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BUDŻET GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA ROK 2012

	 Rada	 Miejska	 w	 Dąbrowie	
Tarnowskiej	na	ostatniej	sesji	w	2011	roku,	
która	odbyła	się	29	grudnia	2011	r.	podjęła	
uchwałę	 budżetową	 Gminy	 Dąbrowa	
Tarnowska	na	rok	2012.	
	 W	 uchwale	 budżetowej	 ustalono	
dochody	 gminy	 w	 2012	 r.	 w	 wysokości	
49.557.286,14	zł,	w	tym	dochody	bieżące		 
w	wysokości	45.841.857,14	zł	oraz	dochody	
majątkowe	w	wysokości	3.715.429,00	zł.	
Dochody	 gminy	 pochodzić	 będą	 między	
innymi	 	 z	 podatków	 od	 nieruchomości,	
od	 środków	 transportowych	 i	 z	 podatku	
rolnego	oraz	leśnego,	z	najmu	i	dzierżawy	
lokali	 mieszkalnych	 oraz	 działek	
należących	do	gminy	i	z	różnego	rodzaju	
dotacji	 otrzymanych	 z	 budżetu	 państwa	 
i	budżetu	Unii	Europejskiej.	
	 Wydatki	 budżetu	 gminy	 na	 rok	
2012	 ustalono	 w	 kwocie	 50.470.952,14	
zł,	 w	 tym	 wydatki	 bieżące	 na	 łączną	
kwotę	 w	 wysokości	 42.965.504,14	 zł,	 
a	wydatki	majątkowe	w	kwocie	7.505.448	
zł.	 W	 ramach	 wydatków	 majątkowych	
przewidziane	 są	 między	 innymi	 takie	
inwestycje	jak:

budowa	parkingu	przy	ul.	Szpitalnej,1.	
modernizacja	 dróg	 dojazdowych	 do	2.	
pól,
budowa	 ul.	 Ogrodowej	 w	 Dąbrowie	3.	
Tarnowskiej	–	I	etap,	
budowa	ul.	Ręgorowicza	w	Dąbrowie	4.	
Tarnowskiej	+	odszkodowania,	
budowa	 parkingu	 przy	 Przedszkolu	 5.	
Nr	2	w	Dąbrowie	Tarnowskiej,	
budowa	zjazdu	i	parkingu	koło	Domu	6.	
Ludowego	w	Nieczajnie	Górnej,	
doposażenie	 placów	 zabaw	 na	 os.	7.	
Kościuszki	w	Dąbrowie	Tarnowskiej,
projekt	 budowy	 kanalizacji	 wsi	8.	
Laskówka	Chorąska,	
dobudowa	 wodociągu	 i	 kanalizacji	 9.	

ul.	 Czernia	 i	 ul.	 Szarwarska	 Boczna	 
w	Dąbrowie	Tarnowskiej,	
renowacja	 Synagogi	 w	 Dąbrowie	10.	
Tarnowskiej	 –	 perły	 architektury	
Chasydów	 w	 Polsce	 –	 utworzenie	
Ośrodka	Spotkania	Kultur,	
modernizacja	 boiska	 sportowego	 11.	
w	Nieczajnie	Górnej.

	 Różnica	 między	 dochodami	 
i	 wydatkami	 stanowi	 planowany	 deficyt	
budżetu	w	kwocie	913.666	zł,	który	zostanie	
pokryty	 przychodami	 pochodzącymi	 
z	zaciągniętych	kredytów	w	tej	kwocie.
	 W	swoim	przemówieniu	na	XV	sesji	
Rady	 Miejskiej	 w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej	
Burmistrz	Stanisław	Początek	zaznaczył,	
że	proponowany	budżet	w	bieżącym	roku	
jest	 skromniejszy	 niż	 w	 latach	 ubiegłych	
niemniej	jednak	planowane	i	realizowane	
zadania	 mają	 na	 celu	 poprawę	 jakości	
życia	 mieszkańców	 oraz	 zwiększenia	
majątku	gminy.	Na	sesji	Przewodniczący	
Komisji	 ds.	 Budżetu,	 Strategii	 i	 Rozwoju	
Gminy	 Tomasz	 Budyn	 przedstawił	
opinię	 Komisji	 dotyczącą	 projektu	
budżetu	 Gminy	 na	 rok	 bieżący.	 Została	
również	 przeczytana	 opinia	 Regionalnej	
Izby	 Obrachunkowej.	 Obydwie	 opinie	
były	 pozytywne.	 Za	 przyjęciem	 w/w	
projektu	 uchwały	 głosowało	 18	 radnych,	 
a	2	radnych	wstrzymało	się	od	głosu.
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SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

	 15	 grudnia	 2011	 r.	 w	 Zespole	
Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 Nr	 1	 odbyła	
się	 sesja	 Młodzieżowej	 Rady	 Miejskiej	
w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej,	 która	 była	
połączona	z	prezentacją	programu	„Młody	
Obywatel”.
	 W	 sesji	 Młodzieżowej	 Rady	
Miejskiej	udział	wzięli:	Stanisław	Początek	
–	 Burmistrz	 Dąbrowy	 Tarnowskiej,	
Kazimierz	 Tęczar	 –	 Sekretarz	 Powiatu,	
Marian	 Gajda	 –	 Dyrektor	 ZOSiP,	 dr	
Marta	 Chrabąszcz	 –	 dyrektor	 ZSP	 
Nr	 1	 w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej,	 Grażyna	
Gawlik	 –	 kierownik	 MGOSiR,	 Tomasz	
Wójcik	 –	 asystent	 Posła	 	 na	 Sejm	 RP	
Aleksandra	 Grada	 oraz	 opiekunowie	
radnych	MRM	i	członkowie	Stowarzyszenia	
„Wiedzieć	 Więcej”,	 a	 także	 uczniowie	
Zespołu	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 
Nr	1	w	Dąbrowie	Tarnowskiej.
	 Obrady	prowadziła	Agata	Kogut	–	
Wiceprzewodnicząca	Młodzieżowej	Rady	
Miejskiej	w	Dąbrowie	Tarnowskiej.
	 Na	 wstępie	 obrad	 uzupełniono	
skład	 MRM	 o	 trzy	 osoby	 w	 związku	 
z	 odejściem	 dotychczasowych	 radnych.	
Wojciech	 Aksamit,	 Karol	 Janusiewicz	 
i	 Piotr	 Bzuła	 po	 otrzymaniu	 stosownych	
zaświadczeń	 od	 Przewodniczącego	
Komisji	Wyborczej	Mariana	Gajdy	 złożyli	
ślubowanie	 radnego	 Młodzieżowej	 Rady	
Miejskiej.
	 Następnie	 Przewodniczący	
Komisji	złożyli	sprawozdania	i	przedstawili	
plany	 pracy	 poszczególnych	 komisji	 na	
2012	rok.
	 W	 	 związku	 z	 faktem,	
iż	 	 	 	 	 	 	 	 Młodzieżowa	 Rada	 Miejska	
wraz	 ze	 Stowarzyszeniem	 „Wiedzieć	
Więcej”	 przystępuje	 do	 realizacji	
projektu	 zainicjowanego	 przez	

Centrum	 Edukacji	 Obywatelskiej,	
adresowanego	 do	 szkół	 gimnazjalnych	 
i	ponadgimnazjalnych	z	terenu	całego	kraju	
Łukasz	 Zych	 –	 przedstawiciel	 Centrum	
Edukacji	Obywatelskiej	zapoznał	radnych	
z	głównymi	założeniami	Programu	„Młody	
Obywatel”,	dzięki	któremu	uczniowie	będą	
mogli	zbadać	jak	ludzie	z	ich	miejscowości	
współpracują	 ze	 sobą,	 jak	 bardzo	 sobie	
ufają,	komunikują	się	 i	co	 jest	ważne	dla	
lokalnej	 tożsamości.	 Celem	 programu	
jest	 umożliwienie	 młodym	 ludziom	
prowadzenia	działań	służących	wzrostowi	
zaufania,	 współpracy	 między	 ludźmi,	
poczucia	 tożsamości	 lokalnej	 i	 lepszej	
komunikacji	w	miejscowości.
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XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

	 W	 dniu	 8	 lutego	 2012	 r.	 odbyła	
się	XVI	sesja	Rady	Miejskiej	w	Dąbrowie	
Tarnowskiej,	której	głównym	tematem	były	
sprawy	z	zakresu	oświaty.	
	 Obrady	 prowadził	 Władysław	
Knutelski	–	Przewodniczący	Rady	Miejskiej	 
w	Dąbrowie	Tarnowskiej.	

	 Po	 zapoznaniu	 się	 ze	
sprawozdaniem	 Burmistrza	 Stanisława	
Początka	 z	 działalności	 międzysesyjnej	
radni	 pozytywnie	 zaopiniowali	 informację	
na	 temat	 funkcjonowania	 oddziałów	
integracyjnych	w	przedszkolach	i	szkołach	
na	terenie	Gminy	Dąbrowa	Tarnowska.
	 Następnie	 Przewodnicząca	
Komisji	ds.	Oświaty,	Kultury	i	Wychowania	
radna	 Józefa	 Borowska	 –	 Marciniak	
przedstawiła	 opinię	 Komisji	 dotyczącą	
funkcjonowania	 szkół	 i	 przedszkoli	 na	
terenie	Gminy	Dąbrowa	Tarnowska	w	2011	
r.,	po	czym	radni	podjęli	uchwałę	w	sprawie	
analizy	 ekonomicznej	 i	 organizacyjnej	
funkcjonowania	 szkół	 i	 przedszkoli	 na	
terenie	naszej	gminy	w	ubiegłym	roku.
	 Na	 sesji	 radni	 jednogłośnie	
przyjęli	 uchwałę	 dotyczącą	 przekazania	
prowadzenia	 Publicznej	 Szkoły	
Podstawowej	w	Lipinach	osobie	fizycznej	–	
pani	Agacie	Leżoń,	obecnemu	Dyrektorowi	
tej	Szkoły.
	 Radni	 podjęli	 również	 uchwałę	 
w	sprawie	zamiaru	reorganizacji	Publicznej	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Szarwarku	
polegającej	 na	 likwidacji	 Szkoły	 Filialnej	
w	 Żelazówce,	 w	 związku	 z	 tym,	 że	 do	

Gminy	wpłynął	wniosek,	z	którego	wynika	
iż	 rodzice	 uczniów	 z	 Brnika	 i	 Żelazówki	
wyrażają	 pozytywną	 opinię	 o	 utworzeniu	
Niepublicznej	 Niepłatnej	 Szkoły	
Podstawowej	w	Żelazówce	o	klasach	I-VI	
wraz	z	oddziałem	przedszkolnym.
	 Radni	 wyrazili	 zgodę	 na	
utworzenie	 klasy	 spotrowej	 z	 podziałem	
na	dwa	profile:	piłka	nożna	dla	chłopców	 
i	piłka	siatkowa	dla	dziewcząt	w	Publicznym	
Gimnazjum	Nr	2	w	Dąbrowie	Tarnowskiej.
	 Podjęto	 rówinież	 uchwałę	
dotyczącą	 przystąpienia	 do	 Programu	
Operacyjnego	 „Kapitał	Ludzki”	w	 ramach	
Działania	9.5/I/11	w	związku	z	uzyskaniem	
dofinansowania	projektu	„Świadomi	swoich	
pasji”	 przez	 Zespół	 Szkoły	 Podstawowej	 
i	Gimnazjum	w	Gruszowie	Wielkim.
	 Na	 środowej	 sesji	 radna	
Bogusława	 Serwicka	 została	 wybrana	
jako	 przedstawiciel	 Rady	 Miejskiej	 
w		Dąbrowie	Tarnowskiej	do	Miejskiej	Komisji	
Wyborczej	do	Młodzieżowej	Rady	Miejskiej	 
w	Dąbrowie	Tarnowskiej.
	 Po	 kilkumiesięcznej	 przerwie	
radni	powrócili	 także	do	sprawy	 radnego	
Andrzeja	 Buśko	 i	 podjęli	 uchwałę	 
w	sprawie	wygaśnięcia	mandatu	radnego	
Rady	 Miejskiej	 w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej.	
Radni	nie	przychilili	się	do	wniosku	Klubu	
Radnych	„Niezależni	Powiśle	Dąbrowskie”	
w	sprawie	wygaśnięcia	mandatu	radnego	
Kazimierza	 Pinasa	 i	 radnej	 Józefy	
Taraska.	
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	 1	 grudnia	 2011	 r.	 odbyło	 się	
otwarcie	 nowoczesnej	 hali	 widowiskowo	
–	sportowej	mieszczącej	 się	na	 terenach	
Miejsko	 –	 Gminnego	 Ośrodka	 Sportu	
i	 Rekreacji	 w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej,	
która	 na	 mocy	 uchwały	 Rady	 Miejskiej	 
w	Dąbrowie	Tarnowskiej	z	listopada	2010	
r.	 nosi	 imię	 Agaty	 Mróz	 –	 Olszewskiej.	
Ta	 wybitna	 polska	 siatkarka	 urodziła	 się	 
w	1982	r.	w	Dąbrowie	Tarnowskiej.	Agata	
była	reprezentantką	Polski	i	zdobywczynią	
złotych	 medali	 na	 Mistrzostwach	 Europy	
w	 	 piłce	 siatkowej	 kobiet	 w	 2003	 i	 2005	
r.	 Zachorowała	 na	 białaczkę	 i	 w	 2008	 r.	
po	ciężkiej	walce	z	chorobą,	niedługo	po	
urodzeniu	córeczki	zmarła	w	wieku	26	lat.
	 Koszt	 całej	 inwestycji	 w	 całości	
wyniósł	8.008.000	zł.	Budowa	finansowana	
była	ze	środków	budżetu	gminy	Dąbrowa	
Tarnowska	 w	 wysokości	 4.608.000	 zł	 
i	 funduszy	 unijnych	 przyznanych	 przez	
Zarząd	 Województwa	 Małopolskiego	
z	 Małopolskiego	 Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego,	 które	 wyniosły	
3.000.000	 zł.	 Powiat	 Dąbrowski	 udzielił	
pomocy	 finansowej	 w	 wysokości	
400.000	 zł.	 Wykonawcą	 inwestycji	 była	
CHEMOBUDOWA	S.A.	Kraków	w	systemie	
„zaprojektuj	i	wybuduj”.
	 Budynek	 jest	 świetnie	
wkomponowany	w	terenie.	Parametry	hali	
pozwalają	 na	 organizowanie	 zawodów	
w	 takich	 dyscyplinach,	 jak:	 siatkówka,	
koszykówka,	 piłka	 ręczna	 i	 piłka	 nożna	
halowa.	 Projekt	 zawiera	 nowatorskie	
rozwiązania,	 posiada	 nowoczesne	
zaplecze	szatniowe	i	gospodarcze.
	 Na	 trybunach	 znajduje	 się	 800	
miejsc	siedzących,	a	na	galeriach	znajdzie	
miejsce	jeszcze	400	widzów.	W	hali	można	

prowadzić	nie	tylko	zawody	sportowe,	ale	
można	organizować	 także	duże	 imprezy	
kulturalne.
	 Umowa	 na	 zaprojektowanie	 
i	budowę	hali	została	podpisana	w	kwietniu	
2010	r.,	w	listopadzie	tegoż	samego	roku	
został	 wmurowany	 kamień	 węgielny	 
i	dzięki	bardzo	sprawnemu	tempu	budowy	
rok	później	odbyło	się	otwarcie	hali.
	 Uroczystość	 otwarcia,	 która	
odbyła	 się	 1	 grudnia	 ubiegłego	 roku	
rozpoczęła	 się	 od	 hymnu	 państwowego,	
następnie	 wszystkich	 zebranych	 gości	
powitał	Burmistrz	Stanisław	Początek,	po	
czym	 przedstawił	 „małą	 historię	 budowy	
dużej	 hali”.	 W	 przemówieniu	 Burmistrza	
znalazły	 się	 m.in.	 takie	 słowa:	 „Dzisiaj	 
w	naszym	mieście	spełniają	się	marzenia	
i	 plany.	 Dzięki	 determinacji	 samorządu	
gminnego,	poprzedniej	i	obecnej	kadencji	
oraz	 licznym	 osobom	 i	 instytucjom,	
oddajemy	 nowoczesny	 obiekt	 sportowy.	
Ma	on	służyć	mieszkańcom	naszej	gminy	
i	 pewnie	 całego	 powiatu	 dąbrowskiego.	
Nowa	 pełnowymiarowa	 hala	 pięknie	
wkomponowała	 się	 w	 cały	 kompleks	
sportowy,	 na	 który	 składa	 się:	 stadion,	
kryta	 pływalnia,	 basen	 odkryty,	 zespół	
boisk	 wielofunkcyjnych	 ORLIK	 2012,	
Hotel	„Cristal	Park”.”
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	 Burmistrz	 Dąbrowy	 Tarnowskiej	
złożył	 podziękowania	 wielu	 osobom	 
i	 instytucjom	 za	 pomoc	 w	 realizacji	
tak	 dużego	 zadania	 inwestycyjnego.	
Adresatami	 podziękowań	 byli	 m.in.:	
Wicemarszałkowie	 Województwa	
Małopolskiego	 Roman	 Ciepiela	 
i	 Stanisław	 Sorys,	 Radny	 Sejmiku	
Bolesław	 Łączyński,	 Rada	 Powiatu	
na	 czele	 z	 Przewodniczącą	 Barbarą	
Pobiegło,	 Starosta	 Dąbrowski	 Tadeusz	
Kwiatkowski,	 Rada	 Miejska	 kadencji	
2006	–	2010	na	czele	z	Przewodniczącą	
Bogusławą	 Serwicką,	 Rada	 Miejska	
obecnej	 kadencji	 z	 Przewodniczącym	
Władysławem	 Knutelskim,	 kierownictwo	
CHEMOBUDOWY	S.A.	Kraków	na	czele	
z	 Prezesem	 Andrzejem	 Juszczykiem,	
Dyrektor	 Rejonu	 Dystrybucji	 ENION	
Stanisław	 Kozioł,	 Dyrektor	 Oddziału	
GAZ	 -	 SYSTEM	 Ryszard	 Ryba,	
Gazownia	 Tarnowska	 –	 Biuro	 Obsługi	
Klienta	 Dąbrowa	 Tarnowska	 –	 Ryszard	
Taraska	 i	 Lucjan	 Klaczak,	 Kierownictwo	
Firmy	 EKOBOX	 z	 Prezesem	 Kamilem	
Suchańskim,	Powiatowy	Inspektor	Nadzoru	
Budowlanego	 Barbara	 Studzińska,	
Powiatowy	 Inspektor	 Sanitarny	 Grażyna	
Dudajek,	 Komendant	 Powiatowy	 PSP	
st.	 bryg.	 Adam	 Rzemiński,	 Biuro	 Usług	
Inwestycyjnych	 z	 Tarnowa	 –	 Kazimierz	
Kolasa,	 kierownik	 oddziału	 MOTA	 –	
ENGIL	 w	 Tarnowie	 –	 Tadeusz	 Dorosz.	
Burmistrz	 złożył	 także	 podziękowania	
swoim	najbliższym	współpracownikom.
	 Kolejnym	 punktem	 uroczystości	
było	przecięcie	wstęgi	przez	liczne	grono	
osób	 zaproszonych	 do	 tej	 czynności.	
Po	 przecięciu	 wstęgi	 halę	 poświęcił	 J.E.	
Biskup	Wiesław	Lechowicz	w	towarzystwie	
Proboszcza	 Dąbrowskiej	 Parafii	 –	 
ks.	Prałata	Stanisława	Cyrana.
	 Następnie	 gratulacje	 z	 okazji	
oddania	 tak	 wielkiej	 inwestycji	 dla	
samorządu	 dąbrowskiego	 przekazali:	
Wicemarszałkowie	 Roman	 Ciepiela	

i	 Stanisław	 Sorys,	 Radny	 Sejmiku	
Bolesław	Łączyński,	mama	Agaty	Mróz	–	
Olszewskiej	–	patronki	hali	–	pani	Ludwika	
Mróz,	która	podarowała	rodzinne	pamiątki	
(zdjęcie	 drużyny	 z	 Agatą	 i	 jej	 koszulkę	
z	 Mistrzostw	 Europy	 z	 numerem	 9).	

Pamiątki	 te	 wyeksponowane	 są	 w	 holu	
wejściowym.	 Następnie	 gratulacje	 złożył	
Starosta	 Tadeusz	 Kwiatkowski,	 Prezes	
CHEMOBUDOWY	 Andrzej	 Juszczyk,	
który	 na	 ręce	 Burmistrza	 Stanisława	
Początka	przekazał	symboliczny	klucz	do	
hali	oraz	Wiesław	Krajewski,	który	wystąpił	
w	imieniu	klubu	radnych	PiS.	
	 Warta	 obejrzenia	 była	 również	
część	artystyczna	oraz	pięknie	wykonane	
pokazy	 gimnastyczne	 przez	 młodzież	 
z	 Publicznego	 Gimnazjum	 Nr	 2	 
w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej	 przygotowane	
pod	 kierunkiem	 nauczycieli	 wychowania	
fizycznego	uczących	w	tym	gimnazjum.
	 Później	 krótki	mecz	 halowej	 piłki	
nożnej	rozegrały	drużyny	MLKS	Dąbrovia	 
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i	 Drużyna	 Przedsiębiorców.	 Mecz	
rozpoczął	 strzałem	 do	 bramki	 Burmistrz	
Stanisław	Początek,	a	następny	gol	należał	
do	Starosty	Tadeusza	Kwiatkowskiego.	

	 7	 grudnia	 2011	 roku	 na	
nowootwartej	 hali	 widowiskowo	 –	
sportowej	 im.	Agaty	 Mróz	 –	 Olszewskiej	
przy	 pełnych	 trybunach	 rozegrany	 został	
pierwszy,	 pokazowy	 mecz	 siatkówki	
kobiet.	 W	 meczu	 otwarcia	 udział	 wzięły	
drużyny	 KPSK	 Stal	 Mielec	 (Plus	 Liga)	 
i	Armatura	Eliteski	AZS	UE	Kraków	(I	Liga).	
Całość	uatrakcyjnił	występ	cheerleaderek	
z	 Formacji	 Tanecznej	 Labirynt	 ze	
Szkoły	 Tańca	 Honorata,	 wicemistrzyń	 
z	Hongkongu.	Mimo	tego,	że	był	to	mecz	
towarzyski	 cieszył	 się	 bardzo	 dużym	
zainteresowaniem	ze	strony	mieszkańców	
całej	naszej	gminy.
	 Mecz	 sędziowali	 tarnowscy	
sędziowie:	 Stanisław	 Jacher,	 Ryszard	
Surdej,	 Piotr	 Habel,	 Monika	 Opozda,	
Kamil	Mendel	i	Sławomir	Kozioł.	Mecz	ten	
rozegrany	 został	 w	 5	 setach.	 Wszystkie	
sety	 zostały	 wygrane	 przez	 siatkarki	 
z	Mielca	(25-23,	25-14,	25-21,	25-22,	15-5).	
Spotkanie	komentował	Roman	Kieroński,	
który	zachęcał	kibiców	do	dobrej	zabawy.	
MVP	meczu	 została	 zawodniczka	 KPSK	
Stali	Mielec	–	Mariola	Wojtowicz	(libero).
	 Sponsorami	 tej	 imprezy	 byli:	
Firma	EUROSAN	–	Janusza	Pasternaka,	
INVEST	Nieruchomości	–	Romana	Mosio,	
ZRI	 „POWIŚLE”	 -	
Krzysztofa	 Bienia,	
AKCENT	 STUDIO	
–	 Jarosława	 Gęzy,	
FHU	 ANDRZEJEK	
–	Małgorzaty	Wajda,	
CHEMOBUDOWA	
Kraków.

MECZ OTWARCIA
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	 Związek	 Powiatów	 Polskich	
od	 2003	 roku	 prowadzi	 ogólnopolski	
ranking	 gmin	 i	 powiatów.	 Samorządy	 są	
oceniane	 w	 następujących	 kategoriach;	
powiaty,	 miasta	 na	 prawach	 powiatu,	
gminy	miejskie	 i	miejsko-wiejskie,	 gminy	
wiejskie.	 Gmina	 Dąbrowa	 Tarnowska	 
w	rankingu	uczestniczy	od	2005	roku	i	jest	
sklasyfikowana	w	kategorii	gmin	miejskich	
i	miejsko-wiejskich.	
	 Eksperci	 ZPP	 oceniają	
poszczególne	 samorządy	 w	 oparciu	
o	 wiele	 szczegółowych	 kryteriów	 
w	 dziesięciu	 grupach	 tematycznych;	
działania	proinwestycyjne	i	prorozwojowe,	
rozwiązania	 poprawiające	 jakość	
obsługi	 mieszkańców	 i	 funkcjonowania	
jednostki	 samorządu	 terytorialnego,	
rozwój	 społeczeństwa	 informacyjnego,	
rozwój	 społeczeństwa	 obywatelskiego,	
umacnianie	 systemów	 zarządzania	
bezpieczeństwem	 informacji,	 promocja	
działań	 prozdrowotnych	 i	 pomocy	
społecznej,	 promocja	 rozwiązań	
ekoenergetycznych,	działania	promocyjne,	
współpraca	 zagraniczna.	 Za	 te	 działania	
w	 2011	 r.	 Gmina	 Dąbrowa	 Tarnowska	
zdobyła	 25.586	 punktów,	 co	 dało	 jej	
pierwsze	miejsce	w	 rankingu	w	kategorii	
gmin	 miejskich	 i	 miejsko	 -	 wiejskich.	
Laureat	 otrzymuje	 też	 Honorowy	 Tytuł	

„DOBRY	POLSKI	SAMORZĄD”.	
	 W	 pierwszej	 piątce	 są	 jeszcze	
następujące	 samorządy;	 II	 miejsce	
Bolesławiec	-25.052	pkt.	woj.	dolnośląskie,	
III	 miejsce	 Płońsk-24.065	 pkt.	 woj.	
mazowieckie,	 IV	 miejsce	 Polanica	 Zdrój	
-23.553	pkt.	woj.	dolnośląskie,	V	miejsce	
Brodnica	 -	 22.311	 pkt.	 woj.	 kujawsko-
pomorskie.	Dla	 przypomnienia	 podajemy	
wykaz	 zdobytych	 miejsc	 przez	 naszą	
gminę	w	poprzednich	latach;
	 2010r.	VI,	2009	 r.	VII,	2008	 r.	 III,	
2007r.	V,	2006	r.	V	,	2005	r.	II.	Na	zdobycie	
pierwszej	 lokaty	 zasadniczy	wpływ	miały	
punkty	 za	 pozyskanie	 funduszy	 unijnych	 
i	krajowych,	przeznaczonych	na	inwestycje	
w	2011	r.	
	 Organizatorzy	 prowadzą	 też	
odrębny	 ranking	 energii	 odnawialnej	
i	 oceniają	 zgłoszone	 przykłady	
wykorzystania	 energii	 odnawialnej	
na	 terenie	 gminy.	 Dotyczy	 to	 nie	 tylko	
inwestycji	 samorządowych,	 ale	 także	
osób	 prywatnych	 i	 firm.	W	 tym	 rankingu	
uzyskaliśmy	 2340	 pkt.	 co	 też	 daje	 
I	miejsce.	Bardzo	wysoko	ocenione	zostały	
inwestycje	 gminne	 (solary,	 pompa	 ciepła	
i	 ekonomizer	 spalin)	 zainstalowane	 przy	
krytej	pływalni.
	 Pierwsza	piętnastka	gmin	z	każdej	
kategorii	 otrzyma	 w	 II	 kwartale	 puchar	 
i	 okolicznościowy	 dyplom,	 które	 zostaną	
wręczone	 na	 zjeździe	 krajowym	 ZPP.	
Wyniki	 rankingu	 trafią	 do	 wydawnictw	
samorządowych	 i	 mediów	 lokalnych.	 Są	
dobrym	 elementem	 promującym	 pracę	
samorządów.

GMINA DĄBROWA TARNOWSKA 
LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU GMIN
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DWIE STATUETKI  „USKRZYDLONY” 2011

	 Tarnowska	 Fundacja	
Kultury	 podczas	
uroczystej	 gali	 
w	 tarnowskim	
Ratuszu,	 która	 miała	
miejsce	20	stycznia	br.	
-	rozdała	12	statuetek	
Honorowej	 Nagrody	
U S K R Z Y D L O N Y	
2011.

	 Dwie	 nagrody	 trafiły	 do	
Dąbrowy	 Tarnowskiej.	 Jedną	 otrzymało	
Stowarzyszenie	 „Związek	 Dąbrowiaków”	
w	 kategorii	 „Organizacje	 pozarządowe”,	
drugą	 został	 uhonorowany	 Paweł	
Chojnowski	 -	 Dyrektor	 Dąbrowskiego	
Domu	Kultury	i	była	to	kategoria	„Rozwój	
i	promocja	regionu”.	
	 Jak	 podkreślali	 organizatorzy,	
nagrody	 otrzymały	 organizacje	 i	 osoby	
indywidualne,	 wybitnie	 zaangażowane	
w	 rozwój	 regionu	 i	 „małych	 ojczyzn”.	
Pierwsze	 statuetki	 tej	 nagrody	 Kapituła	
Konkursu	przyznała	w	1998	roku	 i	do	 tej	
pory	rozdano	ich	245.	
	 Dyrektor	 Paweł	 Chojnowski	
został	 nagrodzony	 za	 prężne	 kierowanie	
największą	 w	 powiecie	 	 instytucją	
kultury,	 jaką	jest	Dąbrowski	Dom	Kultury.	
Doceniono	 jego	 wiele	 inicjatyw	 i	 wkład	
w	 rozwój	 artystyczny	 młodych	 talentów.	
Kapituła	 przypomniała	 m.in.	 posiadanie	
przez	 DDK	 kina	 cyfrowego	 w	 którym	
odbywają	 się	 transmisje	 spektakli	
operowych	z	Metropolitan	Opera	w	Nowym	
Jorku,	baletowe	z	Moskwy	i	Petersburga.	
Znane	jest	też	zaangażowanie	Dyrektora	
Chojnowskiego	 w	 popularyzację	
wiadomości	 o	 koegzystencji	 Żydów	 
i	Polaków	w	naszym	mieście	przed	1939	r.	
Dba		o	kulturę	i	tradycję	ludową.

	 Związek	 Dąbrowiaków,	 którego	
Prezesem	 od	 założenia	 w	 1993	 r.	 jest	
lek.	 med.	 Mieczysław	 Siudziński,	 jest	
aktywną	 organizacją	 pozarządową,	
silnie	 zaangażowaną	w	promocję	miasta	 
i	powiatu.	Dba	o	dobra	kultury	 i	pamiątki	
z	 przeszłości.	 Członkowie	 tej	 organizacji	
już	18	razy	prowadzili	kwestę	na	odnowę	
zabytkowych	 pomników,	 znajdujacych	
się	 na	 najstarszej	 części	 cmentarza	
parafialnego.	 Za	 zebrane	 fundusze	 
w	 kwocie	 ponad	 50	 tys.	 zł	 udało	 się	
odnowić	 aż	 38	 zabytkowych	 nagrobków.	
Związek	 organizuje	 popularne	 odczyty	
i	 wystawy	 o	 tematyce	 historycznej	 oraz	
z	 zakresu	 promocji	 ochrony	 zdrowia.	
Działacze	Związku	Dąbrowiaków	chętnie		
włączają	się	do	wielu	akcji	charytatywnych	
i	kulturalnych.
	 Nagrodzonym	 serdecznie	
gratulujemy	 i	 życzymy	 dalszych	
sukcesów.
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KONKURSU „NA NAJŁADNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄTECZNĄ 
edycja 2011/2012” 

	 Zakończyła	się	V	edycja	konkursu	
na	 Najładniejszą	 Iluminację	 Świąteczną	 
w	Gminie	Dąbrowa	Tarnowska.	Cieszymy	
się,	 iż	 mimo	 wzrastających	 cen	 energii	
elektrycznej,	 mieszkańcy	 naszej	 gminy	
angażują	 się	 w	 upiększanie	 własnych	
posesji	w	okresie	świąt	Bożego	Narodzenia	
i	 Nowego	 Roku.	 Zdobienie	 elementami	
świetlnymi	 posesji,	 ogrodów	 i	 balkonów	
nadaje	 w	 zimowej	 scenerii	 specjalnego	
uroku.	
	 W	 dniu	 2	 stycznia	 2012	 roku	
Komisja	 wizytowała	 zgłoszone	 do	
konkursu	 obiekty	 oceniając	 następujące	
elementy:	 ogólne	 wrażenie	 estetyczne	
i	 atrakcyjność,	 nawiązanie	 do	 tradycji	
świąteczno-noworocznej,	 oryginalność	
dekoracji	oraz	harmonia	z	otoczeniem.

Zwycięzcami	konkursu	zostali:	
w	kategorii	posesje	indywidualne

Antoni	 Bartoń	 -	 Nieczajna	 Górna	 •	
-	I	nagroda		-	300		zł	brutto	
Justyna	 Krzyżek	 -	 Nieczajna	 Dolna	 •	
-	II	nagroda		-	200		zł	brutto
Maria	 Moździerz	 -	 Szarwark	 •	
-	III	nagroda	-	150	zł	brutto	
Józef	 Banaś	 -	 Gruszów	 Wielki	 •	
-	III	nagroda	-	150	zł	brutto

	 Nie	 otrzymaliśmy	 formalnych	
zgłoszeń	 ze	 strony	 instytucji	 i	 obiektów	
handlowych.	 Liczymy,	 iż	 w	 kolejnych	
latach	 do	 rywalizacji	 przystąpią	 również	
przedsiębiorcy	 i	 handlowcy,	 którzy	
także	 mogą	 pochwalić	 się	 ciekawymi	
aranżacjami	własnych	obiektów.	Już	teraz	
uwagę	 zwracają	 iluminacje	 wielu	 firm,	
min.	 Sądu	 Rejonowego,	 DH	 Dukat,	 DH	
Dąbrowiak	czy	sklepu	P.	Wieczorka	przy	
ul.	1-Maja.	
									Nagrody	laureatom	wręczył	Burmistrz	
Dąbrowy	 Tarnowskiej	 Pan	 Stanisław	
Początek.	Gratulujemy	zwycięzcom.	
									Serdecznie	zapraszamy	do	udziału	
w	 przedmiotowym	 konkursie	 w	 latach	
następnych.
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XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

	 8	 stycznia	 2012	 r.	 odbył	 się	
jubileuszowy	 XX	 Finał	Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy.	 W	 tym	 roku	
pieniądze	 były	 zbierane	 na	 zakup	
najnowocześniejszych	 urządzeń	 dla	
ratowania	 życia	 wcześniaków	 oraz	
pomp	 insulinowych	dla	kobiet	ciężarnych	 
z	cukrzycą.
	 W	tym	dniu	w	Dąbrowskim	Domu	
Kultury	 odbył	 się	 „Koncert	 Rodzinny”	
podczas	 którego	 można	 było	 oglądnąć	
występy	 taneczne	 i	 wokalne,	 występy	
kabaretowe,	 został	 zaprezentowany	
Taniec	Bollywood,	a	także	odbył	się	pokaz	
Tarnowskiego	Bractwa	Rycerskiego.
	 O	 godz.	 20.00,	 jak	 co	 roku,	
na	 parkingu	 przed	 Urzędem	 Miejskim	 
w	Dąbrowie	Tarnowskiej	odbył	się	pokaz	
sztucznych	 ogni,	 tzw.	 „światełko	 do	
nieba”	 oraz	 licytacja	 gadżetów	 WOŚP.	
Natomiast	 o	 godz.	 21.00	 w	 Dąbrowskim	
Domu	Kultury	odbył	się	koncert,	podczas	
którego	 wystąpiły	 takie	 zespoły,	 jak:	
„NITROGULGULATHOR”,	 „INVADERS”,	
„SUCHY	 CHLEB	 DLA	 KONIA”,	 „DEATH	
FEEL”	oraz	„SCREAM”.
	 W	 pierwszych	 dniach	 stycznia	
2012	r.	w	ramach	imprez	towarzyszących	
XX	Finałowi	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	
Pomocy	 przy	 wspólpracy	 z	 Dąbrowskim	
Domem	 Kultury	 i	 Miejsko	 –	 Gminnym	
Ośrodkiem	Sportu	i	Rekreacji	w	Dąbrowie	
Tarnowskiej	 przeprowadzone	 zostały	
otwarte	zawody	sportowe.
	 Na	 dąbrowskiej	 krytej	 pływalni	 
5	 stycznia	 br.	 odbyły	 się	 zawody	
pływackie	 w	 kategoriach	 wiekowych	 od	
przedszkolaka	do	starszych,	a	8	stycznia	
br.	 odbył	 się	 maraton	 pływacki	 „Sto	
basenów	 płynie	 z	 pompą”,	 zaś	 na	 Hali	
Sportowej	 im.	Agaty	Mróz	 –	Olszewskiej	
w	Dąbrowie	Tarnowskiej	6	stycznia	2012	

r.	 odbył	 się	 Otwarty	 turniej	 koszykówki,	 
7	stycznia	br.	Turniej	halowej	piłki	nożnej	
oraz	ze	względu	na	duże	zainteresowanie	
15	 i	16	stycznia	odbyły	się	eliminacje	do	
Otwartego	 turnieju	 siatkówki,	 natomiast	
wielki	 finał	 odbył	 się	 22	 stycznia	 2012	 r.	
W	tym	roku	w	trzech	dyscyplinach	zgłosiło	
się	łącznie	–	29	zespołów	i	to	także	rekord	 
w	naszym	mieście.
	 Magiczna	 granica	 40.000	
zł	 została	 przekroczona!	 W	 sztabie	
zarejestrowanym	 w	 Dąbrowskim	 Domu	
Kultury	policzono	ponad	40.500	zł.	Mimo	
kradzieży	puszki	 jednej	 z	wolontariuszek	
ofiarność	ludzi	wrzucających	pieniądze	do	
puszek	wyniosła	blisko	34.000	zł.		
Wspaniałe	 gesty	 ofiarności	 to	 wsparcie	
sponsorów:	 Banku	 Spółdzielczego	 oraz	
firm:	 „Eurosan”	 Janusza	 Pasternaka	 
i	„Powiśle”	Krzysztofa	Bienia.
	 Podziękowanie	 specjalne	 należy	
się	Pani	Grażynie	Gawlik	 i	 pracownikom	
MGOSiR	 w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej,		
ratownikom,	sędziującym	zawody.	 	
												Najwięcej	w	puszkach	kwestarskich	
mieli:	 Jarosław	 Bator	 (blisko	 2.400	 zł),	
Sylwia	 Lichorobiec	 i	 Natalia	 Skrzyniarz.	
Im	 i	 całej	 90-osobowej	 dzielnej	 drużynie	
wolontariuszy	 należą	 się	 słowa	 uznania	
za	trud	i	wytrwałość.
	 Oby	 XXI	 Finał	Wielkiej	 Orkiestry	
Świątecznej	 Pomocy	 w	 stolicy	 Powiśla	
Dąbrowskiego	nie	był	gorszym	niż	edycja	
2012!	
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GMINA DĄBROWA TARNOWSKA W GRUPIE 

OSZCZĘDNYCH SAMORZĄDÓW
	 P i s m o	
S a m o r z ą d u	
T e r y t o r i a l n e g o	
WSPÓLNOTA,	 od	
prawie	 dziesięciu	
lat	 prowadzi	 ranking	
samorządów	 pod	
względem	 wydatków	
na	 administrację	 

w	przeliczeniu	na	1	mieszkańca.	Ranking,	
dzięki	 podziałowi	 na	 kolejne	 szczeble	
jednostek	 samorządu	 terytorialnego,	
a	 następnie	 jeszcze	 ze	 względu	 na	
ich	 wielkość	 (uzależnione	 od	 liczby	
mieszkańców),	 pozwala	 na	 analizę	 
i	 porównanie	 danego	 samorządu	 do	
innych	o	podobnej	wielkości.	
	 Gmina	 Dąbrowa	 Tarnowska	
jest	 sklasyfikowana	 w	 grupie	 miast	
powiatowych	 20	 -	 30	 tys.	 mieszkańców.	 
W	2010	r.	wydatki	na	administrację	liczone	
na	1	mieszkańca	wyniosły	191,52	zł	.	Ten	
wynik	daje	naszej	gminie	11	miejsce	wśród	
50	 sklasyfikowanych	 miast	 powiatowych	
o	 ludności	 20-30	 tys.	 mieszkańców	 
o	najniższych	wydatkach	na	administrację	
w	przeliczeniu	na	1	mieszkańca.	
	 Bardzo	 podobny	 wynik	 uzyskała	
Bochnia	 -	202,03	zł	 i	16	miejsce.	Gmina	
Dąbrowa	 Tarnowska	 w	 tym	 rankingu	 od	
2003	roku	pokazywana	jest	jako	samorząd	
oszczędny	 pod	 względem	 wydatków	 na	
administrację.	
												Sami	autorzy	rankingu	przyznają,	
że	metodologia	 klasyfikacji	 samorządów,	
może	 być	 obciążona	 pewnymi	 błędami,	
wynikającymi	 ze	 specyfiki	 działania	
samorządów.	Mimo	to,	ranking	daje	pogląd	
o	skali	wydatków	na	administrację,	 która	
często	w	powszechnej	opinii,	pokazywana	
jest	jako	„za	droga”.

	 Na	 dobrą	 lokatę	 naszej	 gminy	
składa	 się	 wiele	 czynników	 m.in.	
optymalne	 zatrudnienie	 w	 stosunku	 do	
ilości	 zadań,	 racjonalizacja	wydatków	na	
zakup	energii,	usług	telekomunikacyjnych,	
pocztowych	 czy	 materiałów	 biurowych.	
Korzystny	 wpływ	 ma	 też	 wprowadzenie	 
w	Urzędzie	Miejskim,	procedur	związanych	
z	certyfikatem	jakości	ISO.
	 Miejsce	 na	 ogólnopolskiej	 liście	
rankingowej,	 nie	 jest	 głównym	 celem	 
i	 sensem	 działania	 naszego	 samorządu	
gminnego	 -	 uważa	 Burmistrz	 Stanisław	
Początek.	 Nie	 wolno	 stosować	 ślepego	
cięcia	 wydatków,	 bo	 to	 może	 wpłynąć	
na	 jakość	 funkcjonowania	 administracji	
publicznej.	 Trzeba	 więc	 poszukiwać	
„złotego	środka”.
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DĄBROWSKIE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO

	 W	sobotę	11	lutego	br.	w		naszym	
mieście	 odbyły	 się	 uroczystości	 z	 okazji	
Światowego	Dnia	Chorego.	W	dąbrowskiej	
parafii	 pw.	 NMP	 Szkaplerznej	 	 było	
zorganizowane	 nabożeństwo	 dla	 osób	
chorych.	 W	 Domu	 Pomocy	 Społecznej	
i	 Hospicjum	 im.	 Św.	 Brata	 Alberta	
Chmielowskiego	odprawiona	została	Msza	
św.	 z	 udziałem	 ks.	 Biskupa	Władysława	
Bobowskiego.	Po	nabożeństwie	ks.	Biskup	
odwiedzał	 chorych	 i	 pensjonariuszy.	 
O	godz.	15	w	kaplicy	szpitalnej	ks.	Biskup	
przewodniczył	Mszy	św.	w	intencji	chorych.	
W	koncelebrze	brał	udział	ks.	Prałat	Józef	
Poremba.	 W	 organizację	 uroczystości	
włączył	się	kapelan	szpitala	ks.	Zbigniew	
Szewczyk	 i	 dyr.	 Szpitala	 Pani	 Teresa	
Kopczyńska.

	 Dzięki	 staraniom	 Pani	 Dyrektor	
Kopczyńskiej,	 podczas	 nabożeństwa	
grał	 i	 śpiewał	 Zespół	 Tańca	 i	 Pieśni	
„Sądeczanie”	 z	 Nowego	 Sącza.	 Całe	
nabożeństwo	 było	 transmitowane	 do	 sal	
szpitalnych	za	pośrednictwem	radiowęzła.	
W	 tej	 uroczystości	 brali	 udział	 też		
przedstawiciele	 samorządów;	 Burmistrz	
Stanisław	Początek	i	Wicestarosta	Robert	
Pantera.
	 Zespół	„Sądeczanie„	koncertował		
dla	 publiczności	 o	 godz.	 12:00	 w	 sali	
kinowej	 Dąbrowskiego	 Domu	 Kultury.	
Jest	 to	zespół	o	blisko	50	 letniej	 tradycji,	
który	 z	 powodzeniem	 występuje	 w	 kraju	
i	 zagranicą,	 zdobywając	 liczne	 nagrody	 
i	uznanie	publiczności.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dąbrowie Tarnowskiej

	 Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	przy	
Dąbrowskim	Domu	Kultury	został	właśnie	
zarejestrowany	 w	 Krajowym	 Rejestrze	
Sądowym	 i	 oficjalnie	 rozpoczyna	 swoją	
działalność.	 Oficjalna	 inauguracja	 UTW	
odbędzie	się	w	końcu	marca.	
	 Dokładny	 program	 działania	
UTW	 zostanie	 zaprezentowany	 podczas	
Walnego	 Zebrania	 Członków,	 które	
odbędzie	się	12	marca	2012	r.	
	 Zachęcamy	 wszystkich	
zainteresowanych	 ciekawym	 sposobem	
spędzania	 wolnego	 czasu	 po	
zakończeniu	kariery	zawodowej	i	ciągłego	
samodoskonalenia	 do	 dołączenia	 do	
grupy	 aktywnych	 seniorów	 w	 ramach	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku.
	 Siedzibą	 Uniwesytetu	 jest	
Dąbrowski	Dom	Kultury	przy	ul.	Kościuszki	
11	w	Dąbrowie	Tarnowskiej.
	 Stowarzyszenie	 reprezentuje	
Zarząd	w	skład	którego	wchodzą:

Krystyna	Guzik	-	Prezes,	
Janusz	Marusak	-	Wiceprezes,	

Małgorzata	Majchrowicz	-	Wiceprezes,	
Halina	Barabasz	-	Skarbnik,	
Maria	Gdowska	-	Sekretarz.

	 Organem	 nadzoru	 jest	 Komisja	
Rewizyjna	w	składzie:
Maria	Golonka,	Ryszard	Siepiora,	Janina	
Wąż.	

Celem	działania	organizacji	jest	działalność	
propagatorska,	 edukacyjna	 i	 promocyjna	
w	zakresie:

nauki,	 edukacji,	 oświaty,	 w	 tym	 •	
w	szczególności	wiedzy	ekonomicznej	
oraz	nauki	języków	obcych,	
kultury,	 sztuki,	 ochrony	 dóbr	 kultury	 •	
i	tradycji,	
działań	na	rzecz	integracji	europejskiej	•	
oraz	 rozwijania	 kontaktów	 
i	współpracy	między	społecznościami,	
w	 tym	 z	 innymi	 uniwersytetami	
trzeciego	wieku	w	kraju	i	na	świecie,	
ochrony	 i	 promocji	 zdrowia,	 •	
w	 tym	 propagowanie	 aktywnego	
wypoczynku,	 zdrowego	 stylu	 życia	
oraz	wiedzy	o	zdrowiu,	
krajoznawstwa	 oraz	 organizacji	•	
aktywnego	wypoczynku	członków,	
działań	 na	 rzecz	 aktywizacji	 osób	•	
niepełnosprawnych,	
upowszechniania	 i	 ochrony	 wolności	•	
i	 praw	 człowieka	 oraz	 swobód	
obywatelskich,	 w	 tym	 działań	
wspomagających	rozwój	demokracji,	
promocji	i	organizacji	wolontariatu.	•	
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	 W	dniach	17	–	19	lutego	na	Hali	
Sportowej	 im.	 Agaty	 Mróz	 Olszewskiej	
w	 Dąbrowie	 Tarnowskiej	 trwały	 XXX	
Halowe	 Mistrzostwa	 Polski	 Seniorów	 
w	Łucznictwie.	
	 W	 tej	 prestiżowej	 imprezie	
wzięło	 udział	 około	 163	 zawodniczek	
i	 zawodników.	 Rywalizacja	 o	 tytuły	
mistrzowskie	 w	 polskim	 łucznictwie	
prowadzona	 była	 w	 kilku	 kategoriach:	
łuków	 klasycznych	 i	 bloczkowych,	
indywidualnych,	 drużynowych	 oraz	
mikstach	 zgłoszonych	 przez	 35	 klubów	
sportowych	z	całej	Polski.
	 Sponsorami	 zawodów	 byli;	
Polskie		Górnictwo	Naftowe	i	Gazownictwo	
S.A	w	Tarnowie,	Eurosan,	TARNAVA,	C.H.	
Dąbrowiak,	 C.H.	 Dukat,	 Akcent	 Studio,	
ZBUD,	 Villa	 Verde,	 Azymut,	 Piekarnia	
„Barszcz”	 oraz	 Zakłady	 Mechaniczne	
Tarnów	S.A	Bumar.
	 Halowym	 Mistrzem	 Polski	
Seniorów	 w	 łucznictwie	 olimpijskim	
został	 zawodnik	 Karimy	 Prząsław	 Piotr	
Nowak,	 który	 pokonał	 6-4	 Jacka	 Procia	 
z	legnickiego	Strzelca.
	 W	 łucznictwie	 bloczkowym	
Halowym	 Mistrzem	 Polski	 Seniorów	
został	Bogusław	Piekarski	z	Dolnoślazaka	
Wrocław,	 który	 pokonał	 również	 6-4	
Krzysztofa	Gorczycę	 także	z	 legnickiego	
Strzelca.
	 W	 łucznictwie	 olimpijskim	
(klasycznym)	 Halową	 Mistrzynią	 Polski	
2012	 została	 Wioleta	 Myszor	 (Łucznik	
Żywiec)	 pokonała	 Emilię	 Jędra	 (ŁKS	
Radom)	6-4.
	 W	 łucznictwie	 bloczkowym	
Halową	 Mistrzynią	 Polski	 2012	 została	
Anna	Stanieczek	(Orlik	Goleszów),	która	

pokonała	 Joannę	 Cymkiewicz	 6-2	 (UKS	
Nowy	Marymont	Warszawa).
	 Drużynowym	 Halowym	 Mistrzem	
Polski	 Seniorów	 w	 łukach	 klasycznych	
została	drużyna	UKS	TALENT	Wrocław.
	 Drużynowym	 Halowym	 Mistrzem	
Polski	 Seniorek	 w	 łukach	 klasycznych	
została	drużyna	LKS	Łucznik	Żywiec.

Miejsca	 zawodników	 MLKS	 Dąbrovia	
Dąbrowa	 Tarnowska	 w	 poszczególnych	
kategoriach:

Łuki	klasyczne	–	indywidualne	–	kobiety
8.	Katarzyna	Mickiewicz
29.	Małgorzata	Mickiewicz

Łuki	klasyczne	–	indywidualne	–	
mężczyźni

26.	Jakub	Kot

Łuki	klasyczne	–	drużynowe	–	kobiety
7.	MLKS	Dąbrovia		-	Katarzyna	

Mickiewicz,	Małgorzata	Mickiewicz,	 
Agata	Bulwa

Łuki	klasyczne	–	miksty
7.	MLKS	Dąbrovia		-	Katarzyna	

Mickiewicz,	Jakub	Kot

	 Zwycięzców	 dekorowali:	 Prezes	
Polskiego	 Związku	 Łuczniczego	 Henryk	
Jurzak,	 Starosta	 Dąbrowski	 Tadeusz	
Kwiatkowski,	 Wiceburmistrz	 Dąbrowy	
Tarnowskiej	Marek	Minorczyk,	były	Prezes	
MLKS	 Dąbrovia	 Jerzy	 Kozak	 i	 obecny	
Prezes	Dąbrovii	Stanisław	Aksamit.

XXX HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI 

SENIORÓW W ŁUCZNICTWIE
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