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Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018
w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Czytaj dalej na str.  2

26 czerwca 2018 r. Burmistrz Dąbrowy 
Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski spotkał się  
z dyrektorami szkół i przedszkoli z Gminy 
Dąbrowa Tarnowska. W spotkaniu udział wzięli 
także Wiceburmistrz Stanisław Ryczek i Dyrektor 
CUW-u Marta Chrabąszcz.

Podsumowano rok szkolny 2017/2018, 
w tym wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
Omówione zostały także prace wykonane  
w poszczególnych jednostkach oraz projekty 
realizowane w zakończonym roku szkolnym. 
Burmistrz podkreślił, iż w tym roku szkolnym 
przywiązywał szczególną wagę do podniesienia 
warunków edukacji młodzieży naszej gminy. 
Dlatego wykonano remonty obiektów szkolnych 
oraz zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych  
w tym zakresie.

Umowa na dokończenie budowy 
obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej podpisana!

10 lipca br. w obecności Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysz-
tofa Kaczmarskiego, Dyrektor GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński  
z nowym wykonawcą podpisali umowę na kontynuację budowy obwodnicy 
Dąbrowy Tarnowskiej. Budowa ta jest zadaniem rządowym.

Budowę obwodnicy kontynuować będzie konsorcjum polsko-węgier-
skie: Przedsiębiorstwo 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. 

Przekazanie placu budowy nastąpi następnego dnia od podpisania umowy. 
Okres prac budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  
obwodnicy ma zostać zakończony po 15 miesiącach od daty zawarcia umowy.  
Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). 

Wykonawca deklaruje, że chce jak najszybciej wejść na plac budowy.  
Ma to nastąpić jeszcze w wakacje.

– To jest sprawa oczekiwana od jesieni. Chwila niezwykle ważna, bo mieszkań-
cy Dąbrowy pytają, co się dzieje z obwodnicą. Trzeba było przygotować specyfikację,  
a nastąpiły zmiany w specyfikacji, co zabrało czas. Co było, to było. Już tego nie roz-
pamiętujmy. Wreszcie nadeszła chwila podpisania umowy. Wykonawca deklaruje,  
że jutro wchodzi na plac budowy. Kiedy rozpoczną się prace – jeszcze trudno dokład-
nie powiedzieć. My deklarujemy pomoc, jeżeli chodzi o logistykę i wsparcie w szybkim  
rozpoczęciu prac. 

Firma prowadzi duże roboty drogowe. Mają kilkunastoletnie doświadczenie. Jutro 
będzie przejęcie placu budowy – będziemy w tym uczestniczyć. Wykonawca mówi, że roz-
pocznie prace jeszcze w okresie wakacyjnym. Padły słowa, że bardzo im zależy na szybkim  
rozpoczęciu prac i szybkim zakończeniu, bo to będzie dobre dla wszystkich stron umowy.  
A my z utęsknieniem czekamy, żeby ruch w mieście się zmienił i żeby odciążyć 
centrum od ruchu ciężkich pojazdów – powiedział burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,  
Krzysztof Kaczmarski.

Nowy wykonawca rozpocznie prace niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz wypeł-
nieniu niezbędnych formalności. Termin zakończenia budowy planowany jest na wiosnę 
2020 r. ale wykonawca przewiduje możliwość przejezdności drogi na koniec 2019 r. 
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REMONTY I INWESTYCJE W OŚWIACIE w 2017:

Termomodernizacja szkoły w Gruszowie Wielkim                         1 516 086 zł
Remont kotłowni w Przedszkolu nr 2                                                  87 950 zł
Remont kotłowni w Szkole w Nieczajnie Górnej                                       81 385 zł
Zakup placu zabaw w Przedszkolu nr 1                                         30 000 zł
Projekt modernizacji kuchni w Szkole nr 1                                     14 000 zł

Razem:                                                                                                1 729 421 zł

REMONTY I INWESTYCJE W OŚWIACIE w 2018:

Zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku w salach wykładowych                                                         
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej                                                17 269 zł
Termomodernizacja Przedszkola w Nieczajnie Górnej                  180 577 zł

REMONTY I INWESTYCJE W OŚWIACIE ZAPLANOWANE NA 2018:
Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej         450 000 zł
Projekt + termomodernizacja Przedszkola w Smęgorzowie                     120 000 zł
Projekt rozbudowy Przedszkola w Nieczajnie Górnej                                30 000 zł
Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej              250 000 zł
Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy PSP nr 1                               302 763 zł
Modernizacja boiska poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej                    
przy Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej                                                     367 033 zł

Razem:                                                                                          1 717 642 zł

Do najważniejszych zadań związanych z zapewnieniem przez Gminę 
warunków działania szkoły, tj. związanych z wyposażeniem szkoły w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 
programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 
wykonywania innych zadań statutowych należą:

• udział w programach realizowanych w szkołach, przedszkolach i w żłobku  
w Gminie Dąbrowa Tarnowska ze środków przyznanych gminie na wniosek 
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej:

• poprawa infrastruktury informatycznej w szkołach:
- zakup laptopów, komputerów, tablicy interaktywnej, modernizacja sieci  
   informatycznej w Szkole nr 1                                                                                         51 038 zł, 
- zakup komputerów i tablicy interaktywnej w Szkole nr 2                                    28 400 zł, 
- zakup laptopów w Szkole nr 3                                                                                       11 100 zł, 
- zakup tablicy interaktywnej w Szkole w Gruszowie Wielkim                                7 500 zł, 
- zakup komputerów i tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej  
   w Nieczajnie Górnej                                                                                                          34 625 zł,  
- zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie             11 000 zł,  
- modernizacja sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie   5 200 zł,

• zakup mebli, krzeseł i stolików: 
- Szkoła nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej                                                                          27 628 zł; 
- Szkoła nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej                                                                          28 730 zł, 
- Szkoła nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej                                                                          21 692 zł, 
- Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie                                                                     5 000 zł, 

• remonty:
- remont stolarki drzwiowej i podłóg w Szkole nr 1                                54 654 zł, 
- remont podłóg, schodów i klas w Szkole nr 2                                        19 762 zł, 
- remonty malarskie w Szkole nr 3                                                             10 000 zł, 
- remont łazienki, oświetlenia i monitoringu 
   w Szkole w Gruszowie Wielkim                                                                46 100 zł, 
- remont stolarki i instalacji elektrycznej 
   w Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej                                            4 790 zł, 
- remont parkietów i instalacji elektrycznej 
   w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie                                                 12 012 zł,

• zakupy i modernizacje:
- zakup nowego pieca konwekcyjno-parowego w Szkole nr 2  
  w Dąbrowie Tarnowskiej                                                                                                 21 869 zł,
- modernizacja zaplecza sanitarnego w Szkole w Gruszowie Wielkim              55 000 zł,
- wyposażenie stołówki w Szkole w Gruszowie Wielkim                                           8 292 zł,
- wyposażenie placu zabaw w Szkole w Gruszowie Wielkim                                14 800 zł,
- remont sal i zakup szafek w Przedszkolu nr 1                                                           10 200 zł,
- zakup szaf i wyposażenia w Przedszkolu nr 2                                                             5 989 zł,
- zakup kuchni gazowej w Przedszkolu w Nieczajnie Górnej                                   5 070 zł,
- zakup i modernizacja wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu  
   w Nieczajnie Górnej                                                                                                          17 144 zł,
- zakup sprzętów w Przedszkolu w Smęgorzowie                                                     11 337 zł.

Burmistrz omówił także stypendia socjalne i zasiłki przyznawane uczniom.  
W roku 2018 ich wysokość wyniosła 258 366,00 zł. 

Wiceburmistrz przedstawił sprawy związane z bezpieczeństwem w czasie 
wakacji oraz plany inwestycyjne gminy w obszarze edukacji. Omówiono także 
bieżące sprawy, plany remontowe na wakacje, półkolonię organizowaną 
w Szkole Podstawowej nr 2.

Na zakończenie Burmistrz złożył wszystkim zebranym życzenia udanego 
odpoczynku wakacyjnego.

Łączna wysokość 
stypendiów socjalnych i zasiłków 

przyznanych uczniom  
z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2018 

to: 258 366,00 zł

www.dabrowatar.pl
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Już w marcu 2018 r. została zawarta umowa dotycząca wyko-
nania zadania pt.: „Termomodernizacja hali łuczniczej w Dąbrowie 
Tarnowskiej” w ramach zadania budżetowego – Poprawa efektyw-
ności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Dąbrowa Tarnowska. Wykonawcą inwestycji jest Zakład  
Remontowo-Budowlany, który reprezentuje Stanisław Nowak. 

Wartość inwestycji wynosi 1 580 550,00 zł, z czego unijne do-
finansowanie to ponad 500 tysięcy zł. Termomodernizacja Hali  
Łuczniczej potrwa do 30 września bieżącego roku.

W ramach umowy zostanie zrealizowana kompleksowa termomoder-
nizacja Hali Łuczniczej wraz z wymianą drzwi i okien. W budynku zostanie 
zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie podło-
gowe oraz wymiana kotłów). Ponadto zostanie całkowicie przebudowana 
część pawilonu sportowego – powstaną nowoczesne szatnie z zapleczem 
socjalnym oraz pomieszczenie administracyjne klubu MLKS „Dąbrovia” 
Dąbrowa Tarnowska. W części sportowej hali zostanie zamontowana 
podłoga sportowa, umożliwiająca wielofunkcyjne wykorzystanie obiek-
tu. Modernizacji ulegnie też zagospodarowanie terenu wokół hali. Inwe-
stycja diametralnie zmieni komfort i standard prowadzenia zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych na Hali Łuczniczej i pozwoli na organizację zawodów  
i turniejów o randze krajowej.

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska jest realizowany  
w ramach poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budyn-
ków użyteczności publicznej – SPR ze środków Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Mamy nadzieję, że zainwestowane środki Gminy Dąbrowa Tarnowska 
i Unii Europejskiej pozwolą zwiększyć ofertę sportowo – rekreacyjną tak 
dla mieszkańców, jak i gości oraz zawodników z całej Małopolski.

www.dabrowatar.pl

Budowa drogi łączącej ulice Sucharskiego i Wyszyńskiego

Trwa termomodernizacja 
dąbrowskiej Hali Łuczniczej

Dobiegają końca prace przy budowie łącznika od ulicy Sucharskiego 
do ulicy Wyszyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykonawcą robót jest 
firma Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński. Wykonywane 
są roboty ziemne, kanalizacja opadowa oraz stabilizacja gruntu. 

Wybudowany odcinek drogi pozwoli rozładować ruch kołowy  
w tej części miasta, szczególnie przy włączaniu się do ulic: Sucharskiego  
i Grunwaldzkiej. Będzie to również objazd dla dojazdu do szpitala  
powiatowego  i Olesna. Termin umowny wykonania prac to  31 sierpnia br. 
Koszt wykonania to 438 762,64 zł.
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Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała dofinansowanie 
na montaż Odnawialnych Źródeł Energii 
dla swoich mieszkańców

Informujemy, iż „Partnerski Projekt Budo-
wy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla  
Gmin Województwa Małopolskiego”, zgodnie  
z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 1088/18  
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
19 czerwca 2018 r., znalazł się na pierwszym 
miejscu na liście projektów wybranych do dofi-
nansowania w ramach działania 4.1. Zwiększe-
nie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
Regionalnego Programu operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Łącznie do dofinansowania w ramach w/w poddziałania wybrano zaledwie 4 projekty. Tym bardziej jesteśmy dumni, że udało nam się uzyskać dotację. Projekt będzie 
realizowany w partnerstwie z 41 gminami. Liderem projektu jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Całkowita wartość Projektu to 68 991 097,56 zł., kwota dofinansowania 
36 156 392,49 zł.

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wartość projektu wynosi: 2 250 484,68 zł., kwota dofinansowania: 1 175 406,93 zł, która obejmuje montaż 106 instalacji od-
nawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych i w 9 budynkach użyteczności publicznej. Projektem objęci są mieszkańcy, którzy zgłosili swoje zainteresowanie 
oraz wykonali inspekcję zasadności instalacji w swoim gospodarstwie domowym w roku ubiegłym. 

Przypominamy, że kwota dofinasowania będzie wynosić 60% kosztów netto planowanej instalacji. 
Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy i ustalenia sposobu realizacji na terenie wszystkich 42 gmin powiązanych partnerstwem. W chwili gdy zosta-

nie ustalony schemat realizacji projektu w Gminie Dąbrowa Tarnowska, mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną o tym poinformowani.    

Budowa przepustu na potoku Breńka - Brnik Pola
Trwają prace przy budowie żelbetowego 

przepustu ramowego w ciągu drogi wewnętrz-
nej Brnik Pola na potoku Breńka wraz z niezbęd-
nym umocnieniem dna i skarp potoku. 

Dokonano demontażu starego, zniszczonego 
małego mostku drewnianego, zagrażającego 
bezpieczeństwu pojazdów i pieszych. Wykona-
no już główną konstrukcję przepustu. 

Wykonawca robót: firma FORMERS Sp. z o.o.  
z Zielonek k. Krakowa korzysta ze sprzyjającej pogody 
i prace biegną zgodnie z zaplanowanym harmonogra-
mem. 

Mamy nadzieję,  że budowa przepustu, za kwo-
tę 397 044 zł, zostanie zakończona w terminie,  
tj. do 31 sierpnia br.

Wiemy, że prace te stanowią utrudnienie dla miesz-
kańców przysiółka Brnik Pola, którzy muszą korzystać 
z objazdu dłuższą trasą przez Brnik. Jednakże nowy 
przepust wbudowany w ciąg pieszo-jezdny pozwoli 
na bezpieczne korzystanie z drogi, którą gmina planu-
je w następnym etapie ulepszyć nawierzchnią asfal-
tową i tym samym, polepszy to ciąg komunikacyjny.
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•	 5	 lutego	 2018	 r. – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,  
Tej ziemi” -  Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Kościele 
NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji  w Domu Kate-
chetycznym: „Patriotyzm” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie 
Tarnowskiej

•	 4	 marca	 2018	 r.	 – VI edycja Ogólnopolskiego Biegu Pamięci Żołnierzy  
Wyklętych „Tropem Wilczym” w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej – organi-
zator: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 5	 marca	 2018	 r. – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,  
Tej ziemi” - Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Kościele 
NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji w Domu Kate-
chetycznym: „Małżeństwo i Rodzina” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 8	 marca	 2018	 r. – Koncert „Nasza Niepodległa” w wykonaniu Filharmoni-
ków Krakowskich i muzyków ze Stowarzyszenia „Passionart” dedykowany pamięci  
Żołnierzy Wyklętych – organizator: Dąbrowski Dom Kultury 

•	 21	 marca	 2018	 r. – Finał XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  
im. Marii Kozaczkowej, który zawierał tematykę niepodległościową współcze-
snych pisarzy – organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej  

•	 9	 kwietnia	 2018	 r. – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej 
ziemi” - Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Kościele  
NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji w Domu Kateche-
tycznym: „Młodzież i Dzieci” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie 
Tarnowskiej

•	 23-24	kwietnia	2018	r. – „Nasze polskie - nasze ojczyste” - akcja dorośli 
czytają dzieciom w ramach Małopolskich Dni Książki – organizator: Gmina Olesno

•	 26	 kwietnia	 2018	 r.	 – Wykład „Jak Polacy wybili się na niepodległość”  
w Domu Kultury w Szczucinie – organizator: Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa w Tarnowie, Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina Szczucin,  
Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie (SCKiB w Szczucinie)

•	 30	 kwietnia	 2018	 r. – Piknik niepodległościowy z pieśnią patriotyczną  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Radgoszczy

•	 1	maja	2018	 r.	–	15	maja	2018	 r. – „3 maja w literaturze i sztuce”-  
wystawa z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 2	 maja	 2018	 r.	 – Gminny Rajd Rowerowy Biało-Czerwonej – organizator: 
Gmina Szczucin, SCKiB w Szczucinie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Partner: 
Urząd Miasta i Gminy Szczucin

•	 3	 maja	 2018	 r.	 – Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Parafia NMP Szkaplerznej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 3	 maja	 2018	 r.	 – Święto Konstytucji 3 Maja, Rynek w Szczucinie – orga-
nizator: Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin, Szkoła Podstawowa  
w Szczucinie, SCKiB w Szczucinie

•	 5	 maja	 2018	 r.	 – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej 
ziemi” - Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Ko-
ściele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji  
w Domu Katechetycznym: „Praca” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 8	 maja	 2018	 r.	 – „Polska – kocham i rozumiem…” XXIII Gminny  
Konkurs Recytatorski w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie – organizator: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

•	 8	maja	2018	r.	– Koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puellae Oran-
tes „Muzycznie śladami polskiej niepodległości” w Kościele NMP Szkaplerznej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 24	maja	2018	r.	– Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej oraz recytatorski 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ZSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej –  
organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 30	 maja	 2018	 r.	 – Rajd rowerowy połączony z wystawieniem sztuki pn.:  
„Droga do Niepodległości”, Impreza plenerowa Stowarzyszenia Samorządów  
Powiśla Dąbrowskiego z finałem w Domu Parafialnym KANA w Szczucinie –  
organizator: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Powiatowe Centrum  
Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

•	 4	 czerwca	 2018	 r. – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze  
ziemi, Tej ziemi” - Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości  
w Kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji  
w Domu Katechetycznym: „Szkoła” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 3	 czerwca	 2018	 r. – Festyn Rodzinny dla lokalnej społeczności  
promujący kulturę ludową i narodową w Parku Miejskim w Szczucinie –  
organizator: SCKiB w Szczucinie, Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina Szczucin

•	 8	czerwca	2018	r. – Plener malarski w Szczucinie pn. „Patriotyzm w naszych 
małych Ojczyznach” – organizator: Gmina Szczucin, SCKiB w Szczucinie

•	 9	czerwca	2018	r.	– „Rzeczpospoczyta”- Noc Bibliotek w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Oleśnie – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, Kino 
za Rogiem w Oleśnie

•	 10	czerwca	2018	r. – Gminne Święto Strażaka - Obchody 100-lecia OSP 
Laskówka Chorąska – organizator: OSP Laskówka Chorąska, Urząd Miejski  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 16	czerwca	2018	r.	– „Powiśle na rowerze” integracyjny rajd rowerowy na 
terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska – organizator: Jednostka Strzelecka JS-2083 
im. Gen. Mariana Kukiela

•	 17	 czerwca	 2018	 r. – Festyn rodzinny o tematyce niepodległościowej  
w Publicznej Szkole Podstawowej w Laskówce Chorąskiej

•	 17	czerwca	2018	r.	– Rodzinny Rajd Rowerowy w Szczucinie – organizator: 
Gmina Szczucin, Małopolski Związek Kolarski 

•	 18	 czerwca	 2018	 r.	 – Akcja Dorośli Czytają Dzieciom „Nasze Polskie –  
Nasze Ojczyste” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie – organizator: Gminna 
Biblioteka Publiczna w Oleśnie

•	 21	czerwca	2018	r. – „Międzypokoleniowa sztafeta niepodległości” - święto 
rodziny połączone z zasadzeniem pamiątkowego dębu oraz premierą spektaklu 
„Roztańczona Polska” przygotowanego przez uczniów Oddziału Przedszkolnego  
w Ćwikowie działającego przy Szkole Podstawowej w Oleśnie – organizator:  
Oddział Przedszkolny w Ćwikowie

•	 26	 czerwca	 2018	 r.  – „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodle-
głości – oczami i wspomnieniami mieszkańców” – „Jan Franciszek Stanisław  
Konopka – galicyjski działacz społeczno-polityczny” – Wykład w Centrum Polo-
nii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu – organizator: Stowarzyszenie  
„Powiśle Dąbrowskie” oraz Centrum Polonii w Brniu

•	 Lipiec	 –	 sierpień	 2018	 r. – „Ścieżki Niepodległości” – cykl warsztatów 
artystycznych (plastycznych, tanecznych) pn.: „Wakacje z historią” dla dzieci i ro-
dziców (lub dziadków) w Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji 
w Brniu

•	 2	lipca	2018	r.	– „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej ziemi”  
- Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Kościele NMP Szka-
plerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji: „Mowa - język” – organiza-
tor: Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 1	lipca	–	31	sierpnia	2018	r.	– „Działania niepodległościowe w naszym  
regionie” - wystawa przygotowana w ramach obchodów Dni Dąbrowy Tarnowskiej  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej – organizator: Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dąbrowie Tarnowskiej
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•	 6	 lipca	 2018	 r. – „V Koncert Muzyki Duszy” w Ośrodku Spotkania Kultur  
w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Dąbrowski Dom Kultury

•	 7	lipca	2018	r. – „Dni Szczucina” – Plac Targowy w Szczucinie – organizator: 
Szczucińskie Centrum Kultury i Bibliotek

•	 8	 -	 14	 lipca	 2018	 r. – VII Międzynarodowy Plener „Barwy Dąbrowy” –  
Wernisaż wystawy prac poplenerowych 14 lipca br. przy Dąbrowskim Domu Kultu-
ry – organizator: Dąbrowski Dom Kultury

•	 10	 lipca	 2018	 r.	 – „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodległości 
– oczami i wspomnieniami mieszkańców” – „Gospodarka Powiśla – okres zabo-
rów, odzyskania niepodległości oraz w XX w.” -  Wykład w Centrum Polonii – Ośro-
dek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu – organizator: Stowarzyszenie „Powiśle  
Dąbrowskie” oraz Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

•	 14	lipca	2018	r. – „Święto Rodziny Dąbrowskiej” – teren Centrum Sportowo - 
Konferencyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Stowarzyszenie Twórców 
Kultury Powiśla Dąbrowskiego

•	 15	 lipca	2018	r. – Zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Po-
żarnych na stadionie w Bolesławiu – organizator: ZOG ZOSPRP w Bolesawiu,  
ZMG ZOSPRP w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 20	 lipca	 2018	 r. – „VI Dąbrowska Noc Bluesowa” – dziedziniec Ośrodka 
Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Dąbrowski Dom Kultury  

•	 15	 lipca	 2018	 r. – „XI Spotkanie Kultur” – teren przy C.H. „Dąbrowiak” -  
gwiazda wieczoru „Zakopower” – organizator: Dąbrowski Dom Kultury, Invest  
Nieruchomości 

•	 17	 lipca	 2018	 r. – „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodległości 
– oczami i wspomnieniami mieszkańców” – „Feliks Konopka – poeta i malarz” 
- Wykład w Centrum Polonii w Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu  
– organizator: Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie” oraz Centrum Polonii w Brniu

•	 5	sierpnia	2018	r.	– „Ciabaka” Ekstremalny Bieg z Przeszkodami na terenie 
Parafialnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie  Tarnowskiej – organizator: 
Jednostka Strzelecka JS-2083 im. Gen Mariana Kukiela

•	 5	sierpnia	2018	r.	– Apel Poległych w hołdzie Powstańcom Warszawskim, 
ofiarom II wojny światowej i załodze samolotu Halifax JP-276A przy pomniku  
na Cmentarzu Parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Urząd Miejski 
w Dąbrowie Tarnowskiej, Starostwo Powiatowe, Parafia NMP Szkaplerznej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 6	 sierpnia	 2018	 r.	 – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,  
Tej ziemi” - Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Kościele 
NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji: „Trzeźwość” – 
organizator: Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 7	 sierpnia	 2018	 r.	 – „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodległo-
ści – oczami i wspomnieniami mieszkańców” – „Jan Bania – działacz ludowy  
w niepodległym państwie” - Wykład w Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Tury-
styki i Rekreacji w Brniu – organizator: Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie”  
oraz Centrum Polonii w Brniu

•	 12	sierpnia	2018	r. - Koncert z okazji 100-lecia niepodległości w Zespole 
dworsko – parkowym w Brniu – organizator: Stowarzyszenie Samorządów Powia-
tu Dąbrowskiego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 15	sierpnia	2018	r. - Gminny Piknik Wolnościowy – organizator:  Urząd Gmi-
ny w Bolesławiu, OSP Bolesław

•	 28	 sierpnia	 2018	 r. - Powiatowe Dożynki w Gręboszowie – organizator: 
Urząd Gminy w Gręboszowie, OSP Gręboszów

•	 Wrzesień	2018	r. – Warsztaty fotograficzne pn.: „Moja Ojczyzna w obiekty-
wie” przeznaczony dla uczniów wszystkich szkół w Centrum Polonii – Ośrodek 
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

•	 Wrzesień	 –	 październik	 2018	 r.	 – Konkurs plastyczno - historyczny  
pn.: „Konkurs Niepodległościowy”, przeznaczony dla uczniów wszystkich szkół 
w Centrum Polonii – organizator:  Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu

•	 2	 września	 2018	 r. – „Biegnij Dąbrowo” Profesjonalny Bieg w Dąbrowie  
Tarnowskiej – organizator: „Run Team” Dąbrowa Tarnowska

•	 3	 września	 2018	 r. – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,  
Tej ziemi” - Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Kościele 
NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji w Domu Kate-
chetycznym: „Ojczyzna” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie  
Tarnowskiej

•	 8	września	2018	r. – VII edycja Narodowego Czytania w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: MBP w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 8	września	2018	r. – Narodowe Czytanie w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Oleśnie – organizator: GBP w Oleśnie

•	 8	września	2018	r.	– Narodowe Czytanie na Rynku w Szczucinie – organiza-
tor: SCKiB w Szczucinie 

•	 10	 września	 2018	 r. – Niepodległościowe czytanie w Publicznej Szkole  
Podstawowej w Luszowicach – organizator: PSP w Luszowicach

•	 13	września	2018	r. – Przemarsz Legionistów trasą Szczucin - Borusowa 
– organizator:  Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie

•	 16	 września	 2018	 r.	 – Powiatowe Obchody Rocznic Wrześniowych przy 
Kwaterze Pamięci Narodowej w Szczucinie – organizator: Forum Promocji  
i Wizerunku Gminy Szczucin, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej,  
Szkoła Podstawowa w Szczucinie, SCKiB w Szczucinie

•	 22	września	2018	r.	– Dzień Seniora wraz z piknikiem niepodległościowym 
– organizator: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Starostwo  
Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 25	 września	 2018	 r. – Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych  
w Zespole dworsko – parkowym w Brniu – organizator: Stowarzyszenie Samorzą-
dów Powiatu Dąbrowskiego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 28	września	2018	r. – Prelekcja historyczna „Galicyjskie drogi ku Niepodle-
głości” w Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu – orga-
nizator: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Starostwo Powiato-
we w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 30	września	2018	r. – Recital fortepianowy: „W hołdzie Paderewskiemu” 
– organizator: Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie

•	 1	października	2018	r.	– „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi,  
Tej ziemi” - Nowenna przed 100. rocznicą odzyskania niepodległości w Kościele 
NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji w Domu Kateche-
tycznym: „Pokój” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 3	października	2018	r.	– XXVII powiatowy Bieg Sokoła, GOW Radgoszcz 
Narożniki – organizator: DDK, Gmina Radgoszcz, Powiat Dąbrowski

•	 14	października	2018	r.	 - „Karolowe Pieśni”– koncert z okazji 40. rocz-
nicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową - Kościół parafialny w Szczucinie  
– organizator: SCKiB w Szczucinie

•	 18	października	2018	r.	– Publikacja książki „Dąbrowskie drogi do Niepod-
ległości i ich bohaterowie” – organizator: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu 
Dąbrowskiego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 22	 października	 2018	 r. – „Bal Seniora” w Centrum Polonii – Ośrodek 
Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu – organizator: Stowarzyszenie Samorządów 
Powiatu Dąbrowskiego, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
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•	 25	października	2018	r.	– Konkurs historyczny dla uczniów szkół gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjalnych – organizator: ZSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnow-
skiej, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, Starostwo Powiatowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 14	października	2018	r.	– Odsłonięcie pomnika dla uczczenia 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległości w Gręboszowie – organizator: Gmina Gręboszów

•	 28	października	2018	r.	– Narodowe Święto Niepodległości – Koncert Orkie-
stry Dętej OSP Szczucin w Kościele Parafialnym w Szczucinie połączony  z wmurowa-
niem tablicy upamiętniającej pobyt Józefa Piłsudskiego w Szczucinie – organizator:  
Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin, SCKiB w Szczucinie

•	 1	listopada	2018	-	30	listopada	2018	r. – „Nadszedł czas Wolności” – 
wystawa poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

•	 1	 listopada	 2018	 r. – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Cmentarzu  
Parafialnym w Szczucinie – organizator: SCKiB w Szczucinie, Urząd Miasta i Gminy 
Szczucin

•	 3	listopada	2018	r. – „Czytanie Niepodległości” - wieczór poezji lokalnych 
twórców połączony z promocją publikacji pt.: „Nasze wczoraj i dziś” oraz koncer-
tem „Muzyczne Zaduszki” w wykonaniu zespołu „40% Bluesa” w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Oleśnie – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

•	 3	 listopada	 2018	 r. – „Dąbrowiacy i górale” w ramach programu MKiDN  
„Niepodległa” – koncert patriotyczny i papieski z udziałem zespołów folklory-
stycznych „Turniowi” i „Nieczajnianie” w sali kinowej Dąbrowskiego Domu Kultury  
– organizator: Dąbrowski Dom Kultury

•	 4	listopada	2018	r.	– VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Od Niepodległości 
do Niepodległości” w kościele i Szkole Podstawowej w Radgoszczy – organizator: 
Gmina Radgoszcz

•	 7	 listopada	 2018	 r.	 – Bieg Niepodległości – organizator: Urząd Miejski  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 8	 listopada	2018	 r.	 – VI Powiatowy konkurs recytatorski – „Od Niepodle-
głości do Niepodległości” w budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdża-
rach – organizator: Urząd Gminy w Radgoszczy, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Radgoszczy, Powiatowa Biblioteka w Brniu, Dąbrowski Dom Kultury

•	 10	listopada	2018	r.	– Centralne powiatowe uroczystości z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę - Dąbrowa Tarnowska 2018 – organizator: 
samorządy gminne Powiśla Dąbrowskiego i samorząd powiatowy, Stowarzyszenie 
Samorządów Powiatu Dąbrowskiego

•	 10	listopada	2018	r. – Patriotyczne śpiewanie pieśni w Luszowicach w PSP 
w Luszowicach – organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Luszowicach

•	 10	listopada	2018	r. – „Generał Marian Kukiel – droga żołnierza i history-
ka do niepodległości”, wystawa i wykład w Ośrodku Spotkania Kultur w Dąbrowie  
Tarnowskiej – organizator: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 10	listopada	2018	r. – Śpiewanie pieśni patriotycznych w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Luszowicach – organizator: Gmina Radgoszcz

•	 10	 listopada	 2018	 r.	 – Niepodległościowe zawody pływackie na Krytej  
Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnow-
skiej

•	 11	 listopada	 2018	 r.	 – Powiatowe obchody Święta Niepodległości – 
organizator: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Urząd Miejski  
w Dąbrowie Tarnowskiej, Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 11	 listopada	 2018	 r.	 – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze zie-
mi, Tej ziemi” - Nowenna w dzień 100. rocznicy odzyskania niepodległości  
w Kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej – Temat konferencji  
w Domu Katechetycznym: „Wolność” – organizator: Parafia NMP Szkaplerznej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 11	listopada	2018	r. – Montaż słowno - muzyczny z okazji 100-lecia Niepod-
ległości w Kościele w Luszowicach – organizator: Gmina Radgoszcz

•	 11	 listopada	 2018	 r.	 – Uroczysty koncert z okazji odzyskania niepodle-
głości przez Polskę „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…” – pieśni w wykonaniu so-
listów Śląskiej Operetki Kameralnej przy akompaniamencie zespołu Maes-Trio,  
połączony z wernisażem wystawy prac lokalnych twórców pt.: „Moja Niepodle-
gła….” – organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie

•	 11	listopada	2018	r. – Wieczornica Niepodległościowa w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Nieczajnie Górnej – organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Nieczajnie Górnej, Sołectwo Nieczajna Górna

•	 11	 listopada	 2018	 r. – Wieczornica z pieśnią patriotyczną, poprzedzona  
uroczystościami patriotyczno - religijnymi w Kościele pw. Św. Kazimierza i na cmen-
tarzu – organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa w Radgoszczy

•	 12	 listopada	 2018	 r.	 – Piłkarski Turniej Żaków na boiskach ze sztuczną  
nawierzchnią Orlik 2012 w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Urząd Miejski   
w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 16	 listopada	 2018	 r.	 – „Polska to ja i ty i my” – spotkanie poetycko - 
edukacyjne dla dzieci w gronie członków Związku Strzeleckiego „STRZELEC”  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w DąbrowieTarnowskiej – organizator: Miejska 
Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Związek Strzelecki „STRZELEC”  
Józefa Piłsudskiego, JS 2083 im. gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej

•	 17	listopada	2018	r. – „Kochamy polskie – nasze!” – koncert patriotyczny  
i wspólne śpiewanie przebojów wszechczasów z „Filii Dei” w Dąbrowskim Domu 
Kultury – organizator: Dąbrowski Dom Kultury

•	 12	 grudnia	 2018	 r.	 – Koncert Jakuba Michalskiego w ramach 2. edycji  
Budżetu Obywatelskiego, zadanie: „Z Gwiazdami… nie tylko zaczytani” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Miejska Biblioteka  
Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Dąbrowski Dom Kultury, Centrum Sztuki  Mo-
ścice

•	 Całoroczna	ekspozycja	– „Rok 2018 rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości” z comiesięczną wymianą informacji w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – organizator: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej
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Żywa lekcja historii - „Razem dla Niepodległej”

Projekt został objęty honorowym patronatem: Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego 
oraz  Burmistrza  Dąbrowy  Tarnowskiej  Krzysztofa  Kaczmarskiego.

Partnerami działań są: Stowarzyszenie Kobiet Wsi  Nieczajna Górna, Koło Gospodyń Wiejskich w Smęgo-
rzowie, Sołectwa wsi Smęgorzów, Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna i Gruszów Wielki, Dąbrowski Dom Kultury  
w Dąbrowie Tarnowskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej  w Dąbrowie Tarnowskiej.

12 czerwca br. uczniowie klas IV z trzech zaprzyjaź-
nionych szkół podstawowych: im. Kornela Makuszyń-
skiego w Smęgorzowie, im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Gruszowie Wielkim oraz im. Bł. Ks. Jerzego  
Popiełuszki w Nieczajnie Górnej wzięli udział w żywej lek-
cji historii. Te inspirujące warsztaty zorganizowane zostały  
w ramach realizacji Międzyszkolnego Projektu Edukacyj-
nego „Razem dla Niepodległej”.

Lekcję historii i patriotyzmu rozpoczęto w Ośrodku Spo-
tkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Karolina Pikul–
Sobarnia w bardzo przystępny i ciekawy sposób opowie-
działa uczestnikom o losach Powiśla Dąbrowskiego podczas 
zaborów, o niegasnącej nadziei narodu na odzyskanie nie-
podległości i trudnych początkach państwowości.

Dzięki wielu ciekawostkom opowiadanym przez panią 
przewodnik, uczestnicy mogli wyobrazić sobie Dąbrowę  
z tamtych czasów, obejrzeć wiele druków urzędowych, 
zdjęć, przedmiotów codziennego użytku, z których korzysta-
li przodkowie nas wszystkich. Uczniowie mieli również oka-
zję zobaczyć oryginalny dokument z odsłonięcia pomnika 
w Dąbrowie Tarnowskiej ku czci poległych podczas I wojny 
światowej i wojny polsko-bolszewickiej z 1931 r.

Podczas zajęć przypomniane zostały życiorysy wielkich 
Polaków – „Ojców Odrodzonej Polski”, m.in. Ignacego Da-
szyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, 
Ignacego Paderewskiego, Mariana Kukiela (urodzonego  
w Dąbrowie Tarnowskiej), Wincentego Witosa. Uczniowie 
poznali także sylwetkę Stanisława Szpaka – lokalnego działa-
cza ludowego, pierwszego właściciela willi „Jaga” w Dąbro-
wie Tarnowskiej, prezesa „Sokoła”, który przyczynił się do 
założenia dąbrowskiego gimnazjum.

Uczestnicy projektu przy pomniku w Parku Miejskim od-
dali cześć patriotom poległym podczas wojen światowych 
oraz wojny polsko-bolszewickiej. Ostatnim etapem było 
odwiedzenie zabytkowego cmentarza wojennego nr 248  
w Dąbrowie Tarnowskiej.

To była naprawdę niezwykła lekcja patriotyzmu, która 
jest jednym z elementów przygotowań do 100. rocznicy  
odzyskania niepodległości.

,,Razem dla Niepodległej” to Międzyszkolny Projekt Edukacyjny nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, która jest okazją do świętowania wydarzeń z przeszłości. To także zachęta do budowania wspólnej przyszło-
ści. Cały pomysł przedsięwzięcia obejmuje inicjatywy o charakterze patriotyczno-edukacyjnym. 

W ramach działań przewidziano szereg różnorodnych imprez, m.in. bieg terenowy, wspólne warsztaty plastyczne, żywe 
lekcje historii oraz wieczornice i wystawy dla społeczności lokalnych.

Celem współpracy trzech w/w szkół podstawowych jest zaangażowanie dzieci i  młodzieży,  ich rodzin i społeczności 
lokalnej w realizację i udział w obchodach rocznicowych odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Projekt ma za zadanie kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie. Umacniania poczucie dumy narodowej  
w społeczności lokalnej. Będzie budował wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za losy państwa i narodu.  
Rozwinie kreatywność, samodzielność, umiejętność planowania i zaangażowania we wspólne działania dla dobra ogółu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy oraz miłych gości 
do korzystania z kompleksu basenowego,

w Centrum Sportowo - Konferencyjnym w Dąbrowie Tarnowskiej

Odkryty basen sezonowy otwarty jest od 23 czerwca 2018 r.
Będzie on czynny codziennie w godzinach 10:00 – 20:00 do końca wakacji, tj. do 2 września 2018 r.

W całym kompleksie czeka na Państwa czysta woda oraz wykwalifikowani ratownicy, 
czujnie dbający o bezpieczeństwo wszystkich korzystających z basenów.

Podczas wakacyjnego pobytu na terenie dąbrowskiego kompleksu można również korzystać z boisk: 
 do siatkówki plażowej, piłki nożnej, koszykówki oraz z placu zabaw.
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W sobotę 16 czerwca br. odbyła się kolejna tegorocz-
na impreza sportowa – integracyjny rajd rowerowy 
– „Powiśle na rowerze”. Przygotowana została przez 
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka Strzelec 3059  
Dąbrowa Tarnowska im. Bohaterów Powiśla Dąbrow-
skiego oraz Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsud-
skiego JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie 
Tarnowskiej przy współpracy z Urzędem Miejskim  
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dzięki funduszom uzyskanym z Lokalnej Grupy Działania 
„Prowent”, 200 rowerzystów mogło przy pięknej pogodzie 
odbyć przejażdżkę po drogach gmin Dąbrowa Tarnowska  
i Radgoszcz.

Rajd rozpoczął się o godz. 10:00 na rynku w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Po przywitaniu rowerzystów przez Strzelców, 
pana burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego, pana zastępcę 
Stanisława Ryczka oraz prezesa Małopolskiego Związku  
Kolarstwa Marka Kosickiego, rajd ruszył ulicami Dąbrowy 
Tarnowskiej w stronę Parafialnego Ośrodka Sportu. Stam-
tąd zawodnicy ruszyli na wyścig po 50 km trasie. 

Po wyścigu każdy dostał pamiątkowy medal oraz posi-
łek regeneracyjny. Następnie odbyły się wyścigi dzieci, po 
których nastąpiła ceremonia dekoracji w poszczególnych 
kategoriach. Każdemu dziecku został wręczony upominek.  
W ramach integracji prezenty dostały też osoby z orzecze-
niem o niepełnosprawności, które również brały udział  
w rajdzie. 

Na koniec odbył się pokaz husarii w wykonaniu 
Western Riding Training Center.

Rajd integracyjny „Powiśle  na rowerze”

Gmina Dąbrowa Tarnowska wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej i Wsparcia Rodziny z sukcesem wnioskowała do Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego o środki w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na do-
finansowanie kompleksowego programu na rzecz aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz ich otoczenia. Na realizację tego projektu przeznaczonych zostanie 875 
934,70 zł, z czego 744 544,10 zł zostanie dofinansowanych poprzez dotację 
bezzwrotną przyznaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany jest do osób z terenu Gminy Dąbrowa Tarnowska zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności 
wymagają aktywizacji społecznej, a w szczególności do osób doświadczających 
wielokrotnego wykluczenia społecznego i korzystających z Programu Operacyjne-
go Pomoc Żywnościowa. Każdy z 60 uczestników projektu zostanie zdiagnozowany 
przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracownika socjalnego pod kątem 
potrzeb i możliwości. Wsparcie w ramach projektu zgodnie z przeprowadzoną dia-
gnozą będzie dostosowane w sposób elastyczny do potrzeb każdego uczestnika. 
Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z usług aktywnej integracji o charakte-
rze zawodowym, gdzie każda osoba otrzyma wsparcie doradcy zawodowego oraz 
zgodnie z zaplanowaną ścieżką będzie mogła skorzystać ze szkoleń/kursów, trzy-
miesięcznych staży zawodowych poprzedzonych badaniami lekarskimi.

Kompleksowość wsparcia ma na celu podniesienie kompetencji życiowych 

uczestników projektu, dzięki którym będą mieli szansę zmienić swoją sytuację spo-
łeczną i zawodową, dążyć do osobistego rozwoju, wzrostu poczucia własnej war-
tości, aby móc poprawić i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a co za tym idzie 
zmienić swoją sytuację życiową.

Realizacja projektu będzie trwała 3 lata: od początku września 2018 do koń-
ca sierpnia 2021. W każdym roku realizacji projektu wsparciem objętych będzie  
20 osób.

„Droga do Sukcesu” - projekt aktywnej integracji
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VI Turniej Rycerski 
pod Wieżycą

Kolejny raz prawie półtorej setki rekonstruktorów historycznych 
wieku XIII. z 20 grup z całego kraju przybyło na nasze bagno pod Wie-
życą. Po piątkowym montażu ogromnego obozowiska przyszedł czas na 
dwa dni turniejowe. W pierwszym odbyły się pojedynki ciężkozbrojnych 
1vs1, walki grupowe i indywidualne lekko zbrojnych oraz bieg dam. 

W kolejnym, turniej łuczniczy i przemarsz do kaplicy w Oleśnicy.  
Po raz pierwszy pod Wieżycą, dzięki Bractwu Świętego Jakuba pojawiła 
się też konnica. 

A było tak… 

Pomysłodawcą i organizatorem VI Turnieju pod Wieżycą było Bractwo Rycer-
skie „Poczet Bagiennych z Wieżycy” obchodzące w tym roku X rocznicę istnienia. 
Wsparły go 2 inne grupy rekonstrukcji historycznej – Bracia Dobrzyńscy z Krakowa 
i Joannici z Mielca.

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, 
firma Zbud oraz Tarnowskie Centrum Informacji. Organizatorzy dziękują również 
serdecznie za wsparcie firmom Rolbud, Tabak, Okręgowe Stacje Kontroli  Pojazdów 
w Ćwikowie i Radgoszczy, Lemar, oraz firmie Akcentstudio, która jak co roku  bez-
interesownie zaprojektowała i wykonała plakat turnieju. 

Produktami żywnościowymi wsparły nas: Restauracja U Braci, panie Żelazow-
skie herbu Półkozic, Elżbieta Stochlińska i Olga Juras. Pomoc organizacyjną uzy-
skaliśmy od Urzędu Gminy Olesno i od sołtys wsi Oleśnica – Marty Kądzielawskiej.  
Pyszny bigos dla rycerstwa przygotowało Centrum Polonii Ośrodek Kultury Tury-
styki i Rekreacji w Brniu. 

Opiekę naukową sprawowało Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Poczet Bagiennych z Wieżycy

Dnia owego Grododzierżca sprosił 
na swe ziemie gawiedź wszelaką i ku 
jej uciesze kramarzy licznych a i ze-
spół grajków ”Liarman” zwany. Piewica  
z owej kapeli z Santiago de Compostela 
pochodzi, miasta do którego pielgrzym-
ki z całej Europy ciągną by hołd reli-
kwiom św. Jakuba apostoła Chrystusa 
oddać.

Dwie niedziele minęły jak dwoje  
z Bractwa naszego związało się wę-
złem małżeńskim, przeto my i wszyscy 
goście nasi w ramach ślubnego podar-
ku, przed gawiedzią licznie zgroma-
dzoną, teatrum odegraliśmy ich losy 
przedstawiające. Były zaloty wczesne  
i  mnich co ślubu udzielił,  a i bitwa  
okrutna z poganami, co pannę młodą  
ze ślubnego kobierca porwali. 

Na szczęście nasze, z Bożą pomocą 
chrześcijańskie rycerstwo, w sile wiel-
kiej gród innowierców oblegając, wy-
brankę naszego rycerza odbiło. Dnia 
drugiego, po weselnej biesiadzie, łucznicy 
co z ziem okolicznych i dalekich przy-
byli, kunszt swój strzelecki pokazali. 

Na koniec zaś Grododzierżca w po-
dzięce za cudowne ocalenie panny mło-
dej przed pogańską chucią, pielgrzymkę 
do Oleśnickiej kaplicy zarządził.
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BEZPŁATNY PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY 
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Jubileuszowe uroczystości 100-lecia 
OSP w Laskówce Chorąskiej

W niedzielę 10 czerwca br. strażacy ochotnicy  
z gminy Dąbrowa Tarnowska obchodzili swoje 
święto patronalne organizowane wspólnie przez  
Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska i Zarząd Miej-
sko - Gminny Związku OSP.

W tym roku uroczystość ta powiązana była  
z Jubileuszem 100-lecia Jednostki OSP w Laskówce 
Chorąskiej. Miejsko-Gminne obchody Dnia Strażaka 
rozpoczęła uroczysta Msza Św. w miejscowej kapli-
cy, odprawiona w intencji strażaków przez Kapelana  
Powiatowego Straży Pożarnej w koncelebrze  
z ks. Marianem Kotem, który wygłosił okolicznościo-
wą homilię. W Eucharystii wzięły udział poczty sztan-
darowe i delegacje wszystkich jednostek OSP z naszej  
gminy oraz Kompania Honorowa Straży.

Po Mszy św. pododdziały oraz goście i mieszkańcy prze-
szli na plac przy Centrum Kulturalno-Społecznym w Laskówce 
Chorąskiej, gdzie odbyły się dalsze części uroczystości, takie 
jak: przegląd pododdziałów, uroczyste podniesienie flagi  
państwowej na maszt, odegranie Hymnu Państwowego,  
wręczenie odznaczeń. Głównym punktem tej uroczystości  
była dekoracja sztandaru OSP Laskówka Chorąska „Złotym  
Znakiem Związku OSP RP”. 

Podczas obchodów Burmistrz Krzysztof Kaczmar-
ski, Sołtys Laskówki Chorąskiej Jacek Świątek i Prezes fir-
my Fas-Bud  Jacek Pieprz symbolicznie wbili łopatę pod  
budowę przyszłej remizy. Obiekt ten będzie wznoszony  

kosztem ok. 300 tys. zł w dwóch etapach ze środków z pro-
gramu województwa małopolskiego „Małopolskie Remizy”.

Przemówienia gości nawiązywały do pięknej rocznicy 
100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskówce Chorąskiej, 
która zbiega się obchodami Roku Jubileuszowego 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podkreślano 
odwagę strażaków i ich gotowość niesienia pomocy w sytu-
acji zagrożenia ludzkiego życia i mienia. Mówiono o dużym 
zaangażowaniu strażaków w sprawy społeczne, wkładzie 

w dobry wizerunek gminy, chęci do podnoszenia spraw-
ności bojowej. Przypomniano również bohaterską postać  
Św. Floriana patrona strażaków oraz historię istnienia straży 
pożarnej w Laskówce Chorąskiej splecioną z budowaniem 
niepodległej Polski po I wojnie światowej. 

Głos zabrali Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysz-
tof Kaczmarski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko–Gminne-
go Związku OSP Stanisław Początek, Wiceprezes Zarządu  
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Krzysztof Kosiba,  

Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
Paweł Sejmej, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski,  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  
Jacek Sarat, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Krzysztof 
Kolarczyk oraz w imieniu Komendanta Powiatowego Policji  
st. aspirant Piotr Motyka.

Ważną częścią uroczystości była dekoracja zasłużonych 
druhów medalami „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, odznakami 
„Strażak Wzorowy” oraz odznakami za wieloletnią służbę.

Kolejne środki UE dla Gminy Dąbrowa Tarnowska 
na wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2

Wniosek opracowany przez Gminę Dąbrowa 
Tarnowska pn.: „Wzbogacenie oferty miejskich 
przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w 
tym przystosowanie obiektów dla osób niepeł-
nosprawnych” znalazł się wśród projektów obję-
tych dofinansowaniem w ramach działań Zarządu 
Województwa Małopolskiego nad rozszerzaniem 
oferty dodatkowej ośrodków wychowania przed-
szkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z nie-
pełnosprawnościami. 

Łącznie dofinansowanie to 405 861,25 zł,  
co stanowi 85% kosztów całego projektu.

Dzięki niemu rozszerzy się oferta edukacyjna 
Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Dąbrowie Tar-
nowskiej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse 
edukacyjne dla dzieci. Kolejnym elementem działania 
jest ułatwienie rodzicom łączenia życia zawodowego  

z życiem prywatnym poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli o 1 h dziennie, jak również podniesienie umiejęt-
ności i kompetencji zawodowych 11 nauczycieli w okresie 18 miesięcy trwania projektu oraz dofinansowanie spe-
cjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych i wyposażenie gabinetów terapii specjalistycznych.  
W ramach projektu przewidziano również dostosowanie Przedszkola nr 2 do potrzeb osób niepełnosprawnych  
poprzez zakup oraz montaż windy. Projekt będzie realizowany do 30 września 2019 roku w Przedszkolach nr 1 i nr 2  
w Dąbrowie Tarnowskiej.


