Uroczyste otwarcie drogi Różnowo-Dąbrówka
Wielka
Oficjalne otwarcie nowo wyremontowanej drogi Różnowo-Dąbrówka Wielka przybrało wyjątkowo uroczystą
formę. Zbiegło się bowiem ze świętem 650-lecia Dąbrówki. W imprezie 10 października wzięli udział
wicestarosta olsztyński Jan Żemajtys, wójt gminy Dywity oraz przedstawiciele Rady Powiatu w Olsztynie i
sejmu RP.
Remont 3 kilometrowego odcinka drogi wyniósł 2,1 miliona zł. Koszt został pokryty przez Powiat Olsztyński
i gminę Dywity przy wsparciu rządowego programu &#8222;schetynówek&#8221;. Umowa na realizację
zadania została podpisana w lipcu bieżącego roku. W efekcie powstała asfaltowa, szeroka na 5 metrów
droga, z utwardzonym 75-centymetrowym poboczem.
Jako pierwsi nową drogę przetestowali uczestnicy Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Po ich dotarciu do
Dąbrówki Wielkiej, nastąpiło oficjalne otwarcie drogi. Symboliczną wstęgę przecięli: wicestarosta Jan
Żemajtys, wójt Dywit Jacek Szydło i wiceminister finansów Janusz Cichoń.
- Samorządy powiatu i gminy mają wspólny cel – poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców
powiatu olszyńskiego. Cieszę się, że współpraca z gminą Dywity dobrze się układa, a jej efektem są m.in.
realizacje wspólnych inwestycji drogowych, jak ta na odcinku Różnowo – Dąbrówka Wielka, czy trwająca
obecnie przebudowa drogi w Gradkach, której zakończenie planujemy na koniec października. Wspólnymi
rozmowami i staraniami udaje nam się realizować kolejne ważne zadania. Mam nadzieję, że droga, którą
dziś oficjalnie otwieramy będzie dobrze i długo służyła mieszkańcom gminy, powiatu i turystom
odwiedzającym te piękne tereny &#8211; mówi Jan Żemajtys.
W uroczystości wzięła też udział przewodnicząca Rady Powiatu Alicja Wąsik i powiatowi radni: Joanna
Michalska, Bożena Wojarska i Mirosław Stegienko. Drogę poświęcił proboszcz parafii w Sętalu ks. Sylwester
Nykiel.
W ramach 650-lecia Dąbrówki Wielkiej w świetlicy wiejskiej otwarta została wystawa fotograficzna
poświęcona historii wsi. Goście mieli okazję wpisać się do wyłożonej Księgi Pamiątkowej. Szczególnie
wzruszającym momentem było odsłonięcie przez seniorkę wsi Annę Kordylę, głazu z okolicznościowym
napisem w centrum wsi. Wicestarosta przekazał sołtysowi Dąbrówki upominek, składając gratulacje.
&#8211; Całej społeczności wsi i panu sołtysowi życzę, by Dąbrówka Wielka była zawsze miejscem
przyjemnym, przyjaznym i tętniącym życiem &#8211; mówił.
W trakcie jubileuszowego festynu nie zabrakło pokazów strażackich, zabaw dla dzieci, przejażdżek quadem,
rodzinnych zawodów drwali i muzyki. Miłym i smakowitym akcentem był tort ufundowany przez włodarza
gminy Dywity.
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