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Plany Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r.
Gmina Dąbrowa Tarnowska wkroczyła  

w 2018 r. z rekordowym budżetem sięgającym 
84 milionów na poziomie wydatków i prawie 78 
milionów na poziomie dochodów. 

Na same wydatki inwestycyjne przeznaczo-
no ponad 14 milionów z tegorocznego budżetu.

Jedną z najważniejszych inwestycji zaplano-
wanych na najbliższy czas będzie budowa bloku 
komunalnego dla rodzin, których nie stać na wy-
najem mieszkania na wolnym rynku. Działanie to 
wpisuje się w priorytety przyjęte przez samorząd 
gminny jeszcze na początku obecnej kadencji, któ-
re związane są z poprawą jakości życia mieszkań-
ców, w tym młodych rodzin z małymi dziećmi. 

Przyjęto, że nowy blok mieszkalny bę-
dzie budowany na osiedlu przy ul. Sikorskiego  
i Wyszyńskiego. Już pod koniec ubiegłego roku 
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kacz-
marski podpisał w imieniu gminy list intencyjny  
o współpracy z Krajowym Zasobem Nieru- 

chomości w celu realizacji programu „Mieszka-
nie+”. Zadeklarowana została w nim budowa 40 
mieszkań w ramach programu rządowego. 

Koncepcja przewiduje budowę budyn-
ku mieszkalnego podzielonego na część ko-
munalną i część deweloperską. Teren, gdzie 
prowadzona będzie ta szacowana na ponad  
5 milionów złotych inwestycja, posiada plan  
zagospodarowania przestrzennego, co znacznie 
usprawni realizację projektu. Prace budowlane ru-
szą najpewniej już jesienią.

Ważną częścią każdego budżetu są  
wydatki na oświatę usprawniające prace szkół  
i przedszkoli. W roku szkolnym 2018/2019  
dąbrowskie przedszkola zostaną lepiej przysto-
sowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  
i wyposażone w zestawy integracji sensorycznej 
oraz magiczne dywany. 

W Przedszkolu Publicznym Nr 2 zainstalo-
wana zostanie winda. Na obszarach wiejskich w 

Nieczajnie Górnej i Smęgorzowie przeprowadzo-
ne zostaną termomodernizacje budynków przed-
szkolnych, a dla  maluchów z Nieczajny zakupione 
i zainstalowane zostaną urządzenia zabawowe na 
placu zabaw. 

Niemniej ważne są prace remontowe  
w szkołach na terenie gminy. Przewiduje się m.in. 
modernizację kuchni w Publicznej Szkole Podsta-
wowej Nr 1 i modernizację budynku szkolnego w 
Żelazówce.

Tak jak w poprzednich latach, samorząd dużą 
wagę przywiązuje do poprawy infrastruktury dróg 
gminnych, w tym budowy chodników. 

Na inwestycje tego rodzaju zabezpieczo-
no w budżecie gminnym ponad 5 milionów 
złotych. W ramach tych zadań planowana 
jest przebudowa przepustu na potoku Breń  
w Brniku. Powstaną nowe chodniki przy dro-
gach powiatowych w Laskówce Chorąskiej, Li-
pinach, Gruszowie Małym, Szarwarku i samej 
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Dąbrowie, co będzie współfinansowane z samo-
rządem powiatowym. Ponadto środki finansowe 
gminy zostaną przeznaczone na modernizację dróg  
w sołectwach takich jak Sutków, Lipiny, Gruszów  
Wielki, Nieczajna Górna, Smęgorzów oraz  
Morzychna. W samej Dąbrowie Tarnowskiej  
przeprowadzona zostanie przebudowa ulic: Szarwar-
ska boczna, Zagumnie boczna i Sucharskiego bocz-
na. Na osiedlu Westerplatte nastąpi przebudowa  
parkingu przy bloku nr 5.  Na oświetlenia ulic,  
placów i dróg przeznaczono w tegorocznym budże-
cie prawie 200 000 zł. 

Kontynuowane będą działania stymulujące roz-
wój sportu i aktywności fizycznej. W ramach projek-
tu „Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa 
Tarnowska” wykonana zostanie termomodernizacja 
starej hali łuczniczej, tym samym wzmocni się poten-
cjał Centrum Konferencyjno - Sportowego w Dąbro-
wie Tarnowskiej. Centrum to położone jest w okolicy 
kompleksu basenowego Dąbrowy Tarnowskiej, sta-
dionu MLKS „Dąbrovia” oraz Hotelu „Cristal Park”  
i trwają obecnie prace projektowe nad jego moder-
nizacją. 

W perspektywie najbliższych lat przewi-
duje się utworzenie kompleksu spa i rekreacji  
wodnej oraz modernizację urządzeń do odzy-
skania energii. Zakłada się także budowę ścieżek  
rowerowych na terenie gminy. Na całokształt działań 
związanych z kulturą fizyczną przeznaczono prawie 1 

800 000 zł. 
Sprawa budowy obwodnicy Dąbrowy Tar-

nowskiej niezmiennie pozostaje w centrum 
zainteresowania samorządu gminnego. Cho-
ciaż jest to inwestycja na poziomie krajowym,  
na którą działania gminne mają bardzo ograni-
czony wpływ, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski  
pozostaje w stałym kontakcie z Ministerstwem 
Infrastruktury, krakowskim oddziałem Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz  
z parlamentarzystami ziemi dąbrowskiej i woje-
wództwa małopolskiego. 27 lutego 2018 r. zo-
stały otwarte oferty firm, które zainteresowane 

są kontynuacją budowy obwodnicy Dąbrowy  
Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73,  
przerwanej przez poprzedniego wykonawcę  
w październiku 2017 r. Oferty złożyło 6 wykonaw-
ców. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum: Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - Lider 
z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – Partner z Będzina 
i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ 
Kft. – Partner, które wyceniło budowę na ponad 102 
mln zł. Najdroższą BUDIMEX S.A. Warszawa, wyce-
niając budowę na ponad 150 mln 788 tys. zł. 

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania 
tego zadania GDDKiA dokona w najbliższym czasie.

W tym roku mija 100 lat od odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Obchody Stulecia 
Niepodległości Naszej Ojczyzny powinny trwać 
cały rok, a ich kulminacja przypadnie 11 listopa-
da 2018 r.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski wyszedł z inicjatywą, aby wspólnie 
razem wszystkie środowiska, zarówno samo-
rządowe, jak i kościelne, lekarskie, oświatowe, 
mundurowe i organizacje pozarządowe, jed-
nocząc swoje siły, dały świadectwo wspólnoty 
celu, jakim jest dobro Naszej ojczyzny – Polski.

Na zorganizowanym spotkaniu wszyst-
kich lokalnych środowisk, witając zapro-
szonych gości Burmistrz przypomniał  
w swoim wystąpieniu słowa Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, który na inaugura-
cję obchodów 100-lecia Polski podkreślał,  
że ogromnie ważne jest, aby istota obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Rzeczpospolitą miała charakter  

lokalny –„(…) żeby w każdym najmniej-
szym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano  
o 100-leciu Odzyskania Niepodległości, żeby 
mówiono o Polsce ‒ nie tylko z punktu widzenia 
historii, nie tylko z punktu widzenia tych minio-
nych stu czy więcej lat, (…) ale żeby mówiono 
o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, że-
byśmy o tym rozmawiali ‒ żebyśmy patrzyli na 
Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem  
budować”. W tym celu zorganizowano specjalne  
spotkanie, na które Burmistrz zaprosił osoby  
z poszczególnych środowisk życia społecznego  
z naszego terenu:

Pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm 
RP

Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę  
Dąbrowskiego

Pana Bolesława Łączyńskiego – Radnego  
Sejmiku Województwa Małopolskiego

Ks. Stanisława Cyrana – Dziekana Dekanatu 
Dąbrowa  Tarnowska

Ks. Zygmunta Warzechę – Dziekana Dekanatu 
Szczucin

Ks. dr Jana Bartoszka – Dyrektora Uniwersyte-
tu Społecznego Nauczania Jana Pawła II

Pana Kazimierza Olearczyka – Wójta Gminy 
Bolesław

Panią Krystynę Świętek – Wójta Gminy Grębo-
szów

Pana Krzysztofa Korca – Wójta Gminy Mędrze-
chów

Pana Witolda Morawca – Wójta Gminy Olesno
Pana Marka Lupę – Wójta Gminy Radgoszcz
Pana Andrzeja Gorzkowicza – Burmistrza  

Miasta i Gminy Szczucin
Prof. dra hab. n. med. Ireneusza Kotelę –  

Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Cen-
tralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warsza-
wie – został uhonorowany najwyższym odzna-
czeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
– Medalem Gloria Medicinae, ukoronowaniem 
jego drogi naukowej było odebranie nominacji 
profesorskiej od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Fundatora Fundacji Troska i Wiedza Powiśla  
Dąbrowskiego.

Prof. dra hab. Jana Chmurę – profesora 
nauk o kulturze fizycznej, specjalizującego się  
w fizjologii. Wieloletni współpracownik Instytutu 
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Mara-
tończyka, zdobywca „Korony Maratonów Ziemi”, 
czyli przebiegł przynajmniej jeden maraton na 
wszystkich siedmiu kontynentach. Jest najstar-
szym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu.

Dra Andrzeja Skowrona – historyka, nauczy-
ciela ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, autora 
wielu publikacji historycznych.

Spotkanie inaugurujące prace Komitetu Organizacyjnego  
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Spotkanie inauguracyjne Komitetu Organizacyjnego obchodów  
Stulecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej



3 Nr 2 - MARZEC 2018

są kontynuacją budowy obwodnicy Dąbrowy  
Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73,  
przerwanej przez poprzedniego wykonawcę  
w październiku 2017 r. Oferty złożyło 6 wykonaw-
ców. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum: Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - Lider 
z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – Partner z Będzina 
i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ 
Kft. – Partner, które wyceniło budowę na ponad 102 
mln zł. Najdroższą BUDIMEX S.A. Warszawa, wyce-
niając budowę na ponad 150 mln 788 tys. zł. 

Wybór najkorzystniejszej oferty wykonania 
tego zadania GDDKiA dokona w najbliższym czasie.

W tym roku mija 100 lat od odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Obchody Stulecia 
Niepodległości Naszej Ojczyzny powinny trwać 
cały rok, a ich kulminacja przypadnie 11 listopa-
da 2018 r.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski wyszedł z inicjatywą, aby wspólnie 
razem wszystkie środowiska, zarówno samo-
rządowe, jak i kościelne, lekarskie, oświatowe, 
mundurowe i organizacje pozarządowe, jed-
nocząc swoje siły, dały świadectwo wspólnoty 
celu, jakim jest dobro Naszej ojczyzny – Polski.

Na zorganizowanym spotkaniu wszyst-
kich lokalnych środowisk, witając zapro-
szonych gości Burmistrz przypomniał  
w swoim wystąpieniu słowa Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, który na inaugura-
cję obchodów 100-lecia Polski podkreślał,  
że ogromnie ważne jest, aby istota obcho-
dów 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Rzeczpospolitą miała charakter  

Chor. ZS Roberta Wężowicza – Dowódcę  
JS-2083 im. Generała Mariana Kukiela

Dha Ryszarda Pikula – Prezesa Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Dąbrowie Tarnowskiej

Panią Marię Pietracha – Prezesa Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Szczucin

Pana Jana Jaworskiego – działacza katolickiego 
i polonijnego, od 1970 r. mieszkającego i działają-
cego społecznie w Chicago. Jest m.in. korespon-
dentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, rzecz-
nikiem prasowym Ordynariatu Polowego WP  
w USA; za swoja pracę społeczną otrzymał m.in. 
odznaczenie papieskie: Pro Ecclesia et Pontifice

Pana Jana Zycha – artystę fotografika, uhono-
rowanego tytułem międzynarodowej organizacji 
fotograficznej Artiste FIAP, członka Związku Pol-
skich Artystów Fotografików, członek honorowy 
Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego

Pana Tadeusza Gubernata – przedsiębiorcę, 
Starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębior-
ców w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszyscy zaproszeni wyrazili chęć połącze-
nia swoich wysiłków przy organizacji obchodów 
Stulecia. W piątek, 2 lutego 2018 r., w Urzę-
dzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło 
się spotkanie, na którym wstępnie omówiono  
merytoryczne i organizacyjne przygotowania  
obchodów tej pięknej rocznicy.

Na spotkaniu obecni byli: Pan Bolesław 
Łączyński, Pani Joanna Ohratka – Sekretarz  
Powiatu Dąbrowskiego i Pan Grzegorz Olearczyk  
z Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia 
reprezentując Starostę Powiatu Dąbrowskiego,  
Ks. Stanisław Cyran, Ks. Zygmunt Warzecha,  

lokalny –„(…) żeby w każdym najmniej-
szym zakątku Rzeczypospolitej rozmawiano  
o 100-leciu Odzyskania Niepodległości, żeby 
mówiono o Polsce ‒ nie tylko z punktu widzenia 
historii, nie tylko z punktu widzenia tych minio-
nych stu czy więcej lat, (…) ale żeby mówiono 
o tym, jakiej Polski chcemy na przyszłość, że-
byśmy o tym rozmawiali ‒ żebyśmy patrzyli na 
Polskę jako na coś, co wzrasta, co musimy razem  
budować”. W tym celu zorganizowano specjalne  
spotkanie, na które Burmistrz zaprosił osoby  
z poszczególnych środowisk życia społecznego  
z naszego terenu:

Pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm 
RP

Pana Tadeusza Kwiatkowskiego – Starostę  
Dąbrowskiego

Pana Bolesława Łączyńskiego – Radnego  
Sejmiku Województwa Małopolskiego

Ks. Stanisława Cyrana – Dziekana Dekanatu 
Dąbrowa  Tarnowska

Ks. Zygmunta Warzechę – Dziekana Dekanatu 
Szczucin

Ks. dr Jana Bartoszka – Dyrektora Uniwersyte-
tu Społecznego Nauczania Jana Pawła II

Pana Kazimierza Olearczyka – Wójta Gminy 
Bolesław

Panią Krystynę Świętek – Wójta Gminy Grębo-
szów

Pana Krzysztofa Korca – Wójta Gminy Mędrze-
chów

Pana Witolda Morawca – Wójta Gminy Olesno
Pana Marka Lupę – Wójta Gminy Radgoszcz
Pana Andrzeja Gorzkowicza – Burmistrza  

Miasta i Gminy Szczucin
Prof. dra hab. n. med. Ireneusza Kotelę –  

Kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Cen-
tralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warsza-
wie – został uhonorowany najwyższym odzna-
czeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
– Medalem Gloria Medicinae, ukoronowaniem 
jego drogi naukowej było odebranie nominacji 
profesorskiej od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
Fundatora Fundacji Troska i Wiedza Powiśla  
Dąbrowskiego.

Prof. dra hab. Jana Chmurę – profesora 
nauk o kulturze fizycznej, specjalizującego się  
w fizjologii. Wieloletni współpracownik Instytutu 
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Mara-
tończyka, zdobywca „Korony Maratonów Ziemi”, 
czyli przebiegł przynajmniej jeden maraton na 
wszystkich siedmiu kontynentach. Jest najstar-
szym Polakiem, który dokonał takiego wyczynu.

Dra Andrzeja Skowrona – historyka, nauczy-
ciela ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, autora 
wielu publikacji historycznych.

Spotkanie inaugurujące prace Komitetu Organizacyjnego  
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Ks. dr Jan Bartoszek, Pan Kazimierz Olear-
czyk, Pan Wiesław Lizak – Dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury i Czytelnictwa  
w Gręboszowie reprezentując Wójta Gmi-
ny Gręboszów, Pan Witold Morawiec, Pani  
Renata Klimek – Kierownik Referatu Promo-
cji Urzędu Gminy Radgoszcz reprezentując 
Wójta Gminy Radgoszcz, Pan Andrzej Gorzko-
wicz wraz z Panią Krystyną Szymańską – Dy-
rektorem Samorządowego Centrum Kultury  
i Bibliotek w Szczucinie, Pan Andrzej Skow-
ron, Pan Robert Wężowicz, Pan Ryszard  
Pikul, Pani Maria Pietracha oraz Krzysztof  
Orwat – Kierownik Referatu Promocji, Kultury  
i Informatyzacji Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Tarnowskiej wraz ze swymi współpracownikami. 
Wszyscy zaproszeni, którzy z przyczyn obiektyw-
nych nie mogli uczestniczyć w spotkaniu wyrazili 
szczerą chęć współpracy i gotowość do działania.

Podczas spotkania powołano Komitet Orga-
nizacyjny obchodów Stulecia Niepodległości Pol-
ski w DąbrowieTarnowskiej oraz ustalono, że rolę  
jego Sekretariatu pełnić będzie Referat Promo-
cji, Kultury i Informatyzacji Urzędu Miejskiego  
z Kierownikiem Krzysztofem Orwatem. Komitet 
będzie miał na celu wspieranie i koordynowanie 
obchodów stulecia niepodległości na Powiślu 
Dąbrowskim, organizowanych przez instytucje 
samorządowe, edukacyjno – kulturalne oraz 
organizacje pozarządowe o charakterze sporto-
wym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym  
i patriotycznym, które przygotują Nas do godne-
go celebrowania tej pięknej rocznicy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem pamięci i tradycji rodzin-
nej, lokalnej oraz regionalnej.

Spotkanie inauguracyjne Komitetu Organizacyjnego obchodów  
Stulecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej
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Ustalono, że powstanie ramowy  
całoroczny harmonogram wydarzeń, tak 
aby każdy mógł uhonorować 100. roczni-
cę odzyskania niepodległości na swój spo-
sób, zachowując przy tym „suwerenność”,  
„autonomię”, tradycję, sposób poszczególnych 
sfer działania, ale także pokazując Wspólno-
tę Celu – jednoczymy się i również wspólnie,  
razem świętujemy.

Komitet podjął również decyzję,  
że coroczne powiatowe, o charakterze mię-
dzygminnym obchody Stulecia Odzyskania 
Niepodległości pod Pomnikiem w Parku Miej-
skim w Dąbrowie Tarnowskiej odbędą się  
w Wigilię 100. Rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości, czyli 10 listopada 2018 r. Dzięki temu, 
każda gmina Powiśla Dąbrowskiego będzie 
miała możliwość świętowania 11 listopada  
w swoich lokalnych społecznościach.

Wszyscy uczestnicy piątkowego spotka-
nia zgodzili się ze słowami Burmistrza Krzysz-
tofa Kaczmarskiego, który powiedział: „Wszy-
scy chcemy, aby obchody setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości były 
czasem radosnego świętowania dla wszyst-
kich Mieszkańców Dąbrowszczyzny oraz 
przyczyniły się do odbudowywania jedności 
narodowej i jeszcze większego zintegrowa-
nia naszych Mieszkańców. Szczególnie waż-
nym jest, aby każdy z naszych Mieszkańców,  
w każdej miejscowości, której jesteśmy  
Gospodarzami, mógł się poczuć zarów-
no organizatorem, współorganizatorem, jak  
i uczestnikiem tego wielkiego święta Polski.”

Od początku września 2016 roku  
Żłobek Samorządowy „Perełka”  funkcjonu-
je w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
Nr 1 po odpowiednim zaadaptowaniu jego 
części. 

Na potrzeby placówki dla maluchów 
wyłączono w północnym skrzydle na par-
terze szkoły 290 m2 powierzchni, która jest  
całkowicie oddzielona i wyizolowana aku-
stycznie od części budynku użytkowanej przez 
uczniów szkoły. Do żłobka prowadzą dwa nie-
zależne wejścia dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, z czego jedno wychodzi 
bezpośrednio na plac zabaw. 

W ramach żłobka zaprojektowano dużą 
salę zabaw i salę sypialną oraz pomieszczenia 
pomocnicze, w tym pomieszczenie do wyda-
wania posiłków, pomieszczenia porządkowe  
i administracyjne oraz węzeł sanitarny. Żłobek 
jest wyposażony w kuchnię wraz z niezbędnym 
zapleczem.

Projekt powstania dąbrowskiego żłobka  
w budynku szkolnym pozbawionego barier ar-
chitektonicznych otrzymał dofinansowanie ze 
środków wojewody małopolskiego dzięki resor-
towemu programowi rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”– edycja 
2016, który realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej. Całkowita wartość zadania  
to 544 890,00 zł, z czego kwota dofinansowania 
wyniosła: 334 245,00 zł.

Żłobek Samorządowy „Perełka” pracuje nie-
przerwanie z wyjątkiem wymaganej raz do roku 
trzydniowej przerwy sanitarno-higienicznej. Jest 
jedyną placówką na terenie Gminy Dąbrowa Tar-
nowska zapewniającą dziesięciogodzinną opie-
kę dzieciom do lat 3.  Od poniedziałku do piątku 
maluchy mogą przebywać w żłobku pod opieką 
życzliwych i doświadczonych pań opiekunek.  
Żłobek postrzegany jest jako miejsce o wyjąt-
kowo ciepłej, przyjaznej atmosferze. Wszyscy 
pracownicy „Perełki” dokładają wszelkich sta-
rań by zapewnić wychowankom warunki by-
towe jak najbardziej zbliżone do domowych. 
W ciągu pierwszego roku funkcjonowania  
z tego typu opieki skorzystało łącznie około  
40 najmłodszych dzieci. Opieka pielęgnacyjna 
i edukacyjna nad dziećmi poniżej 3. roku ży-
cia sprawowana jest poprzez zabawy i zajęcia  
wychowawcze wspierające ich rozwój psy-
chomotoryczny i emocjonalny. Obecnie do 
dąbrowskiego żłobka uczęszcza 24 dzieci,  
o 5 więcej, niż przewidywał pierwotny projekt  
Żłobek współpracje z Ochotniczym Hufcem  
Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i Zespołem  
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, które różnymi 
przedsięwzięciami artystycznymi uświetniają 
życie żłobka.

W Gminie Dąbrowa Tarnowska, każdego roku w lutym i w marcu organizowane są  
zebrania wiejskie. Celem tych zebrań jest przedstawienie mieszkańcom sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu na rok bieżący.  
Sprawozdania składają również sołtysi ze swojej działalności. W ostatnich tygodniach od-
były się tegoroczne zebrania już w prawie wszystkich sołectwach naszej gminy.  

Spotkania we wszystkich sołectwach miały podobny przebieg, a ich porządek obejmo-
wał m.in.: sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za 2017 r., omówienie reali-
zacji budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r., przedstawienie uchwalonego budżetu 
Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r., informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, bieżące informacje i komunikaty z poszczególnych instytucji tj.: Urzę-
du Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji (Dzielnicowych), Małopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gminnej Spółki Wodnej,  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pomimo niekorzystnej, mroźnej aury, która utrzymywała się na przełomie lutego i marca, 
w zebraniach wiejskich uczestniczyło średnio po 30-50 osób. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
przedstawiał zrealizowane zadania w gminie i sołectwach w formie prezentacji multimedial-
nej. Przybyli na zebrania mieszkańcy sołectw wyrażali szczególne zainteresowanie sprawami 
spółki wodnej i zadań przez nią wypełnianych, w tym sprawami dotyczącymi udrażnianiem  
rowów. Ponadto oczekiwania mieszkańców skupiały się na budowach i remontach dróg gmin-
nych ułatwiających dojazd do ich posesji, poprawie bezpieczeństwa poprzez modernizację  
infrastruktury drogowej i dobudowie oświetlenia. Reprezentanci Komendy Powiatowej Policji  
w Dąbrowie Tarnowskiej i ARiMR przekazywali mieszkańcom wiele pożytecznych informacji, 
odpowiadając na liczne pytania. 

Wszyscy obecni  zgodnie wyrażali zadowolenie z uczestnictwa w zebraniach w swoich 
miejscowościach zamieszkania, gdyż mieli możliwość dowiedzieć bezpośrednio się o plano-
wanych zadaniach gminnych u siebie, czy też otrzymać odpowiedź na nurtujące zagadnienia.

Zebrania wiejskie ważnym elementem 
konsultacji społecznych

Zebranie wiejskie w Lipinach

Zebranie wiejskie w MorzychnieZebranie wiejskie w Sutkowie
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Od początku września 2016 roku  
Żłobek Samorządowy „Perełka”  funkcjonu-
je w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
Nr 1 po odpowiednim zaadaptowaniu jego 
części. 

Na potrzeby placówki dla maluchów 
wyłączono w północnym skrzydle na par-
terze szkoły 290 m2 powierzchni, która jest  
całkowicie oddzielona i wyizolowana aku-
stycznie od części budynku użytkowanej przez 
uczniów szkoły. Do żłobka prowadzą dwa nie-
zależne wejścia dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, z czego jedno wychodzi 
bezpośrednio na plac zabaw. 

W ramach żłobka zaprojektowano dużą 
salę zabaw i salę sypialną oraz pomieszczenia 
pomocnicze, w tym pomieszczenie do wyda-
wania posiłków, pomieszczenia porządkowe  
i administracyjne oraz węzeł sanitarny. Żłobek 
jest wyposażony w kuchnię wraz z niezbędnym 
zapleczem.

Projekt powstania dąbrowskiego żłobka  
w budynku szkolnym pozbawionego barier ar-
chitektonicznych otrzymał dofinansowanie ze 
środków wojewody małopolskiego dzięki resor-
towemu programowi rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”– edycja 
2016, który realizuje Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej. Całkowita wartość zadania  
to 544 890,00 zł, z czego kwota dofinansowania 
wyniosła: 334 245,00 zł.

Żłobek Samorządowy „Perełka” pracuje nie-
przerwanie z wyjątkiem wymaganej raz do roku 
trzydniowej przerwy sanitarno-higienicznej. Jest 
jedyną placówką na terenie Gminy Dąbrowa Tar-
nowska zapewniającą dziesięciogodzinną opie-
kę dzieciom do lat 3.  Od poniedziałku do piątku 
maluchy mogą przebywać w żłobku pod opieką 
życzliwych i doświadczonych pań opiekunek.  
Żłobek postrzegany jest jako miejsce o wyjąt-
kowo ciepłej, przyjaznej atmosferze. Wszyscy 
pracownicy „Perełki” dokładają wszelkich sta-
rań by zapewnić wychowankom warunki by-
towe jak najbardziej zbliżone do domowych. 
W ciągu pierwszego roku funkcjonowania  
z tego typu opieki skorzystało łącznie około  
40 najmłodszych dzieci. Opieka pielęgnacyjna 
i edukacyjna nad dziećmi poniżej 3. roku ży-
cia sprawowana jest poprzez zabawy i zajęcia  
wychowawcze wspierające ich rozwój psy-
chomotoryczny i emocjonalny. Obecnie do 
dąbrowskiego żłobka uczęszcza 24 dzieci,  
o 5 więcej, niż przewidywał pierwotny projekt  
Żłobek współpracje z Ochotniczym Hufcem  
Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i Zespołem  
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, które różnymi 
przedsięwzięciami artystycznymi uświetniają 
życie żłobka.

Żłobkowy „roczek” obchodzony we wrześniu 2017 r. był wspaniałą okazją do przekazania pre-
zentów dla placówki. Były to trzy wózki dla lalek od Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego i imponu-
jących rozmiarów pluszowy miś od Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marty Chrabąszcz.

Rok działalności Żłobka Samorządowego „Perełka” Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski  podsumował w rozmowie z e-Kurierem Dąbrowskim w  następujących słowach: „Mam 
ogromną satysfakcję, że moje marzenie spełniło się; że żłobek jest, dobrze funkcjonuje i rozwija się 
razem z dziećmi. Udało się opanować problemy, które się pojawiały na początku i ogromnie mnie 
cieszy to, że żłobek wrósł w naszą społeczność i ma wielu przyjaciół, np. szkoły średnie, bibliotekę, 
OHP. (…) Chcę podkreślić w sposób szczególny to sąsiedztwo; rzadko spotykaną sytuację – symbiozę 
szkoły podstawowej ze żłobkiem, co, jak się okazało w praktyce, jest jak najbardziej pozytywnym 
aspektem funkcjonowania tej placówki.”

Włodarz miasta mówił także o realizacji programu „Maluch plus” 2017, która poprawiła dostęp-
ność obiektu dla dzieci z niepełną sprawnością. Program „Maluch plus” 2017 – edycja specjalna:  
„Za życiem”, do którego Gmina Dąbrowa Tarnowska aplikowała w lipcu 2017 r., został sfinalizowany 
z końcem 2017 roku. Wartość projektu wynosiła 62 500 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to 50 000 zł, a kwota 12 500 zł była wkładem własnym Gminy. 
Środki finansowe wykorzystano między innymi na przystosowanie placu zabaw do potrzeb dzieci  
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki. Ponadto zakupiono do-
datkowe pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych oraz dodat-
kowe materiały i wyposażenie. W roku 2018 Gmina przystąpiła do konkursu w ramach resortowego 
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2018 i otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 43 200 zł na prowadzenie Żłobka.

Żłobek „Perełka” 
z coraz szerszą ofertą

W Gminie Dąbrowa Tarnowska, każdego roku w lutym i w marcu organizowane są  
zebrania wiejskie. Celem tych zebrań jest przedstawienie mieszkańcom sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły i zaprezentowanie budżetu na rok bieżący.  
Sprawozdania składają również sołtysi ze swojej działalności. W ostatnich tygodniach od-
były się tegoroczne zebrania już w prawie wszystkich sołectwach naszej gminy.  

Spotkania we wszystkich sołectwach miały podobny przebieg, a ich porządek obejmo-
wał m.in.: sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za 2017 r., omówienie reali-
zacji budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska za 2017 r., przedstawienie uchwalonego budżetu 
Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2018 r., informacja o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, bieżące informacje i komunikaty z poszczególnych instytucji tj.: Urzę-
du Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji (Dzielnicowych), Małopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Gminnej Spółki Wodnej,  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pomimo niekorzystnej, mroźnej aury, która utrzymywała się na przełomie lutego i marca, 
w zebraniach wiejskich uczestniczyło średnio po 30-50 osób. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
przedstawiał zrealizowane zadania w gminie i sołectwach w formie prezentacji multimedial-
nej. Przybyli na zebrania mieszkańcy sołectw wyrażali szczególne zainteresowanie sprawami 
spółki wodnej i zadań przez nią wypełnianych, w tym sprawami dotyczącymi udrażnianiem  
rowów. Ponadto oczekiwania mieszkańców skupiały się na budowach i remontach dróg gmin-
nych ułatwiających dojazd do ich posesji, poprawie bezpieczeństwa poprzez modernizację  
infrastruktury drogowej i dobudowie oświetlenia. Reprezentanci Komendy Powiatowej Policji  
w Dąbrowie Tarnowskiej i ARiMR przekazywali mieszkańcom wiele pożytecznych informacji, 
odpowiadając na liczne pytania. 

Wszyscy obecni  zgodnie wyrażali zadowolenie z uczestnictwa w zebraniach w swoich 
miejscowościach zamieszkania, gdyż mieli możliwość dowiedzieć bezpośrednio się o plano-
wanych zadaniach gminnych u siebie, czy też otrzymać odpowiedź na nurtujące zagadnienia.

Zebrania wiejskie ważnym elementem 
konsultacji społecznych
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W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej 
funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego dla 
Dzieci i Młodzieży „Jutrzenka”, której celem 
jest pomoc w nauce, jak również zapewnienie 
atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego dla 
piętnastu dzieci - mieszkańców naszej gminy. 

Na realizację projektu przeznaczono  
814 043,75 zł, z czego 749 843,75 zł dofinan-
sowane jest ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Zgodnie z projektem zadaniem Placówki jest 
stworzenie kompleksowego wsparcia dla dzieci  
i ich rodzin z problemami opiekuńczo-wycho-
wawczymi. Realizacja projektu będzie trwała  
3 lata, do końca grudnia 2020 r. W każdym 
roku wsparciem objętych będzie 15 dzieci wraz  
z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

W ramach projektu dzieci mogą liczyć na codzienny, dwudaniowy obiad, pomoc i wsparcie  
wychowawcy Placówki, jak również zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, matematy-
ki i informatyki w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy  
sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny. 

W Placówce zapewniona jest równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami 
oraz stała współpraca z różnego rodzaju placówkami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci  
i rodziny. Dzieci zostały również objęte pomocą psychologa, pedagoga, animatora kultury i logopedy. 
Pomoc psychologa jest również przeznaczona dla rodziców wychowanków Placówki. 

W „Jutrzence” odbywają się także zajęcia grupowe z psychologiem „Asertywność przez za-
bawę” - zajęcia mają na celu rozwijać umiejętności interpersonalne i emocjonalne dzieci oraz po-
móc im odnaleźć się w grupie rówieśniczej. Warsztaty pomagają w przezwyciężaniu nieśmiałości.  
Animator kultury organizuje zajęcia w blokach: artystyczno-muzycznych, recytatorskich, plastycznych. 
Są to zajęcia ogólnorozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie wszystkich najważniejszych zdolności  
i umiejętności dziecka, takich jak koordynacja ruchowa, umiejętności językowe, muzyczne oraz zdol-
ności interpersonalne. 

Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 18:00 przez cały rok,  
łącznie z okresem ferii zimowych i wakacji.  

W ramach projektu odbędzie się rów-
nież jednodniowy wyjazd integracyjny dla 
dzieci i ich rodziców. Celem wyjazdu będzie 
integracja osób w atmosferze wypoczynku  
i rekreacji, nabywanie i podtrzymywanie umie-
jętności spędzania czasu wolnego w rodzi-
nie, kształtowanie umiejętności współpracy 
w grupie, kształtowanie umiejętności wzaje- 
mnej pomocy, organizacji wspólnych działań 
niezależnie od sytuacji życiowej. Pobyt dzieci  
w Placówce i korzystanie ze wszystkich jej świad-
czeń jest całkowicie bezpłatny.

Dzięki wsparciu w Placówce dzieci  
i młodzież podnoszą swoje kluczowe kompe-
tencje: porozumiewanie się w języku ojczystym, 
w języku obcym, kompetencje informatyczne, 
świadomość i ekspresję kulturową. Ponadto 
zwiększają wiarę we własne siły i możliwości. 
Rodzina i opiekunowie prawni podnoszą swoje  
kompetencje rodzicielskie, wychowawcze, itp. 

W ramach niedawno zorganizowanej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Wspar-
cia Rodziny konferencji „Dziecko w rodzinie”  
z uczestnikami i opiekunami projektu spotkała 
się znana z telewizyjnego programu w formacie 
rozprawy sądowej Sędzia Anna Maria Wesołow-
ska oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysz-
tof Kaczmarski. Z zadowoleniem ocenili oni pra-
cę nowopowstałej placówki i wielkość środków  
z funduszy unijnych zdobytych na funkcjonowa-
nie ,,Jutrzenki”.

Katarzyna Hałun  
Dyrektor Miejskego Ośrodka Pomocy Społecznej  

i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowska „Jutrzenka” 
nową placówką Dziennego Wsparcia  dla Dzieci i Młodzieży

„Z Gwiazdami … nie tylko zaczytani” wśród 
zwycięskich zadań Budżetu Obywatelskiego

Zajęcia w dąbrowskiej „Jutrzence”

Spotkanie uczestników zajęć w  dąbrowskiej „Jutrzence” 
z Sędzią Anną - Marią Wesołowską

Instytucje kultury z 3 gmin subregionu tarnowskiego: Dąbrowy Tarnowskiej, Radłowa i Żabna  
złożyły projekt „Z Gwiazdami… nie tylko zaczytani” do Budżetu Obywatelskiego i projekt ten wygrał  
zdecydowanie, wyprzedzając gminę i miasto Tarnów, czy powiat brzeski. Dokładnie 5789 ważnych  
głosów przyniosło wielkie zwycięstwo. Kolejny projekt miał 3265 głosów. To bardzo dobra wiadomość dla 
całego subregionu. Przed nami wiele wspaniałych spotkań z ludźmi kultury, koncertów, spektakle, mnóstwo  
nowości wydawniczych w bibliotekach w gminach: Dąbrowa Tarnowska, Radłów i Żabno – dzięki ich 
mieszkańcom i właśnie dla nich. Możemy być dumni ze wspaniałej obywatelskiej postawy wszystkich  
głosujących.

W programie zwycięskiej edycji na 2018 rok w Dąbrowie Tarnowskiej 
odbędą się następujące wydarzenia zgodnie z Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego:

• W marcu:
Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika - 15.03.2018 – Dąbrowski Dom Kultury,  
o godz.17:00;

• W kwietniu:
Joanna Paweł Łukasikowie – „Melodie świata” –  edukacyjny koncert muzyki dla młodzieży - 
10.04.2018 – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej Filia w Smęgorzowie, o godz. 
11:00; 
Lanberry I Patryk Kumór – spotkanie oraz warsztaty edukacyjne przy współpracy Universal Music  
Polska - 11.04.2018 – Dąbrowski Dom Kultury, o godz. 11.00;

• W maju:
Autorskie spotkanie z Edytą i Robertem Zarębskimi - 9.05.2018 - Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dąbrowie Tarnowskiej Filia w Nieczajnie Górnej, o godz. 11.00;
Koncert Tomka Kamińskiego  - 27.05.2018 –  Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej  
Filia w Gruszowie Wlk., godz. 12:00 Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego; 

• W czerwcu:
Koncert „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka” - 3.06.2018 – DDK i MBP  impreza plenerowa „Dzień 
Dziecka”, o godz. 17:00; 
Spotkanie z Justyną Bednarek - 11.06.2018 - Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej,  
o godz. 9.00;
Spektakl „Grupy Rafała Kmity” – „Aj waj, czyli Teatr z cynamonem” - 17.06.2018 - Ośrodek Spotka-
nia Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej, o godz. 20:00;

• We wrześniu
Spotkanie z Grażyną Zielińską i Dariuszem Rekoszem - 14.09.2018 -  Dąbrowski Dom Kultury,  
o godz.17:00; 
Koncert „Cisza jak ta” - 22.09.2018 – Dąbrowski Dom Kultury, o godz. 18.00;

• W październiku
Kabaret – Marcin Daniec - 14.10.2018 – Dąbrowski Dom Kultury, o godz. 17.00;   

• W grudniu
Koncert Jakuba Michalskiego - 12.12.2018 – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej,  
o godz. 17.00;
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W ramach projektu odbędzie się rów-
nież jednodniowy wyjazd integracyjny dla 
dzieci i ich rodziców. Celem wyjazdu będzie 
integracja osób w atmosferze wypoczynku  
i rekreacji, nabywanie i podtrzymywanie umie-
jętności spędzania czasu wolnego w rodzi-
nie, kształtowanie umiejętności współpracy 
w grupie, kształtowanie umiejętności wzaje- 
mnej pomocy, organizacji wspólnych działań 
niezależnie od sytuacji życiowej. Pobyt dzieci  
w Placówce i korzystanie ze wszystkich jej świad-
czeń jest całkowicie bezpłatny.

Dzięki wsparciu w Placówce dzieci  
i młodzież podnoszą swoje kluczowe kompe-
tencje: porozumiewanie się w języku ojczystym, 
w języku obcym, kompetencje informatyczne, 
świadomość i ekspresję kulturową. Ponadto 
zwiększają wiarę we własne siły i możliwości. 
Rodzina i opiekunowie prawni podnoszą swoje  
kompetencje rodzicielskie, wychowawcze, itp. 

W ramach niedawno zorganizowanej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Wspar-
cia Rodziny konferencji „Dziecko w rodzinie”  
z uczestnikami i opiekunami projektu spotkała 
się znana z telewizyjnego programu w formacie 
rozprawy sądowej Sędzia Anna Maria Wesołow-
ska oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysz-
tof Kaczmarski. Z zadowoleniem ocenili oni pra-
cę nowopowstałej placówki i wielkość środków  
z funduszy unijnych zdobytych na funkcjonowa-
nie ,,Jutrzenki”.

Katarzyna Hałun  
Dyrektor Miejskego Ośrodka Pomocy Społecznej  

i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowska „Jutrzenka” 
nową placówką Dziennego Wsparcia  dla Dzieci i Młodzieży

„Z Gwiazdami … nie tylko zaczytani” wśród 
zwycięskich zadań Budżetu Obywatelskiego
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BEZPŁATNY PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY 
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Instytucje kultury z 3 gmin subregionu tarnowskiego: Dąbrowy Tarnowskiej, Radłowa i Żabna  
złożyły projekt „Z Gwiazdami… nie tylko zaczytani” do Budżetu Obywatelskiego i projekt ten wygrał  
zdecydowanie, wyprzedzając gminę i miasto Tarnów, czy powiat brzeski. Dokładnie 5789 ważnych  
głosów przyniosło wielkie zwycięstwo. Kolejny projekt miał 3265 głosów. To bardzo dobra wiadomość dla 
całego subregionu. Przed nami wiele wspaniałych spotkań z ludźmi kultury, koncertów, spektakle, mnóstwo  
nowości wydawniczych w bibliotekach w gminach: Dąbrowa Tarnowska, Radłów i Żabno – dzięki ich 
mieszkańcom i właśnie dla nich. Możemy być dumni ze wspaniałej obywatelskiej postawy wszystkich  
głosujących.

W programie zwycięskiej edycji na 2018 rok w Dąbrowie Tarnowskiej 
odbędą się następujące wydarzenia zgodnie z Harmonogramem Budżetu Obywatelskiego:

• W marcu:
Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika - 15.03.2018 – Dąbrowski Dom Kultury,  
o godz.17:00;

• W kwietniu:
Joanna Paweł Łukasikowie – „Melodie świata” –  edukacyjny koncert muzyki dla młodzieży - 
10.04.2018 – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej Filia w Smęgorzowie, o godz. 
11:00; 
Lanberry I Patryk Kumór – spotkanie oraz warsztaty edukacyjne przy współpracy Universal Music  
Polska - 11.04.2018 – Dąbrowski Dom Kultury, o godz. 11.00;

• W maju:
Autorskie spotkanie z Edytą i Robertem Zarębskimi - 9.05.2018 - Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dąbrowie Tarnowskiej Filia w Nieczajnie Górnej, o godz. 11.00;
Koncert Tomka Kamińskiego  - 27.05.2018 –  Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej  
Filia w Gruszowie Wlk., godz. 12:00 Kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego; 

• W czerwcu:
Koncert „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka” - 3.06.2018 – DDK i MBP  impreza plenerowa „Dzień 
Dziecka”, o godz. 17:00; 
Spotkanie z Justyną Bednarek - 11.06.2018 - Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej,  
o godz. 9.00;
Spektakl „Grupy Rafała Kmity” – „Aj waj, czyli Teatr z cynamonem” - 17.06.2018 - Ośrodek Spotka-
nia Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej, o godz. 20:00;

• We wrześniu
Spotkanie z Grażyną Zielińską i Dariuszem Rekoszem - 14.09.2018 -  Dąbrowski Dom Kultury,  
o godz.17:00; 
Koncert „Cisza jak ta” - 22.09.2018 – Dąbrowski Dom Kultury, o godz. 18.00;

• W październiku
Kabaret – Marcin Daniec - 14.10.2018 – Dąbrowski Dom Kultury, o godz. 17.00;   

• W grudniu
Koncert Jakuba Michalskiego - 12.12.2018 – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej,  
o godz. 17.00;

Tegoroczne Dni Dąbrowy Tarnowskiej zapo-
wiadają się fantastycznie. Potrwają one przez kilka-
naście dni w połowie lipca, a ich finał odbędzie się 
w weekend, 14 i 15 lipca. 

Już dziś serdecznie zapraszamy na cało-
dniowy festyn rodzinny pn. „Święto Rodziny Dą-
browskiej” w sobotę, 14 lipca oraz na koncert  
zespołu „Zakopower” o 21:00 w niedzielę, 15 lipca. 

Jak co roku, „Noc Bluesowa” na dziedzińcu 
Ośrodka Spotkania Kultur zakończy święto naszego 
miasta. ,,Dąbrowska Noc Bluesowa” to wyjątkowe, 
jedyne i niepowtarzalne wydarzenie kulturalne przy-
ciągające z roku na rok coraz więcej osób chcących 
spędzić letni wieczór w klimatycznym miejscu przy 
akompaniamencie dobrej muzyki. W lipcu 2012 
roku odbyła się pierwsza edycja festiwalu i od tam-
tej pory kolejne edycje odbywają się co roku z coraz 
większym powodzeniem. Zamysłem wydarzenia jest 
przybliżenie widzom muzyki bluesowej serwowanej 
im przez zespoły lokalnych muzyków.

Wszystkie atrakcje Dni Dąbrowy tradycyjnie 
przygotowywane i obsługiwane są przez Dąbrowski 
Dom Kultury we współpracy z Urzędem Miejskim  
i strategicznym sponsorem finału, którym jest  
INVEST – Nieruchomości Sp. z o.o Państwa Bogumiły 
i Romana Mosiów.

Zapowiedź 
tegorocznych 

„Dni Dąbrowy”
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Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Dąbrowie Tarnowskiej

Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych  
„Tropem Wilczym” w Dąbrowie Tarnowskiej

1 marca - Apel ku czi Żołnierzy Wyklętych  
przed Pomnikiem w  Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej

Wiązankę kwiatów składają m.in.: Poseł na Sejm RP - Wiesław Krajewski wraz  
z radnymi Rady Powiatu: Lesławem Wieczorkiem i Krzysztofem Brykiem

 

1 marca - Apel ku czi Żołnierzy Wyklętych przed Pomnikiem w  Parku Miejskim w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Wiązankę kwiatów składa delegacja Gminy Dąbrowa Tarnowska: Przewodni-
czący Rady Miesjkiej Jacek Sarat, Zastępca Burmistrza  Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek   
i Kierownik  Promocji UM Krzysztof Orwat
 

Dąbrowska Tarnowska uczciła Żołnierzy Wyklętych
Już od siedmiu lat w wielu miejscach Polski obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku w pierwszych dniach marca Dąbrowa  

Tarnowska uczciła Żołnierzy Niezłomnych: Mszą Świętą, Apelem, biegiem „Tropem Wilczym” oraz koncertem „Nasza Niepodległa”.
W 2018 r. - w rok 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w dąbrowskiej Parafii rozpoczęta została 9-miesięczna nowenna dziękczynna. Podobnie jak  

w wielu miejscach naszej Ojczyzny, także w Dąbrowie Tarnowskiej przeżywaliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W dąbrowskim kościele 
parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Stanisława Cyrana, w której wzięli udział przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych, jak również poczty sztandarowe szkół, instytucji, jednostek Straży Pożarnej, Jednostki Strzeleckiej JS-2083 w Dąbrowie Tarnowskiej 
oraz przedstawiciele Towarzystwa Rodzin Ofiar Katyńskich – Okręgu Tarnowskiego. Po Mszy Świętej uczestnicy udali się na Apel Pamięci pod Pomnikiem  
w Parku Miejskim a następnie na prelekcję ks. dr Jana Bartoszka – dyrektora Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie, pt. „Droga 
do odzyskania przez naród polski niepodległości – rola Kościoła”.

VI edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” odbyła się  
w niedzielę, 4 marca 2018 r., podobnie jak w innych 333 polskich miastach  
oraz m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Chicago i Wiedniu. Wzięły w nich udział 
przedstawiciele kilku pokoleń biegaczy. W Dąbrowie Tarnowskiej na starcie pod 
Pomnikiem w Parku Miejskim stanęło prawie 50 osób. Zjawili się zawodnicy indy-
widualni oraz tacy, którzy biegali rodzinami. 

Organizatorzy „Biegu Tropem Wilczym”: Fundacja Wolność i Demokra-
cja we współpracy lokalnej z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej - Re-
feratem Promocji oraz Jednostką Strzelecką JS-2083 im. Gen. Mariana Kukiela.  
Patronat Honorowy nad naszym biegiem objął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
Krzysztof Kaczmarski.

„Nasza Niepodległa” ukazała piękno pieśni patriotycznej w Dąbro-
wie Tarnowskiej. Koncert został zorganizowany przez Dąbrowski Dom Kul-
tury, pod patronatem honorowym Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm 
RP oraz Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.   
Zobaczyło go 8 marca 2018 r. ponad 240 widzów. Wystąpili w nim artyści Filhar-
monii Krakowskiej i Stowarzyszenia „Passionart”. Koncert „Nasza Niepodległa” na scenie Dąbrowskiego Domu Kultury 


