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Rok przed wyborami samo-
rządowymi warto podsumować 
działania Samorządu Gminnego 
w kadencji 2014-2018 w ostatnich 
trzech latach. 

Były to lata pracowite, z licz-
nymi inicjatywami w różnych dzie-
dzinach. Można je podzielić na 
kilka kierunków działań. Począw-
szy od tych w sferze oświatowej  
i społecznej, poprzez ochronę śro-
dowiska, infrastrukturę drogową, 
po pozyskiwanie funduszy euro-
pejskich na kolejne, ważne inwe-
stycje w naszej Gminie.

Działania w sferze
społecznej i oświatowej 

Na mapie gminy pojawiły się 
nowe placówki, oczekiwane od 
dawna i społecznie ważne, takie jak 
żłobek i dzienny dom pobytu dla 

osób starszych „Senior+”. Są one 
wynikiem przyjętych przez samo-
rząd obecnej kadencji priorytetów 
w zakresie polityki prorodzinnej  
i senioralnej. 

Do września ubiegłego roku 
sporym problemem dla rodziców 
najmłodszych dzieci był brak żłob-
ka na terenie gminy. Dzięki udzia-
łowi gminy w programie rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „Maluch” – edy-
cja 2016, realizowanemu przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej, powstał przy 
Publicznej Szkole Podstawowej  
Nr 1 Żłobek Samorządowy „Pereł-
ka”. Na potrzeby nowej placówki 
dla maluchów wygospodarowano 
w północnym skrzydle na parterze 
szkoły 290 m2 powierzchni całko-
wicie oddzielonej i wyizolowanej 
akustycznie od części budynku 

użytkowanej przez uczniów szkoły. 
Całkowita wartość zadania wy-

niosła 544 tys. zł, z czego 334 tys. 
zł dofinansowano z programu mi-
nisterialnego. Niedawno żłobek 
obchodził pierwszą rocznicę swojej 
działalności, zyskując wielką sym-
patię podopiecznych i ich rodziców.

Działający w Dąbrowie Tar-
nowskiej Dzienny Dom „Senior+”, 
który powstał w gminnym budynku 
użyteczności publicznej popularnie 
zwanym „Budomexem” jest kolej-
nym przykładem dobrego wykorzy-
stania programu ministerialnego. 

Całkowity koszt realizacji za-
dania utworzenia i wyposażenia 
Dziennego Domu Senior+ wyniósł 
381 tys. zł, z czego 250 tys. zł sta-
nowiło dotację Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej,  
a 131 tys. zł pochodziło ze środków 
własnych gminy. 

Nowa placówka służy miesz-
kańcom już blisko rok i wspiera nie-
aktywne zawodowo osoby w wie-
ku 60+, poprawiając jakość życia  
w tej grupie wiekowej. 

Modernizowano również pla-
cówki oświatowe, między innymi 
wykonano nowy dach w Publicz-

To był kolejny dobry rok
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nej Szkole Podstawowej w Nie-
czajnie Górnej i Przedszkolu Nr 1  
w Dąbrowie Tarnowskiej. Wymie-
niono kotłownię w tej szkole, jak 
i w Przedszkolu nr 2 w Dąbrowie 
Tarnowskiej, dąbrowskiej szko-
le „Dwójce” oraz w Przedszkolu  
w Smęgorzowie.

Dąbrowa Tarnowska / fot. Tomasz Jagiełło

 Działania w dziedzinie
ochrony środowiska 

Była to między innymi przepro-
wadzona termomodernizacja bu-
dynku, w którym zlokalizowany jest 
Dzienny Dom „Senior+”. 

W ramach prac wykonano do-
cieplenie ścian i stropu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
nową elewację. Na budynku za-
instalowano również oświetlenie 
zewnętrzne. Przed sezonem grzew-
czym wybudowano kotłownię 
gazową do ogrzewania budynku,  
w związku z wcześniejszą likwidacją 
kotłowni miejskiej. 

Całkowity koszt prac wyniósł 
łącznie 430 tys. zł. Na ich realiza-
cję Gmina Dąbrowa Tarnowska 
zaciągnęła preferencyjną pożyczkę  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości 349 tys. zł z możli-
wością umorzenia do 40%. 

Modernizacja budynku znacz-
nie poprawiła estetykę otoczenia 

w centralnej części miasta, gdzie 
w poprzednich latach prowadzone 
były projekty renowacyjne i remon-
towe. Zmodernizowany budynek 
znajduje się w bliskim sąsiedztwie 
Ośrodka Spotkania Kultur w Dą-
browie Tarnowskiej, funkcjonują-
cego w dawnej synagodze.

Nowoczesne kotłownie ga- 
zowe wybudowano także w budyn-
kach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
oraz Urzędu Miejskiego. 

Na te zadania zaciągnięto czę-
ściowo umarzalną pożyczkę z Wo-
jewódzkiego Funduszu ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie.

Innym działaniem w dziedzinie 
ochrony środowiska była rekulty-
wacja nieczynnego składowiska 
śmieci w Szarwarku. W ramach 
prac rekultywacyjnych ukształto-
wano i wyrównano teren składo-
wiska. Zastosowano rekultywację 
biologiczną, polegającą na wpro-
wadzeniu trwałej warstwy roślin-
nej i nadaniu podłożu charakteru 
terenu zielonego. Całokształt prac 
to koszty w wysokości 440 tys. zł. 
Gmina Dąbrowa Tarnowska uzy-
skała na ten cel częściowo uma-
rzalną pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
w kwocie 352 tys. zł. 

W 2016 roku zlikwidowa-
na została oczyszczalnia ścieków  
w Nieczajnie Górnej, a wykonano 
przepompownię pozwalającą na 
przepływ ścieków do oczyszczalni 
w Dąbrowie Tarnowskiej. Koszt 
tego zadania wyniósł 490 tys. zł  
i został częściowo sfinansowany  

z pożyczki Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie. 

Istotną sprawą było wykonanie 
budowy instalacji c.o. w budynku 
na oś. Kościuszki nr 3 i przyłącze-
nie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Zadanie to było dotowane z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie w wysokości 200 tys. zł.

Rozwój budownictwa mieszkal-
nego jednorodzinnego wymusza 
konieczność budowy kanalizacji, 
wodociągów dla nowo powstałych 
budynków. Dzięki systematycznym 
działaniom w tym zakresie, już 
ponad  90% budynków posiada 
dostęp do tych instalacji. Obecnie 
trwa pierwszy etap prac budowy 
kanalizacji w miejscowości Smęgo-
rzów. 

W kolejnych latach kontynu-
owane będą prace przy sieci ka-
nalizacyjnej Smęgorzowa II etap  
i Gruszowa Małego, a w sołectwie 
Sutków powstaną w bliskiej przy-

szłości oczyszczalnie przydomowe, 
ze względu na rozproszone usytu-
owanie budynków mieszkalnych. 

Są to najbardziej kosztowne  
inwestycje w tej kadencji, po-
chłaniające wielomilionowe kwo-
ty, współfinansowane również  
z WFOŚiGW. 

W sołectwie Brnik z przysiółka-
mi Wola i Pola wykonano budowę 
i dobudowy kanalizacji o wartości 
562 tys. zł. 

Dobudowy instalacji wod-kan 
na przestrzeni ostatnich trzech lat 
w całej Gminie Dąbrowa Tarnow-
ska wyniosły ok 2 mln zł.

W ostatnich latach gmina brała 
udział w zadaniu usuwania azbestu 
z posesji prywatnych przy użyciu 
środków pozyskanych z programu 
szwajcarskiego. 

Działania w dziedzinie 
infrastruktury drogowej

W latach 2015-2017 przepro-
wadzono szereg inwestycji dro-
gowych, które poprawiły połącze-
nia komunikacyjne na obszarach  
z nową zabudową jednorodzinną. 
Tereny te pozostawały dotąd nie-
jako odcięte od starszych części 
miasta, ale dzięki nowym drogom, 
udało się uzyskać spójność komuni-
kacyjną na terenie miasta i gminy. 
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Zadbano również o prawie 30 dróg 
w sołectwach, jak i te ulice, mniej 
oddalone od centrum miasta, któ-
re już od wielu lat wymagały prze-
budowy.

Zaliczyć można do nich przebu-
dowane ulice: Kwiatową, Polną, 
Spokojną, Akacjową, Ofiar Katy-
nia, Brata Alberta Chmielowskie-
go, Czernia, Ligęzów, Szarwarską 
boczną, Piłsudskiego boczną,  
os. Kościuszki oraz część wyre-
montowanej ulicy Nadbrzeżnej  
i Nowej. 

Budowano i remontowano 
chodniki w mieście oraz w sołec-
twach. Jednak za największy sukces 
w inwestycjach drogowych można 
uznać zakończone niedawno zada-
nie kompleksowej przebudowy uli-
cy Ogrodowej, gdzie ze względu na 
uwarunkowania terenowe, zasto-
sowano bardzo praktyczne chodni-
ki najazdowe. 

Inwestycja ta była od wielu lat 
wyczekiwana przez mieszkańców 
tego obszaru Dąbrowy Tarnow-
skiej i przez właścicieli pobliskich 
ogródków działkowych. Jej prze-
prowadzenie wymagało takiej kon-
cepcji ulicy, która satysfakcjonowa-
łaby mieszkańców i działkowiczów.

Dzięki dobrym i otwartym kon-
taktom samorządowców z miesz-
kańcami, cel ten udało się sprawnie 
osiągnąć. Ulica Ogrodowa w swo-
jej nowej odsłonie jest dowodem 
odważnego podejścia do trudnych 
wyzwań, a zarazem przykładem 
dobrej współpracy mieszkańców  
z samorządem. Koszt realizacji tego 
ambitnego zadania zamknął się w 
kwocie poniżej 1,5 mln zł.

W ostatnim czasie zakończo-
no budowę drogi gminnej łączącej  
ul. Grunwaldzką z ul. Wyszyńskie-
go, co pozwala na lepszy dostęp 
mieszkańcom osiedla położonego 
przy ulicach Wyszyńskiego i Sikor-
skiego do tej części miasta, gdzie 
znajduje się centrum dentystyczne, 
szpital powiatowy i sklepy wielo-
branżowe. 

Wykonano szereg modernizacji 
odcinków dróg w sołectwach Gru-
szów Wielki, Szarwark, Nieczaj-
na Górna, Morzychna, Laskówka 
Chorąska, Sutków, Lipiny. W Nie-
czajnie Dolnej wybudowany zo-
stał chodnik za kwotę 200 tys. zł.  
W sołectwie Brnik wykonano ro-

boty drogowe, remonty dróg,  
budowa chodników, oczyszcza-
nie rowów o łącznej wartości  
478 tys. zł. W Brniku przy Domu 
Ludowym zmodernizowano plac 
zabaw, czego koszt wyniósł 13 tys. 
zł. W sumie w obecnej kadencji w 
sołectwie Brnik zaangażowane zo-
stały kwoty o łącznej wysokości po-
nad 1,35 mln zł.

Na drodze krajowej przebie-
gającej przez Żelazówkę i Smęgo-
rzów, dzięki wielu interwencjom 
samorządowców w GDDKiA, za-
instalowano sygnalizację świetl-
ną na przejściach dla pieszych.  
Dla podniesienia bezpieczeństwa 
w Żelazówce zostanie przeniesio-
na zatoczka przystankowa, bliżej 
skrzyżowania głównego w pobliże 
szkoły.

Działania w sferze infrastruktu-
ry drogowej pozytywnie wpływa-
ją na bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. 
Gmina także chętnie współdziała-
ła ze szkołami, dąbrowską policją  
i parafiami w profilaktyce bezpie-
czeństwa pieszych. 

Działania w zakresie
pozyskiwania funduszy z UE

Przed kilkoma dniami zakoń-
czona została realizacja zadania  
polegająca na głębokiej moder-
nizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej tj. szkoły  
w Gruszowie Wielkim. 

W następnym roku prowadzo-
na będzie modernizacja przedszko-
la w Nieczajnie Górnej oraz starej 
hali sportowej w Dąbrowie Tar-
nowskiej. 

Na te zadania gmina pozyskała 
kwotę 1,5 mln zł. Gmina dba o po-
prawę czystości powietrza. Ze środ-

Dąbrowa Tarnowska,  ul. Ogrodowa / fot. UMDT

Dąbrowa Tarnowska, fot. Michał Bartnik

ków UE Gmina zapewniła wsparcie 
mieszkańcom, którzy starali się  
o dofinansowanie wymiany sta-
rych kotłów węglowych na kotły 
gazowe lub nowoczesne kotły wę-
glowe w ramach programu Ograni-
czania Niskiej Emisji. Kwota dotacji 
wynosi 208 tys. zł. 

Na etapie przygotowania do 
realizacji jest projekt pt. „Wzboga-
cenie oferty miejskich przedszkoli 
nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, 
w tym przystosowanie obiektów 
dla osób niepełnosprawnych”.  
Pozyskana dotacja to kwota  
405 tys. zł. Innym dofinansowanym 
projektem jest powstanie placówki 
wsparcia dziennego JUTRZENKA, 
na które to zadanie uzyskano do-
finansowanie w kwocie 749 tys. zł.

Aktualnie w ocenie są inne 
wnioski gminy na budowę: parkin-
gu w okolicy dworca kolejowego 
tzw. Park & Ride oraz na utworze-
nie centrów kulturalno społecz-
nych w dwóch sołectwach.

Ważnym obszarem działalności 
samorządu Gminy Dąbrowa Tar-
nowska nadal pozostaje Specjalna 
Strefa Ekonomiczna w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Gmina złożyła wnio-

sek o środki UE na uzbrojenie stre-
fy. Strefa obsługiwana jest przez 
Krakowski Park Technologiczny, 
który posiada kompleksową ofertę 
dla inwestorów. Gmina Dąbrowa 
Tarnowska podejmuje starania  
o pozyskanie inwestorów do strefy 
dla ożywienia życia gospodarczego 
i zapewnienia nowych miejsc pracy 
mieszkańcom.

Podsumowując trzy lata samo-
rządu gminnego obecnej kaden-
cji, pragnę podziękować Radnym 
Rady Miejskiej, sołtysom, wszyst-
kim moim współpracownikom  
z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Tarnowskiej i jednostek gminnych, 
a przede wszystkim Mieszkańcom 
naszej gminy - otwartym na dobrą 
i owocną współpracę. 

Mam nadzieję na jej kontynu-
ację i zapewniam o dalszej goto-
wości do wychodzenia naprzeciw 
potrzebom lokalnej społeczności  
i podjęcia działań dla dobra  
Dąbrowy Tarnowskiej.

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
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Podsumowanie  
pracy Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, 
Kończący się rok jest zawsze okazją do podsumowań, rozliczeń  

i refleksji. Zapewne większość z Państwa, podobnie jak i ja zadaje sobie 
pytanie - jaki był ten rok 2017? 

Od wielu lat pełnię funkcję rad-
nego Rady Miejskiej, od trzech lat 
– zaszczytną funkcję Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Tarnowskiej i nieraz zastanawiam 
się czy obrane przez Radę kierunki  
są słuszne, czy wszystkie działania 
przyniosą oczekiwane efekty, czy 
decyzje Rady wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców. 

Z perspektywy czasu można 
powiedzieć, iż rok 2017 nie należał 
do najłatwiejszych, ale jednocze-
śnie był czasem śmiałych projektów  
i realizacji wielu zadań. Szczególnie 
ważną sprawą było ustalenie nowej 

sieci szkół podstawowych na te-
renie Gminy Dąbrowa Tarnowska,  
w związku z wprowadzeniem refor-
my oświatowej. 

Dziesiątki posiedzeń, dyskusji, 
w trakcie których rozwiewano wąt-
pliwości, rozważano „wszystkie za  
i przeciw”, doprowadziły do tego, że 
w sieci szkół ośmioklasowych znala-
zły się wszystkie szkoły funkcjonują-
ce na terenie Gminy. 

Wsłuchując się w głos miesz-
kańców i pedagogów Rada Miejska, 
na bazie Publicznego Gimnazjum 
Nr 2 utworzyła Publiczną Szkołę 
Podstawową Nr 3 w Dąbrowie Tar-
nowskiej, a także zobowiązała się 
do przeznaczenia środków finan-
sowych na nadbudowę Niepublicz-
nej Niepłatnej Szkoły Podstawowej  
w Żelazówce, przyczyniając się  
w ten sposób do polepszenia wa-
runków nauczania dzieci i młodzieży.  

Analizując bazę oświatowo – wy-
chowawczą na terenie gminy należy 
stwierdzić, iż w pełni zaspokaja ona 
potrzeby mieszkańców, najmłod-
sze dzieci mogą korzystać ze Żłobka 
„Perełka” i świetnie funkcjonujących 
przedszkoli, starsze uczęszczają do 
szkół, które zlokalizowane są w ob-
wodach ich zamieszkania. 

Przyjęty przez Radę Miejską  
w 2016 r. program termomoder-
nizacji zaowocował realizacjami:  
w Gruszowie Wielkim, moderniza-
cją kotłowni w Szkole w Nieczajnie 
Górnej, remontem kuchni szkolnej 
w Smęgorzowie. 

Radni są świadomi, że zadania 
te, jak i inne bieżące remonty nie 
zaspakajają wszystkich potrzeb. Każ-
da ze szkół zmaga się z problemami  
finansowymi, wiele z nich potrze-
buje środków na przebudowę, czy 
dobudowę pomieszczeń klasowych, 
pracowni, szatni, sal gimnastycz-

nych, itp. Wszystkie te sprawy będą 
sukcesywnie rozpatrywane i rozwią-
zywane przez Radę. 

Innym elementem, o którym 
chciałbym wspomnieć to służba 
zdrowia. 

Gmina jest organem, który pro-
wadzi podstawową opiekę zdro-
wotną, zapewniając mieszkańcom 
profilaktyczne, diagnostyczne, lecz-
nicze, rehabilitacyjne i pielęgna-
cyjne świadczenia z zakresu medy-
cyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. 
W związku z tym, Rada uznała,  
iż leczenie pacjentów powinno oby-
wać się w obiekcie przystosowanym 
do standardów XXI w. 

Zakończone zostały prace re-
montowe wewnątrz budynku przy-
chodni miejskiej w ramach zadania 
„Dostosowanie budynku SG ZOZ 
w Dąbrowie Tarnowskiej pod ką-
tem osób niepełnosprawnych oraz 
przebudowa recepcji SG ZOZ w Dą-
browie Tarnowskiej”. SG ZOZ stale 
udoskonala swoje oferowane usługi,  
a nowością jest to, że pacjenci mogą 
korzystać z badań w pracowni RTG.

Dzięki pracy Radnych zmienia 
się wizerunek obszarów wiejskich. 

Zauważalna jest poprawa w zakresie 
oświetlenia, we wszystkich niemal 
sołectwach. Brakuje tylko pojedyn-
czych lamp, które są uzupełniane 
na bieżąco. Wiadomo jednak, że 
funkcjonowanie ponad 2000 lamp 
na terenie Gminy generuje znaczne 
koszty pochodzące z jej budżetu. 

Nie można pominąć kwestii 
wspomagania finansowego Powiatu 
Dąbrowskiego w zakresie wykony-
wania dokumentacji i budowy chod-
ników przy drogach powiatowych, 
m.in. w takich miejscowościach  
jak: Gruszów Wielki, Laskówka Cho-
rąska, Lipiny, Szarwark oraz Gruszów 
Mały. 

Od kilku lat samorząd gminny 
stara się zainteresować mieszkań-
ców odnawialnymi źródłami ener-
gii, takimi jak kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne i pompy 
ciepła. Rada wspomaga w tym za-
kresie Burmistrza podejmując sto-
sowne uchwały. Obok wyżej wy-
mienionych, samorząd gminny dba  
o pozostałe zadania służące rozwojo-
wi naszej Gminy. Ogromne potrzeby 
w zakresie realizacji tych zadań po-
wodują, że będziemy je rozwiązywać  
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w miarę możliwości finansowych  
i w pewnym stopniu proporcjonalnie 
w poszczególnych rejonach Gminy. 
Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnow-
ska posiada konkretne plany inwe-
stycyjne na najbliższe lata, wśród 
których jest: przywrócenie wital-
ności przestrzeni publicznej Rynku 
Miejskiego w Dąbrowie Tarnow-
skiej, utworzenie placu targowego 
w Dąbrowie Tarnowskiej i centrum 
inicjatyw kulturalno-społecznych 
„Kotłownia”, utworzenie placówki 
wsparcia dziennego dla dzieci i mło-
dzieży „Jutrzenka” w Dąbrowie Tar-
nowskiej. 

Oczywiście nie byłoby tego 
wszystkiego, gdyby nie konstruktyw-
na współpraca Rady z Burmistrzem 
Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem 
Kaczmarskim, któremu pragnę  
w tym miejscu podziękować za jego 
zaangażowanie i pełne zrozumienie, 
życzliwe podejście do wielu trud-
nych spraw. 

Kończący się rok jest także 
okazją do złożenia podziękowań 
mieszkańcom, radnym, kierowni-
kom jednostek organizacyjnych, 
sołtysom, przewodniczącym rad 
osiedlowych, a także pracownikom 
Urzędu Miejskiego za całoroczną 
współpracę. Wiele przedsięwzięć 
mogło być podjętych dzięki spo-
łecznej pracy i wsparciu mieszkań-
ców, radnych, sołtysów, członków 
jednostek OSP, a także stowarzy-
szeń. 

Wkraczając w Nowy Rok 2018 
stawiamy sobie ambitne cele i wy-
zwania. Życzę, by zarówno te po-
dejmowane wspólnie, jak i przez 
każdego z nas indywidualnie, przy-
niosły oczekiwane sukcesy i speł-
nienie, a także, by były źródłem 
radości oraz otwarcia na nowe 
możliwości. 

W imieniu Rady Miejskiej  
i swoim własnym życzę Państwu 
zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Niechaj nadchodzące Święta Bo-
żego Narodzenia przyniosą radość  
i spokój, zaś Nowy Rok 2018 spełni 
wszystkie Państwa oczekiwania. 

Do siego Roku!  
Wszystkiego najlepszego! 

  Jacek Sarat
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Dąbrowie Tarnowskiej
Szkoła Postawowa w Gruszowie Wielkim po termomodernizacji  /  foto. Marcin Jarzwiec

Inwestujemy w zdrowie  
i ochronę środowiska

Gmina Dąbrowa Tarnowska 
dbając zarówno o zdrowie Miesz-
kańców, ekonomię, jak i ochronę 
środowiska, stawia na wymianę 
starych kotłów na paliwa stałe  
w ramach MRPO i PONE.

Gmina realizuje programy  
pomocowe dla mieszkańców  
w ramach Małopolskiego Regiona 
lnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego dzięki 
programowi 4.4.3 „Obniżenie po-
ziomu niskiej emisji (paliwa stałe)” 
oraz w ramach Programu Ograni-
czenia Niskiej Emisji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie. 

Łącznie w ramach tych progra-
mów planowane jest usunięcie oko-

ło 115 starych pieców węglowych 
i montaż 60 nowych kotłów na 
paliwo stałe lub gazowych konden-
sacyjnych. Dodatkowo kolejne 200 
osób jest zainteresowanych do-
tacją. Przedmiotem projektu jest 
ograniczenie niskiej emisji na te-
renie Gminy Dąbrowa Tarnowska,  
polegające na szeregu prac zmie-
rzających do efektywniejszego i 
bardziej ekologicznego eksplo-
atowania budynków mieszkal-
nych. Projekt obejmuje wymianę 
tradycyjnych kotłów grzewczych 
na bardziej ekologiczne kotły 
węglowe spełniające kryteria 
związane z emisją gazów i py-
łów. Projekt skupia się na po-
prawie walorów energetycznych  
i ekologicznych oraz zmniejsze-

niu kosztów użytkowania, popra-
wie warunków dla użytkowników  
i zmniejszeniu zanieczyszczenia po-
wietrza.

Głęboka Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej.

W ramach środków Mało-
polskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego – działanie 4.3  
Poprawa efektywności energe-
tycznej w sektorze publicznym  
i mieszkaniowym, poddziałanie 
4.3.2 Głęboka termomodernizacja 
energetycznych budynków uży-
teczności publicznej będzie realizo-
wane zadanie pn.: „Poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Dąbrowa Tarnowska”. 

Zadanie dotyczy następujących 
obiektów na terenie gminy: Hali 
Łuczniczej w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Gruszowie Wiel-
kim oraz Publicznego Przedszkola  
w Nieczajnie Górnej. Całkowity 
koszt zadania wynosi 3.507.667,37 
zł. z czego uzyskane dofinansowa-
nie ze środków unijnych wynosi po-
nad 1,5 mln złotych. Przedmiotem 
projektu jest poprawa efektywności 
energetycznej w obiektach użytecz-
ności publicznej Gminy Dąbrowa 
Tarnowska, polegająca na szeregu 
prac zmierzających do efektywniej-
szego i bardziej ekologicznego eks-
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ploatowania budynków. Projekt obejmuje wymianę tradycyjnych kotłów 
grzewczych na bardziej ekologiczne kotły gazowe, wymianę instalacji cen-
tralnego ogrzewania, c.w.u. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, termo-
modernizację budynków, instalację solarną.

Rozwój rozproszonych źródeł energii - mikro instalacje OZE.
Na podstawie prowadzonych działań informacyjnych na terenie gminy 

ponad 100 osób wyraziło chęć udziału w programie dotacyjnym związa-
nym z montażem odnawialnych źródeł energii w swoich gospodarstwach 
domowych. 

Jest to kolejne działanie mające na celu zmniejszenie problemu  
zanieczyszczenia powietrza przede wszystkim w sposób globalny.  
Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszy się możliwość do-
finansowania instalacji ogniw fotowoltaicznych. Pozwoli to mieszkańcom  
zminimalizować koszty zakupu energii elektrycznej. 

Planowane działanie w ramach Małopolskiego Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zapewni mieszkań-
com dotację w wysokości 60% kosztów netto instalacji OZE.

Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności 
publicznej.

Gmina Dąbrowa Tarnowska korzystając ze środków unijnych  
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pla-
nuje wyposażyć budynki będące własnością Gminy w instalacje  
odnawialnych źródeł energii w formie ogniw fotowoltaicznych. 

Zaproponowane do montażu tych instalacji jest 9 budynków  
użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły podstawowe, obiekty admi-
nistracyjne i kulturalne). Łączna moc urządzeń planowanych do montażu  
na w/w obiektach sięga około 300 kWp. 

Pozwoli to na ogromne oszczędności zużycia energii elektrycznej,  
które przyczynią się na jej mniejszą produkcję, za czym idzie poprawa  
warunków jakości powietrza w skali globalnej. Działania tego typu  
są również swoistą promocją odnawialnych źródeł energii odnawialnej. 

Spotkanie informacyjne dotycząca OZE zorganizowane w Laskówce Chorąskiej

Wszystkie te działania zrealizowane łącznie wpłyną na zwiększenie 
efektywności energetycznej. Projekt skupia się na poprawie walorów  
estetycznych oraz przede wszystkim zmniejszeniu kosztów użytkowania, 
poprawie warunków dla użytkowników, zmniejszeniu zanieczyszczenia  
powietrza. Są to obiekty, które zostały wybudowane w XX wieku w latach 
odpowiednio: 50-tych - Przedszkole w Nieczajnie Górnej, 80-tych - Hala 
Łucznicza w Dąbrowie Tarnowskiej, 90-tych - Zespół Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim. 

Wyraźnie zmniejszają estetykę obszarów na których są zlokalizowa-
ne, a jednocześnie przestają spełniać obecnie obowiązujące warunki 
bezpieczeństwa. Użytkowanie obiektów w obecnym stanie technicznym  
powoduje wydatkowanie znacznych środków finansowych, związanych 
wyłącznie z kosztami ogrzewania. 

Dzienny Dom Senior+ 
wzbogaca jesień życia

Jesienno - zimowa pora jest tradycyjnie kojarzona jako czas Senio-
ra. O tym jak ciekawe są zagadnienia, którymi żyją dąbrowscy seniorzy 
można przekonać się odwiedzając dzienny dom pobytu osób starszych 
Senior Plus, mieszczący się w odnowionym budynku przy ul. Berka Jose-
lewicza 8, popularnie nazywanym „Budomexem”.

Dzienny Dom prowadzony przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Nie-
pełnosprawnych „Pomocna Dłoń” 
zapewnia zajęcia i wyżywienie dla 
20 osób w wieku senioralnym od 
poniedziałku do piątku od godz. 800 
do godz. 1600 pod kierownictwem 
bardzo docenianej przez wszystkich 
uczestników Renaty Bączek.

Zajęcia odbywające się w dą-
browskim Domu Senior Plus są 
bardzo różnorodne i atrakcyjne. 
Seniorzy biorą udział w warsz-
tatach komputerowych oraz  
w regularnych lekcjach języka an-
gielskiego. Pracują także z fizjote-
rapeutą indywidualnie i grupowo, 
korzystając m.in. z masaży tera-

peutycznych. Dwa razy w miesią-
cu odbywają spotkania z diete-
tyczką, pogłębiając swoją wiedzę  
w zakresie zdrowego odżywiania  
i jego wpływu na zdrowie w wieku 
senioralnym. 

Prowadzone są także spotka-
nia z lekarzami i pielęgniarkami,  
w szczególności z tymi, którzy 
posiadają doświadczenie pracy  
z pacjentami geriatrycznymi.

Ważnym aspektem działal-
ności Dziennego Domu Senior 
Plus jest zapewnienie jego uczest-
nikom aktywności ruchowej  
i stymulacji intelektualnej. Słu-
ży temu sala ćwiczeń wyposażo-
na w bieżnie, rowery stacjonarne  

i inne urządzenia siłowe, z której se-
niorzy często korzystają. 

Osoby związane z Dziennym  
Domen Senior Plus nie stronią od 
zajęć aquafitness na krytej pływal-
ni w Dąbrowie Tarnowskiej. Zwie-
dzają także lokalne zabytki podczas  
pieszych wycieczek i miejsca bar-
dziej oddalone dzięki wyjazdom  
do Łańcuta i Sandomierza. 

Oprócz ciała seniorzy ćwiczą 
pamięć podczas specjalnych za-
jęć poprawiających sprawność 
umysłową, rozwiązują łamigłów-
ki, grają w gry towarzyskie, takie 
jak „Bingo” czy „Uno”. Prowa-

dzą dyskusje na bieżące tematy, 
często pod wpływem przeglądu 
prasy. Chętnie czytają poradni-
ki i wymieniają się informacjami  
i rekomendacjami. 

Spędzany wspólnie czas sprzyja 
integracji seniorów. Świętują razem 
swoje imieniny, urodziny i ważne 
rocznice przy torcie i innych słodko-
ściach. 

Czasem integracja odbywa się 
w plenerze; tak było w przypadku 
grilla, który niedawno zorganizo-
wano w Ośrodku Rekreacyjno -  
Wypoczynkowym w Narożnikach 
koło Radgoszczy.
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Duże znaczenie ma także współ-
praca z wolontariuszami z Klubu 
Wolontariusza działającymi przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej i Wsparcia Rodziny, młodzieżą 
z Ochotniczego Hufca Pracy i lokal-
nymi instytucjami, takimi jak szko-
ły, przedszkola, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. 
Przedstawiciele Domu Senior Wi-
gor wzięli udział w zorganizowanym 
przez dąbrowską książnicę Narodo-
wym Czytaniu „Wesela” Stanisława 
Wyspiańskiego.

Dzienny Dom Senior Plus był  
w bieżącym roku organizatorem 
bardzo udanego Dnia Dziecka 
dla najmłodszych wolontariuszy.  
Wydarzenie to było pięknym przy-
kładem budowania międzypoko-
leniowych mostów i wielką frajdą 
dla dzieci. Ważne dla placówki są 
także kontakty ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy w Oleśnicy i 
Warsztatami Terapii Zajęciowej pro-
wadzonymi przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Pomocna Dłoń”.

Dąbrowskich seniorów cechu-
je wielka kreatywność artystyczna  
i chęć publicznego pokazania swojej 
twórczości. 

Owoce ich artystycznych doko-
nań można podziwiać w Dziennym 
Domu Senior Plus, gdzie, jako uro-
cze elementy dekoracyjne, przyczy-
niają się do przytulnej atmosfery 
placówki. 

Seniorzy związani z Domem 
Senior Plus z powodzeniem brali 
udział w parafialnym konkursie na 
najpiękniejszą palmę wielkanoc-
ną zdobywając jedno z pierwszych 
miejsc. Przygotowali także zestaw 
13 ozdób na Festyn Charytatywny 
„Wszyscy jesteśmy z Marcinem”, 
łącząc swoje artystyczne pasje ze 
szczytnym celem pomocy młode-
mu mieszkańcowi wsi Szarwark, 
dotkniętemu ciężkimi powikłania-
mi pogrypowymi. Regularny pobyt 
w Dziennym Domu Senior Plus po-
zwala osobom w zaawansowanym 
wieku na ciekawe wykorzystanie 
wolnego czasu, a także na lepsze 
włączenie się w życie miasta i gminy, 
poprzez udział w lokalnych akcjach i 

wydarzeniach. Seniorzy i ich koor-
dynatorka dają piękne świadectwo 
wspólnych działań oraz pozytywne-
go zaangażowania w działania cha-
rytatywne i wydarzenia kulturalne. 

Codziennie pokazują, że wiek 
senioralny to bogactwo społeczne, 
które w pełni zasługuje na miano 
złotego wieku.
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Jesień bieżącego roku była czasem zahamowania prac przy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej  
w związku ze złożeniem wniosku o upadłość przez firmę Vistal Gdynia. W efekcie z dniem  
19.10.2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała  
Wykonawcę o natychmiastowym odstąpieniu od kontraktu pn. „Budowa Obwodnicy Dąbrowy 
Tarnowskiej w ciągu drogi Krajowej DK73” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Z prawnego punktu widzenia Dąbrowa Tarnowska jest tylko gospodarzem miejsca prowadze-
nia tej inwestycji drogowej i nie jest stroną w sprawie. Nie zmienia to jednak zaangażowania sa-
morządu Gminy Dąbrowa Tarnowska w sprawy obwodnicy.

GDDKiA zapewnia, że obwodnica powstanie

Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej  /   foto. GDDiK

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski odbywał w ostatnich dniach listopa-
da spotkania z Ministrem Infrastruktury i Budow-
nictwa Andrzejem Adamczykiem oraz Dyrekto-
rem Małopolskiego Oddziału GDDKiA Tomaszem 
Pałasińskim.

„Otrzymałem zapewnienie, że pieniądze na 
budowę są zabezpieczone i została wykonana 
inwentaryzacja prac. Obecnie trwają przygoto-

wania do kolejnego przetargu, w którym będą 
uwzględnione wszystkie postulaty samorządu 
m.in. rondo na ul. Grunwaldzkiej, wprowadze-
nie ekranów akustycznych, o które wnosili radni 
i mieszkańcy.

 Nastąpi także zmiana w specyfikacji w zakre-
sie oświetlenia tej drogi, co oznacza zastosowa-
nie lamp LED-owych zamiast sodowych. Koszty 
związane z oświetleniem obwodnicy spoczywać 

będą, zgodnie z obowiązującym prawem, na 
gminie, przez którą przebiega droga i jesteśmy na 
to przygotowani. Jednakże zmiana zapisów spe-
cyfikacji wpłynie pozytywnie na późniejsze koszty 
utrzymania obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

Planowany w niedługim czasie przetarg 
zakłada wysoką ocenę punktową dla tych ofe-
rentów, którzy wykażą się jak największym  
potencjałem do sprawnego przeprowadzenia 
prac budowlanych oraz zapewnieniem mak-
symalnego zmniejszenia okresu budowy przy  
zachowaniu wysokiej jakości wykonania wszel-
kich robót. Mamy nadzieję, iż prace przy budowie  
naszej obwodnicy ruszą pełną parą już z solidnym  
wykonawcą w pierwszej połowie 2018 r.” –  
powiedział Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
Krzysztof  Kaczmarski.

W listopadzie 2017 r. Dąbrowa Tarnowska 
świętowała 99. rocznicę odzyskania niepodle-
głości, łącząc tradycyjnie pojmowany patrio-
tyzm z radosnymi sposobami uczczenia Niepod-
ległej Polski. 

Całokształt imprez promocyjnych to-
warzyszących tegorocznym obchodom był  
imponujący. Oprócz tradycyjnych uroczystości 
rocznicowych i akademii w szkołach, odbywały 
się liczne zawody sportowe i imprezy kulturalne.

Pod patronatem Posła na Sejm RP Wie-
sława Krajewskiego i Burmistrza Dąbrowy 
Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego od-
był się Dąbrowski Bieg Niepodległości przy-
gotowany przez Stowarzyszenie Run Team.  
Podczas zmagań zawodników w dąbrowskiej 
szkole „Trójce” Fundacja DKMS zorganizowa-
ła „Dzień Dawcy Szpiku”, zaś wolontariusze  
zbierali fundusze na operację chorej małej  
Mieszkanki pobliskiego Mędrzechowa.

Ogromną popularnością cieszył się  
koncert w Dąbrowskim Domu Kultury  przy 
współpracy finansowej „Gas-System” S.A. 
pt. „Kochamy nasze polskie”. Przed dą-
browską publicznością wystąpił Męski Ze-
spół Wokalny Filharmoników Krakowskich 
oraz lokalne talenty z zespołem „Fili Deii.” 
Wspólne, wielopokoleniowe śpiewanie  

pieśni patriotycznych oraz najbardziej popu-
larnych polskich utworów połączyło pokolenia  
w radosnej atmosferze święta narodo-
wego. Dobrze jest razem, we wspólnocie,  
cieszyć  się  Polską!

Wzniosłe i radosne świętowanie Niepodległości


