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Zaczynamy nowy rozdział 
Szanowni Państwo,

Jest dla mnie ogromną przyjemnością obchodzić  
z Państwem kolejne Święta Bożego Narodzenia w roli  
Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. 

Jeszcze raz dziękuję za okazane zaufanie związane  
z ponownym wyborem na ten urząd, co ozna-
cza, że moja praca w minionej kadencji i starania 
na rzecz rozwoju gminy zostały uznane za warto-
ściowe. Jednocześnie mam świadomość, że wy-
pełnianie obowiązków gospodarza miasta i gmi-
ny jest możliwe dzięki ludziom i zorientowanie na 
ludzi z naszej małej ojczyzny. Dobra komunikacja  
z mieszkańcami, rozumienie ich dążeń i oczekiwań oraz 
słuchanie ich propozycji to właściwa strategia współ-
pracy w środowisku lokalnym.

Na najbliższe lata utrzymane zostaną priorytety 
dotyczące codziennych potrzeb mieszkańców, będą-

cych na różnych etapach życia. Istniejące już placów-
ki opieki nad najmłodszymi mieszkańcami oraz tymi  
w jesieni życia dobrze spełniają swoje cele. Wraz z sa-
morządem gminnym kontynuować będziemy starania 
w tym zakresie, stawiając na jakość wypełnianych za-
dań. Ponadto przewiduje się remonty i modernizacje 
infrastruktury komunalnej i budynków oświatowych, 
tak w mieście, jak i w sołectwach. Ważny dla rozwoju 
gminy jest także rozwój sportu, zwłaszcza, że wiele no-
wych realizacji w zakresie sportu  i rekreacji miało mo-
tyw przewodni: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. 

Regulacja prawna stanu dróg, dzięki któ-
rej można poprawić ich stan techniczny jest ko-
lejnym zadaniem, które stoi przed samorządem 
gminnym. Dalsza modernizacja infrastruktury dro-
gowej w gminie dla zapewnienia bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym, element podnoszenia jakości życia 
mieszkańców. 

Starając się o wprowadzenie nowoczesnych roz-
wiązań służącym mieszkańcom gminy, nie można zapo-
minać o tradycjach folkloru ludowego, które w naszej 
gminie są kultywowane z pieczołowitością w sołec-
twach, przyczyniając się do zachowania niepowtarzal-
nych walorów lokalnych. 

W społeczności lokalnej jaką jest gmina bardzo 
ważna jest współpraca ze stowarzyszeniami i orga-
nizacjami pozarządowymi. Ta od wielu lat układa się 
bardzo dobrze, podobnie jak współpraca z sołtysa-
mi, radami sołeckimi, radami osiedla i jednostkami  
pomocniczymi. 

Te dobre praktyki współpracy z poszanowaniem 
odrębności poszczególnych podmiotów oraz różno-
rodności doświadczeń i poglądów posiadają ogromną 
wartość i będą jak najlepiej kontynuowane w nadcho-
dzącym roku i kolejnych latach.

Krzysztof Kaczmarski 
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
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i kanalizacji, sprawy komunikacji społecznej, organizacji poza-
rządowych, rozwój sportu, remonty i przebudowy obiektów 
związanych z oświatą, budowa wiejskich centrów kulturalno- 
społecznych i pielęgnowanie tradycji lokalnych, poprawa po-
czucia bezpieczeństwa. Zamierzam dalej prowadzić regulację 
stanów prawnych dróg, które są we władaniu gminy. 

Są to sprawy najbliższe naszym mieszkańcom, o które 
najczęściej się upominają.

Pełny wykaz tych zamierzeń możecie Państwo od-
naleźć w moim programie wyborczym, który będę realizo-
wać w tej kadencji. Będziemy to czynili wspólnie z radnymi,  
którzy przystąpili do wyborów z własnymi programami,  
a które w większości są zbieżne co do rozpoznanych potrzeb 
naszych mieszkańców. Ustalone priorytetowe zadania będzie-
my realizować dla każdego sołectwa, dla Rad Osiedli, dla mia-
sta i na wioskach, dla  całej gminy.

Zamierzam dalej współpracować z samorządem powia-
tu oraz z samorządem województwa oraz Urzędem Woje-
wódzkim celem poprawy bezpieczeństwa na drogach powia-
towych i drodze wojewódzkiej oraz krajowej. Przeorganizuję 
pracę wewnątrz urzędu polegającą na rozdziale funkcji Z-cy 
Burmistrza i Sekretarza, na wzór innych samorządów o podob-
nej wielkości. Po to aby jeszcze lepiej służyć naszym mieszkań-
com. Oszczędne funkcjonowanie jest  bardzo ważne i dało wy-
mierne efekty w poprzedniej kadencji, jednak sprawny Urząd 
to podstawa dzisiejszego wielowątkowego funkcjonowania tej 
instytucji. Zamierzam zorganizować biuro obsługi klienta oraz 
wdrożyć w pełni w urzędzie system informatyczny do obiegu 
dokumentów i załatwianych spraw. To narzędzie pomoże pra-
cownikom wykonywać swoją pracę sprawnie i bez pomyłek. 
Jednocześnie mieszkańcy będą mogli mieć pełny dostęp do in-
formacji, będą mieli możliwość obserwacji jak przebiega zała-
twianie ich spraw w urzędzie drogą elektroniczną, tak jak to się 
już dzieje w niektórych urzędach w Polsce. Będziemy korzystać 
z doświadczenia naszych urzędników, którzy swoją wieloletnią 
pracą dobrze służą naszym interesantom i ciągle rozwijają 
swój potencjał poprzez dokształcanie i szkolenia, czego wyma-
ga mnogość zmieniających się codziennie przepisów.  

Nadal będziemy składać wnioski aplikacyjne i skutecz-
nie pozyskiwać fundusze pomocowe, w tym fundusze unijne.  
Chodzi o to, aby środki własne pochodzące z naszych podat-
ków były powiększone o fundusze zewnętrzne. Żeby to, co 
możemy zainwestować, było naszym wkładem własnym do 
funduszy pomocowych w wysokości  zależnej od programu, 
z którego skorzystamy. Przypomnę że w poprzedniej kadencji 
pozyskaliśmy środki w wysokości 15 milionów złotych. Przed 
nami kolejna perspektywa finansowa na lata 2021 – 2027. 
Musimy ją wykorzystać jak najlepiej. Musimy się przygotować 
do tego okresu organizacyjnie i finansowo. Nadal będziemy 
realizować programy społeczne, takie jak opieka nad dzieć-
mi do lat trzech, opieka senioralna, pomoc dla Stowarzyszeń, 
które często bez naszej pomocy nie mogłyby sobie poradzić. 
Zadbamy o oświatę, której koszty w związku z wprowadzoną 
reformą ciągle rosną, ale wysoki poziom kształcenia i wycho-
wania naszych dzieci musimy utrzymać. Zadbamy o kulturę  
i tradycję, a także o bazę i osiągnięcia w lokalnym szeroko  
rozumianym sporcie i jego otoczeniu.

 Kończąc to exposé pragnę wyrazić nadzieję, że zapał 
twórczy nie opuści mnie, wszystkich radnych, jak i Państwa, 
którzy oczekujecie większej  współpracy w ramach samorządu. 
Samorząd bowiem tworzymy my wszyscy - mieszkańcy naszej 
Małej Ojczyzny - od naszej aktywności i naszego stopnia zorga-
nizowania zależy w dużej mierze nasza przyszłość. 

Życzę nowej Radzie, wszystkim organizacjom społecz-
nym oraz mieszkańcom naszej gminy pomyślności w dobrym 
współdziałaniu.

I jeszcze pozwolę sobie na krótki wątek osobisty. 

20 listopada br. roku odbyła się pierwsza se-
sja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. W początko-
wej jej części obrady prowadziła radna-seniorka Józefa  
Taraska. Nowi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze  
i złożyli ślubowania.

Wybrany na kolejną kadencję samorządową Bur-
mistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski odebrał 
zaświadczenie o wyborze i ślubował, że będzie godnie  
sprawował powierzony mu urząd, po czym wygłosił  
okolicznościowe exposé. 

Wysoka Rado, Szanowni Goście, Szanowni Wyborcy!

To chwila bardzo miła i podniosła, jedna z ważniejszych 
w moim życiu. W pierwszych słowach chciałbym podziękować 
wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach 21 październi-
ka, za zaufanie i oddanie na mnie 5039 głosów. 

W tej liczbie głosów widać, że zależy państwu na tym, 
aby wybrać odpowiedniego dla siebie włodarza naszej gminy. 
Możliwość decydowania o przyszłości naszej gminy to duży 
przywilej, ale i ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność 
ciąży na ramionach moich i ramionach Państwa radnych. Jesz-
cze raz deklaruję współpracę i będę prosił o tę współpracę dla 
dobra   naszej gminy i dla pomyślnego jej rozwoju, naszej Ma-
łej Ojczyzny Gminy Dąbrowa Tarnowska. To wszystko dzieje się 
prawie dokładnie w stuletnią rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez naszą Ojczyznę. Cieszmy się z tego, że żyjemy tu i teraz 
i mamy możliwość pracować dla przyszłych pokoleń.

Wszystkim tym, którzy mi zaufali, obiecuję, że ich nie 
zawiodę. Chcę być burmistrzem wszystkich mieszkańców  na-
szej gminy, niezależnie od tego, kto i gdzie na mnie głosował.  
Pragnę również zauważyć, że efektem tej kampanii wybor-
czej, oprócz zmian w składzie Rady, jest wyraźnie zauważalna 
zwiększona aktywność społeczna. Podtrzymuję wypowiadane 
wielokrotnie zaproszenie do współpracy i jestem otwarty na 
wszelkie nowe pomysły, które mogą przyczynić się do popra-
wienia poziomu życia w naszej gminie.

Chcę prowadzić rządy demokratyczne. Samorząd bo-
wiem tworzymy my wszyscy, mieszkańcy naszej gminy. Od na-
szej aktywności i zorganizowania zależy w dużej mierze nasza 
przyszłość. Organem, z którym jako Burmistrz będę współpra-
cował, jest Rada Miejska. Chcę też współpracować z Sołtysa-
mi, Radami Sołeckimi i Radami Osiedli. Powszechnie wiado-
mym jest, że Burmistrz bez Rady Miejskiej jest jak gospodarz 
bez gospodyni. Serdecznie gratuluję osobom, które zostały 
wybrane na radnych i liczę na dobrą współpracę, pomimo, co 
jest naturalne, różnych opcji politycznych wybranych  radnych. 
Pamiętacie Państwo moje hasło wyborcze  „z mieszkańcami 
dla mieszkańców”. Będę słuchał mieszkańców, bo mieszkańcy 
wiedzą najlepiej czego oczekują od nas tutaj w Urzędzie, jakie 
inicjatywy  są im potrzebne, jakie kierunki zmian powinien re-
alizować Burmistrz i Szanowna Rada . 

Pełniąc powierzoną mi zaszczytną funkcję Burmistrza 
postaram się podołać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą za-
rządzanie gminą i praca na rzecz jej mieszkańców. Jestem tu 
dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców, dlatego też działal-
ność burmistrza będę prowadził ku poszanowaniu godności 
ludzkiej, poszanowaniu odmienności poglądów i uważnego 
wsłuchiwania się w to, co mieszkańcy mają do powiedzenia. 
Doświadczenie poprzedniej kadencji uczy, że obecność miesz-
kańców tutaj w Urzędzie to zapowiedz wielu dobrze realizowa-
nych zadań, czasem drobnych, ale jakże ważnych dla codzien-
nego funkcjonowania każdego z nas.

Jest wiele spraw, które były rozpoczęte w poprzed-
niej  kadencji i wymagają jeszcze intensywniejszych działań  
w tej kadencji. Są to między innymi: stan techniczny dróg,  
rewitalizacja rynku i parku, zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego, dalsza dobudowa oświetlenia, wodociągów  

Nowa kadencja Burmistrza i Rady Miejskiej

Jest na sali moja najbliższa rodzina, żona, moje dzieci, 
moi rodzice i moja siostra. Przy  wsparciu tych osób mój już 
szósty w życiu egzamin  samorządowy zakończył się pozytyw-
nie. Dziękuję Wam kochani za wszelką pomoc i ciepłe słowa, 
które były motorem do działania. Najmłodszy, Paweł, jak Pań-
stwo zauważyli, kandydował po raz pierwszy do wyborów 
Rady Powiatu i uzyskał piękny drugi wynik na naszej liście. 

Drodzy Państwo, Lokalne Komitety Wyborcze mają to do 
siebie, że nie stoi za nimi wielka polityka, całą pracę wyborczą 
muszą wykonać same, właśnie najczęściej przy pomocy naj-
bliższych, czyli rodzin. Dziękujemy raz jeszcze.

Dziękując za uwagę, jeszcze raz wszystkim dziękuję  
za wszelką pomoc w czasie mojej pracy i podczas wyborów

Życzę wszystkim harmonijnej współpracy w tej o rok 
dłuższej niż zazwyczaj i już 8 kadencji pięknej pracy naszego 
samorządu gminnego. 

Szczęść Boże dla wszystkich! 

Na sesji inauguracyjnej, w głosowaniu tajnym radni wy-
brali Dariusza Lizaka (Prawo i Sprawiedliwość) na Przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Za jego kandydaturą opowiedziało 
się 11 radnych. 

W swoim pierwszym wystąpieniu powiedział: 
„Kredyt zaufania jakim obdarzyła mnie Wysoka Rada 

jest dla mnie osobiście satysfakcją, ale równocześnie zobo-
wiązuje mnie do jak najlepszego wykonywania zadań. Zada-
nia stojące przed nami  są niełatwe.  Jesteśmy gminą, która  
w swej problematyce  musi łączyć interesy mieszkańców 
miasta Dąbrowa Tarnowska i interesy mieszkańców sołectw.  
Na tej  sali, na której wspólnie podejmować będziemy decyzje 
o losach Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, niech zawsze 
nasze działania  i rozstrzygnięcia cechuje kompetencja, bez-
stronność, uczciwość,  kultura oraz  życzliwość.  

Nam zaufali wyborcy i my mamy podejmować uchwały, 
które będą im służyć, zaspokajać ich potrzeby i będą prowa-
dzić w kierunku łatwiejszego i lepszego życia każdego nasze-
go obywatela, bez względu na jego przynależność, sympatię, 
wykształcenie czy dorobek.

Życzę sobie i Państwu byśmy w zdrowiu i w pełnym 
składzie mogli przeżyć całą kadencję i z podniesionym czołem 
rozliczyć się przed wyborcami.”

Na Wiceprzewodniczących wybrano Bogusławę  
Serwicką i Tadeusza Gubernata (Prawo i Sprawiedliwość).
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Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2018 - 2023

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2018-2023 wraz z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Buśko, Paweł Mikos, Jacek Sarat, Kazimiera Wąż, Bogusława Serwicka, Krzysztof Kaczmarski - Burmistrz  
Dąbrowy Tarnowskiej, Zygmunt Kułaga, Kazimierz Pinas, Dariusz Lizak, Józefa Taraska, Tadeusz Gubernat, Jacek Świątek, Aleksandra  
Prażuch, Jerzy Żelawski, Jerzy Pasternak, Bernadetta Mrówka, Wiesław Mendys, Bogdan Pawelec, Tomasz Pietras, Marcin Grabka,  
Andrzej Pabian, Mirosław Jastrząb.
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O b c h o d y  1 0 0 - l e c i a
N i e p o d l e g ł o ś c i 

P o l s k i
W piękną słoneczną niedzielę 11 listopada 2018 

roku, w stolicy powiatu dąbrowskiego radośnie świę-
towano dzień, który zdarza się tylko raz na 100 lat. 
Stulecie odzyskania niepodległości Polski w Dąbrowie 
Tarnowskiej rozpoczęło się patriotycznym przemar-
szem delegacji urzędów i instytucji do Kościoła pw. 
NMP Szkaplerznej, gdzie odprawiona została uroczy-
sta Msza Św. w intencji ojczyzny sprawowana przez 
Ks. Proboszcza Stanisława Cyrana w koncelebrze z Ks. 
Prałatem Józefem Porembą i Ks. dr Janem Bartosz-
kiem.

Ważnym punktem uroczystej Mszy Św.  
dziękczynnej za 100 lat niepodległości Polski było 
poświecenie i odsłonięcie wmurowanej pamiątko-
wej tablicy z brązu na 100-lecie Niepodległości Pol-
ski, ufundowanej przez parafię, Cech Rzemiosł Róż-
nych i Przedsiębiorców, lokalne samorządy gminy  
i powiatu oraz dąbrowskich parafian. Eucharystię za-
kończyło punktualnie o 12:00 wspólne odśpiewanie 
hymnu narodowego w ramach akcji: „Niepodległa. Do 
hymnu”.

Druga część uroczystości odbywała się już trady-
cyjnie w Parku Miejskim pod Pomnikiem Poległych, 
gdzie wszystkich zebranych powitał Starosta Dąbrowski 
Tadeusz Kwiatkowski, a okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski. Głos zabrali także: Anna Czech Poseł na 
Sejm RP, Poseł Ziemi Dąbrowskiej Wiesław Krajewski 
oraz asystent Senatora RP Kazimierza Wiatra. Parla-
mentarzyści oraz pozostałe zaproszone osoby, którzy 
nie mogli być obecni na dąbrowskich uroczystościach 
przysłali adresy okolicznościowe.

Piękny program artystyczny przygotowała mło-
dzież z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompe-
tencji Zawodowych w Szczucinie, natomiast asystę 
honorową przy Pomniku Poległych pełnili Strzelcy  
z Jednostki Strzeleckiej JS 2083 oraz dzieci z Druży-
ny Orląt ze Szkoły Podstawowej w Żelazówce. Całość 
uświetniła orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury.
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Po l onez
d l a 

N i epod l eg ł e j
9 listopada br. uczniowie dąbrowskich szkół w biało-czerwonych strojach  

zatańczyli poloneza na Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej. Było to piękne preludium  
do oficjalnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,  
a zarazem prezent dla Niepodległej od wszystkich trzech szkół w mieście. 

Na zaproszenie uczniów, pierwszą parę poprowadził Burmistrz Dąbrowy  
Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Nasz narodowy taniec w taktach podniosłej 
muzyki z filmu „Ogniem i mieczem” opanował cały rynek. 

Tańczono pod kierunkiem nauczycielek wychowania fizycznego: Kingi Szara, 
Agaty Włodarczyk i Beaty Chmielewskiej. Odtańczenie poloneza w tak okazałej 
oprawie zbiegło się z korowodem postaci historycznych, który został przygotowany  
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika. 

Nauczyciele z „dwójki”: Sławomir Bator i Renata Nadolska opracowali pomysł  
i projekt tego wydarzenia. 

Wśród najmłodszych uczestników korowodu dominowały bajeczne stroje  
rodem ze średniowiecza – roiło się od rycerzy w pięknych zbrojach, króle-
wien, żołnierzy, ale i wśród nich znajdowały się postacie ściśle historyczne.  
Można było spotkać także świętego Jana Pawła II w asyście uroczych aniołków.  
Starsza młodzież szkolna skupiła się na konkretnych wątkach wiążących się z wybra-
nymi epokami w dziejach Polski lub konkretnymi osobami. 

Wszystko to zostało w piękny sposób dopełnione biało-czerwonymi flagami, 
których ilość przywodziła na myśl porównania z licznymi patriotycznymi marszami  
z wielkich miast.

I I  D ą b r owsk i 
B i e g 

N i e p o d l e g ł o ś c i
10 listopada 2018 r. w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się II Dąbrowski Bieg  

Niepodległości, który miał na celu uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Organizatorem nietypowego sposobu świętowania Niepodległości  
było Stowarzyszenie Sportowe „Run Team” Dąbrowa Tarnowska pod honorowym  
patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego. 

W biegu mogły wziąć udział zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Trasa poszczegól-
nych biegów przebiegała alejkami parku miejskiego i w zależności od wieku zawodników 

miała długość od 200 m do 2 km. W biegu wzięło udział ponad 300 uczestników, w tym: 
110 dzieci i 225 dorosłych. 

Wśród uczestników biegu znaleźli się również dąbrowscy policjanci, m.in. Komen-
dant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy puchary ufundo-
wane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego.
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5 grudnia br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Dolno-
śląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego  
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie 
projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego miasta Dąbrowa Tarnowska. 

Zmiana ta jest następstwem uchwały Rady  
Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej nr XLIII/609/18  
z dnia 26 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do zmian  
w planie i obejmuje obszar miasta w rejonie ulic  
Sucharskiego, Warszawskiej, Ogrodowej i Grunwaldz-
kiej. Zmiana planu realizuje wnioski mieszkańców  
posiadających w tym rejonie działki przeznaczone 
pod zabudowę. Zmiany te mają na celu uelastycznie-
nie dotychczasowych zapisów.

Będz ie zmiana 
p lanu w obręb ie 

u l ic  Sucharsk iego , 
Warszawskie j , 

Ogrodowej  
i  G runwaldzk ie j

Kaspsuła czasu
14 listopada br. w murach Publicznej Szkoły Podsta-

wowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnow-
skiej wmurowano kapsułę czasu. Została ona umieszczo-
na wewnątrz budynku przy ul. Zaremby 22 przy głównym 
wejściu, pod tablicą ku czci patrona szkoły. Według zało-
żonego planu kapsuła czasu ma zostać otwarta w listopa-
dzie 2118 r.

 Jej celem jest upamiętnienie obchodów 100-lecia 
Niepodległej Polski i stworzenie łączności pokoleniowej. 
W kapsule znajdują się prace uczniów, pamiątki związa-
ne z Dąbrową Tarnowską oraz listy do przyszłych pokoleń 
przygotowane przez Posła Ziemi Dąbrowskiej Wiesława 
Krajewskiego i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa 
Kaczmarskiego.

Uroczyste zamknięcie kapsuły i jej umocowanie w 
wyznaczonym miejscu poprzedziła akademia patriotyczna 
przygotowana z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Oprócz wymienionych wcześniej osób 
publicznych w szkolnych uroczystościach wzięli udział: Ks. 
Prałat Józef Poremba, Starosta Dąbrowski kadencji 2014-
2018 Tadeusz Kwiatkowski.

Zakończono prace przy modernizacji no-
wych dróg. Jedna to ulica boczna od Grunwaldz-
kiej w stronę ul. Warszawskiej w Dąbrowie  
Tarnowskiej. Druga to droga łącząca ulicę Grunwaldz-
ką z ulicą Ligęzów. Wykonawcą robót była firma  
Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński.

Zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe. 
Koszt ich przebudowy wyniósł  ponad 200 tys. zł.  
Zadanie sfinansowano w całości ze środków własnych 
gminy, zaś Mieszkańcy podarowali grunt pod budowę 
drogi. Zrealizowane inwestycje nie tylko poprawią kom-
fort zamieszkania, ale również pozwolą na bezpieczny 
dojazd oraz dojście do budynków mieszkalnych i usłu-
gowych. Są to kolejne inwestycje, które poprawiły stan 
dróg na terenie naszej gminy.

Nowe ulice
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 8 listopada 2018 r. odebrany został kompleks rekreacyjny wraz z mo-
dernizacją boiska sportowego przy dąbrowskiej Szkole Podstawowej Nr 1.  
Inwestorem zadania była Gmina Dąbrowa Tarnowska, a wykonawcą firma P.P.H.U. 
„TRANS-ART” z Bobrownik Wielkich. Całkowity koszt zadania pn. „Budowa kom-
pleksu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie  
Tarnowskiej” to ponad 440 tys. 8 zł. 

Realizacja ta została dofinansowana w wysokości 192.648 zł w ramach  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków przyznanych przez Zarząd Wo-
jewództwa Podkarpackiego, dzięki przynależności Gminy Dąbrowa Tarnowska do  
Lokalnej Grupy Działania PROWENT. Wkład własny ze środków budżetu gminy wyniósł  
prawie  250 tys zł.

W połowie listopada w Laskóce Chorąskiej odebrany został przyszkolny rekre-
acyjny kompleks sportowy, tj. zmodernizowane boisko ze sztuczną nawierzchnią  
z zestawem siłowni zewnętrznych. 

To zadanie zostało zrealizowanie przy znacznej nieodpłatnej pracy członków  
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej w ramach projektu  
„W zdrowym ciele zdrowy duch” ze środków LGD PROWENT. 

Wykonawcą była lokalna firma PPHU Mariusza Partyńskiego z Laskówki Chorą-
skiej. Koszt wyniósł ponad 360 tys. zł z czego dofinansowanie to: 293 tys. zł.

Modernizacja przyszkolnych 
kompleksów sportowych

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej obchodzone w piątek 12 października br. 
miało dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 szczególną rangę, gdyż połączone było  
z oficjalnym otwarciem zmodernizowanego boiska szkolnego. Obiekt otrzymał nowo-
czesną nawierzchnię chroniącą przed urazami i zapewniającą odpowiednie standardy 
użytkownikom. Ponadto boisko zostało wyposażone w potrzebną infrastrukturę. 

Koszt zadania modernizacji boiska urazogennego przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu „Małopolskie boiska”  
wyniósł prawie 450  tys. zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Dąbrowa Tarnowska 
 otrzymała od Samorządu Województwa Małopolskiego kwotę 194.542,00 zł, która  
pokryła 44% całej inwestycji. Resztę środków na potrzeby zadania zabezpieczyła Gmina  
Dąbrowa Tarnowska. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podczas otwar-
cia boiska reprezentował Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. 

Dąbrowska Dębowa Jesień 2018 
podsumowanie

Za nami V Edycja Dąbrowskiej Dębowej Jesieni, w ramach której odbyły się cztery 
turnieje halowej piłki nożnej. Podczas trzech weekendów listopada na Hali Sportowej 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej rywalizowały 32 zespoły, w których wystąpiło blisko 400 
zawodników z województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzy-
skiego. Wysoki poziom sportowy, doskonała organizacja, atrakcyjne nagrody to niemal 
znak firmowy tej największej imprezy piłkarskiej dzieci w naszym mieście. Organiza-
torem i pomysłodawcą DDJ jest dąbrowska Football Academy, która przy współpracy  
z Promocją Urzędu Miejskiego już od pięciu lat organizuje to wydarzenie sportowe. 

Głównym celem turnieju była integracja dzieci, rozwój sportowy i wychowawczy, 
dobra zabawa oraz krzewienie idei Fair Play, a także promocja Dąbrowy Tarnowskiej.  
Honorowy Patronat nad tą doroczną imprezą sportową objął Burmistrz Krzysztof 
Kaczmarski.
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BEZPŁATNY PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY 
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Kontynuacja budowy   
obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Trwają prace przy budowie obwodnicy Dąbrowy  
Tarnowskiej. Obecnie zadanie prowadzi konsorcjum pol-
sko-węgierskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANI-
MEX Sp. z o.o. – z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – z Będzina  
i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft.,  
które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł.

Dzięki sprzyjającej pogodzie prowadzone są inten-
sywne prace na 8 inżynierskich obiektach mostowych oraz 
rozpoczęły się prace ziemne na całym odcinku trasy. Trwają 
roboty przezbrojeniowe branżowe, związane z przebudo-
wą sieci wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej 
oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych. Nowy odcinek 
drogi krajowej 73 stanowi ważną oś komunikacyjną woje-
wództwa małopolskiego na kierunku północ – południe. 
Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej pozwoli na wy-
prowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu, skróci czas przejazdu  
w ruchu lokalnym i tranzytowym. DK nr 73 stanowi bowiem połączenie pomiędzy Tarnowem,  
a Kielcami i dalej Warszawą.

Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 obejmuje:
• budowę nowego odcinka jednojezdniowej drogi dwupasowej klasy GP o długości około 6,9 km,
• wykonanie nawierzchni przystosowanej do nośności 115 kN/oś,
• budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych),
• wykonanie systemu odwodnieniowego drogi (kanalizacja deszczowa, rowy, przepusty),
• budowę dróg dojazdowych (serwisowych), zjazdów,
• budowę zatok postojowych do kontroli pojazdów,
• wykonanie urządzeń ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczające wody),
• budowę lub przebudowę chodników,
• oznakowanie i organizację ruchu z zastosowaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
• przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budową drogi,
• opracowanie dokumentacji powykonawczej,
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


