działalność od 
kilkudziesięciu lat w oparciu o przepisy 
Ustawy Prawo Wodne i jest organizacją 
non profit finansującą  swoją działalność 
z zebranych składek i uzyskanych  dotacji.

Zarząd Spółki składa podziękowania 
wszystkim osobom wspierającym jej dzia-
łalność, a w szczególności sołtysom, którzy 
zbierają składki i uczestniczą w odbiorach. 
Dziękują Katarzynie Gołębiowskiej-Jarek 
wójt gminy za możliwość korzystania z 
pomieszczenia w urzędzie gminy, udział w 
walnych zgromadzeniach oraz zaintereso-
wanie działalnością Spółki.

DZIAŁANIA SPÓŁKI WODNEJ

Członkowie zarządu Gminnej Spółki 
Wodnej, z którymi należy uzgadniać 
wszelkie sprawy dotyczące działalności 
spółki: 
CIEPIELOWICE Morawski Piotr 
CHRÓŚCINA Podsada Magdalena 
DĄBROWA Kusiak Marian 
KARCZÓW Kobszyk Henryk 
NAROK Kowol Jan 
MECHNICE Niedziela Henryk 
SKARBISZÓW Faryniarz Adam
SIEDLISKA Skop Krystian
ŻELAZNA Oleksiuk Henryk
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Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie
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gokir@gminadabrowa.pl 
Reklama: tel. 77– 402-64-49
Druk: Eurocent 
tel. 77 44 10 777  biuro@eurocent.opole.pl

USŁUGI KSIĘGOWO-RACHUNKOWE
KSIĘGOWOŚĆ  KADRY  PŁACE

EWA WIDACHA
Twoja księgowa

P.H.U. EUREKA 
Ewa Widacha 
tel. 692 742 521 

ul. Lipowa 1
49-120 Dąbrowa
ewa.widacha@op.pltel. 77 464 10 10 wew. 404

Dąbrowa 
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 64

Pomieszczenia 
do wynajęcia

Więcej informacji pod numerem telefonu  77 464 10 10 wew. 204

URZĄD GMINY W DĄBROWIE OFERUJE DO SPRZEDAŻY:

Bramę przesuwną 
(po demontażu) 
o wymiarach 
1,63 m x 4,95 m.

Klimatyzator 
ścienny 
(po demontażu) 
marki AIRWELL  
model WAF 18 
230/1/50 R410.


