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Jubileusz Złotych Godów  

w Dąbrowie Tarnowskiej
11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miejskim 

w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się uroczy-
stość „Złotych Godów”. 

Odznaczenia „Medal Za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Andrzeja Dudę otrzymało 21 par małżeń-
skich z terenu naszej gminy, które zawierały 
związek małżeński w 1968 r. 

Uroczystość rozpoczęła się przemówie-
niem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Pana 
Krzysztofa Kaczmarskiego, który złożył ser-
deczne gratulacje i życzenia długich, jeszcze 
piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, po-
myślności i wzajemnej miłości. 

Do życzeń dołączył się również Przewod-
niczący Rady Miejskiej Pan Wiesław Mendys, 
a także Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.

Medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczeni zostali Państwo:

1. Halina i Włodzimierz Bator
2. Alicja i Marceli Bochenek
3. Krystyna i Roman Burzec
4. Czesława i Mieczysław Cholewa
5. Czesława i Edward Foszcz
6. Maria i Ferdynand Grzesik
7. Jadwiga i Teofil Jarmuła
8. Michalina i Andrzej Kołodziejscy
9. Gertruda i Roman Kot
10. Maria i Tadeusz Kurowscy

11. Genowefa i Stanisław Kwaśniak
12. Zofia i Józef Miodowscy
13. Krystyna i Kazimierz Moździerz
14. Wiesława i Zenon Musiał
15. Czesława i Ryszard Robak
16. Teresa i Andrzej Rzeźniewscy
17. Wiesława i Jan Sojka
18. Antonina i Marian Świerczek
19. Irena i Czesław Wałaszek
20. Zofia i Roman Wąż
21. Krystyna i Jan Wężowicz
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Promesa dla OSP w Laskówce Chorąskiej  
w ramach konkursu „Małopolskie Remizy”
Pod koniec maja Ochotnicza Straż Pożarna w Laskówce Chorąskiej otrzymała 

promesę w wysokości 48 tysięcy złotych na realizacje prac remontowo-budowla-
nych w swojej remizie. 

Promesę gwarantującą przyznanie dofinansowania wręczali: Anna Pieczarka  
z Zarządu Województwa Małopolskiego, radny województwa Wojciech Skruch 
oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie Kazimierz Koprowski. Na uroczystości, która odbywała się  
w zabytkowym Ratuszu na tarnowskim Rynku Gminę Dąbrowa Tarnowska 
reprezentował Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.

Program „Małopolskie Remizy” realizowany jest od 2009 roku. W ramach tego 
konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remi-
zach OSP. 

Dotychczas przekazano blisko 32 mln zł przeznaczonych na remonty  
w 784 małopolskich remizach OSP w latach 2009-2018. Te przyznawane przez 
Województwo Małopolskie środki finansowe wpływają na polepszenie warunków 
organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska 
pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia 
społeczności lokalnej.

Ćwierć wieku 
Związku Dąbrowiaków

To już ćwierć wieku odkąd w Dąbrowie Tarnowskiej działa Związek 
Dąbrowiaków. Jubileusz 25-lecia istnienia stowarzyszenia miał miejsce 24 kwietnia 
br. w Hotelu Cristal Park. Spotkanie rozpoczął Prezes Związku Dąbrowiaków 
Andrzej Drzazga. Włodzimierz Piasecki - Członek Zarządu ZD, krótko przedstawiając  
historię Związku Dąbrowiaków. Przypomniał 
rolę, jaką odegrał w jej działalności zmarły 
13 września 2016 roku, założyciel Związku 
Dąbrowiaków - Ś.P. Mieczysław Siudziński 
będący jej prezesem, aż do śmierci. 
Podsumował, także dotychczasowe działania 
Związku, i co udało się zrobić dla Dąbrowy, 
bowiem działalność stowarzyszenia to nie tylko 
coroczna kwesta na renowację historycznych 
pomników na cmentarzu parafialnym 
prowadzona w Dzień Wszystkich Świętych. 

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski przekazał członkom Związku Dąbrowiaków serdeczne gratulacje. Zrobił to 
mówiąc, że „przez ćwierć wieku istnienia stowarzyszenie bardzo mocno zaznaczyło 
swą obecność i działalność w mieście stanowiąc ważną część tutejszego społeczeń-
stwa obywatelskiego”. 

Nawiązał do upamiętniania ważnych dla tutejszej historii osób i odnawiania 
pomników. Podkreślił, że działania te przyczyniają się do utrwalania pozytywnych 
wzorców współżycia społecznego i współpracy pomiędzy mieszkańcami. Podziękował 
wszystkim zaangażowanym w działalność Związku Dąbrowiaków. 

Wspominając Ś. P. Mie-
czysława Siudzińskiego wyraził 
ubolewanie, że nie doczekał 
się pięknego Jubileuszu stowa-
rzyszenia, które zawsze napa-
wało go dumą. 

Wręczając list gratulacyj-
ny złożył wszystkim członkom 
Związku i jego sympatykom ży-
czenia pomyślności i entuzja-
zmu na przyszłość.

Wyniki wyborów do 
Parlamentu Europejskiego  

w Gminie Dąbrowa Tarnowska
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska oddali 26 maja br. głosy na 

wybranych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosowano 
w 20 lokalach wyborczych, a frekwencja wyborcza wyniosła 43.6 % i była 
dwukrotnie większa niż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przeprowadzonych w maju 2014 roku. 

Największą liczbę głosów oddano na Listę nr 4 KW Prawo i Sprawiedliwość 
– 5166 ważnych głosów, co stanowiło 74,3 % wszystkich ważnych głosów. 
Najwięcej głosów 3425 otrzymała była premier Beata Szydło. Na terenie Gminy 
Dąbrowa Tarnowska w dniu wyborów 26 maja br. było 16 795 osób uprawnionych  
do glosowania, a wydano wtedy 7323 kart do głosowania.

Dziesiątka kandydatów do Europarlamentu z największym poparciem  
w Gminie Dąbrowa Tarnowska to:
SZYDŁO Beata Maria (PiS) 3245
JAKI Patryk Tomasz (PiS) 1047
LEGUTKO Ryszard Antoni (PiS) 429
JARUBAS Adam Sebastian (KE) 414
WARDZAŁA Robert Marian (KE) 368
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria (KE) 362
BERKOWICZ Konrad Szczepan (Konfederacja) 223
BERNACKI Włodzimierz (PiS) 141
TARCZYŃSKI Dominik (PiS) 114
CIEŚLAK Michał (PiS) 108

fo
to

.: 
w

w
w

.m
al

op
ol

sk
a.

pl

foto.: Anna Hudyka
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej  
z odsłonięciem tablicy pamięci  
Mieczysława Pyrcza

W dniu 17 czerwca 2019 r. odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie. Miała uroczysty charakter,  
ze względu na osobę śp. Mieczysława Pyrcza, który pełnił funkcję Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1990 – 
1994 i został wybrany w pierwszych wolnych wyborach samorządowych po obaleniu opresyjnego ustroju.

Obrady tej niecodziennej sesji prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt osób, w tym rodzinę Państwa Pyrcz, przyjaciół, obecnych 
samorządowców oraz samorządowców, którzy współpracowali ze śp. Mieczysławem Pyrczem w latach 1990 -1994. 

Tablica memoratywna umieszczona została na ścianie wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Tarnowskiej, na I piętrze przed wejściem na salę konferencyjną. Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy dokonali 
przedstawiciele rodziny Pani Irena Pyrcz wraz z synem Radosławem. Tablicę poświęcił ks. Jakub Matura z dąbrowskiej 
parafii pw. NMP Szkalerzej. Okolicznościową laudację wygłosiła Barbara Gawle. Swoje wspomnienia związane z osobą 
Mieczysława Pyrcza przedstawili jego przyjaciele i współpracownicy. 

Podsumowania uroczystości dokonał najstarszy syn byłego burmistrza – asp. sztab. Radosław Pyrcz. 

II Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego 
o Puchar Fundacji

                      CORDARE
W sobotę,  27 kwietnia 2019 r. odbył się III Turniej Szachowy Powiśla 

Dąbrowskiego o Puchar Fundacji CORDARE, której fundatorem i pomysłodawcą 
jest  ks. dr hab. Robert Biel. 

Do Turnieju zarejestrowało się 118 osób, reprezentujących aż 26 małopolskich 
miejscowości. Obok zawodników Powiśla, pochodzących z  Dąbrowy Tarnowskiej, 
Borek, Lipin, Luszowic, Olesna, Radgoszczy, którzy stanowili połowę uczestników 
imprezy szachowej. 

Wystartowali też mieszkańcy takich miast i gmin, jak: Dębica, Kraków, Lisia Góra, 
Mielec, Niepołomice, Pilzno, Pleśna, Połaniec, Radłów, Sędziszów Małopolski, Staszów, 
Tarnów, Wadowice, Żabno. 

Emocjonujące rozgrywki szachowe miały miejsce w dąbrowskiej Hali Sportowej 
im. Agaty Mróz-Olszewskiej.fo
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Majowa powódź w Dąbrowie Tarnowskiej
W wyniku intensywnych opadów deszczu  

w dniach 21 i 22 maja br. gwałtownie podniósł się  
poziom w rzekach na terenie Gminy Dąbrowa 
Tarnowska. 

W nocy 21 maja br. rzeka Breń wystąpiła  
z koryta zalewając ulice: Nadbrzeżną, Kościusz-
ki, Oleśnicką, Aleje Wolności. Zalane zostały bu-
dynki i domy znajdujące się przy tych ulicach. 

Ewakuowano 8 osób z ulicy Nadbrzeżnej. 
Do najbardziej zagrożonych gospodarstw do-
starczono piasek i worki. Woda zalała piwnice 
m.in. Dąbrowskiego Domu Kultury, Halę Łuczni-
czą i Krytą Pływalnię. W akcji ratunkowej brały 
udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy 
Dąbrowa Tarnowska. 

Podtopione zostały drogi gminne i dro-
gi transportu rolnego, oraz pola uprawne we 
wszystkich sołectwach.

Od momentu wystąpienia pierwszych zda-
rzeń powodziowych Miejski Ośrodek Pomocy  
Społeczne i Wsparcia Rodziny zapewnił dla rodzin 
poszkodowanych pomoc w postaci ciepłych posił-
ków, schronienia na czas ewakuacji z domów oraz 
pomoc psychologiczną. 

Działania podjęły komisje do spraw 
udzielania doraźnej pomocy i wsparcia dla 
osób poszkodowanych, które rozpoznawały 
sytuację oraz zbierały informacje do udzielenia 
pomocy finansowej w formie zasiłków celowych 
specjalnych oraz pomocy w formie rzeczowej  
tj. środków czystości.

foto.: Jarosław Mendys foto.: Jarosław Mendys
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Podziękowania Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 
za zaangażowanie Mieszkańców  

w działania pomocowe w czasie powodzi

Drodzy Mieszkańcy!

W ubiegłym tygodniu w nocy z wtorku na 
środę część z nas przeżywała bardzo trudne chwi-
le na skutek powodzi powstałej w wyniku gwał-
townego deszczu, gdzie miejscami na terenie na-
szej Gminy spadło ok. 130 litrów/m2 !!! 

Doszło do zalania południowej części miasta 
i prawie wszystkich sołectw. Ewakuowano rodziny 
z ulicy Nadbrzeżnej i Oleśnickiej. 

Zostało zalanych 26 budynków mieszkal-
nych, 320 piwnic, 18 studni przydomowych.  
Zalaniu uległy także budynki użyteczności  
publicznej: Dąbrowski Dom Kultury, Hala 
Sportowa, Budynek Szkoły Podstawowej nr 2  
(przy ulicy Zaręby), Dom Ludowy w Nieczaj-
nej Dolnej, budynek KRUS,  obiekty sportowe 
położone na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu  
m.in. basen odkryty i boisko orlik. 

Zostało uszkodzonych wiele dróg gminnych,  
1 most i 3 przepusty. 

Ogromne straty są rejestrowane w uprawach 
rolnych, które sięgają około 2500 ha.

W wielu miejscach uszkodzona została ka-
nalizacja sanitarna, burzowa oraz zalane zostały 
4 przepompownie ścieków i 1 studnia głębinowa. 
To wstępny obraz skutków gwałtownej ulewy.

Po przekroczeniu stanów alarmowych przez 
rzeki na terenie Gminy rozpoczęło działania 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Wydano 6 000 worków i rozwieziono wiele 
ton piasku. Wszystkie jednostki OSP oraz strażacy 
zawodowi w bardzo krótkim czasie starali się po-
móc w każdym miejscu za co im dziękuję, jednak 
potrzeby były ogromne i rąk do pracy brakowało. 
Dziękuję również przedsiębiorcom którzy użyczy-
li samochodów od przywozu piasku oraz sprzętu  
do załadunku. 

Dziękuję Ks. Proboszczowi Stanisławowi  
Cyranowi który we współpracy z CARITASEM 
użyczył osuszaczy oraz organizuje pomoc mate-
rialną dla poszkodowanych. Utrudnieniem dla 
akcji była konieczność wyłączenia prądu z uwagi 
na bezpieczeństwo mieszkańców. Wiele osób  z po-
święceniem pracowało całą noc. Wszystko wska-
zuje na to, że całonocna praca zespołu pracowni-
ków Ośrodka Sportu uratowała przed kompletnym 
zalaniem świeżo wyremontowaną halę łuczników.

Wyrażam wielkie uznanie dla szybkich dzia-
łań podjętych przez wszystkie służby, dzięki cze-
mu udało się zmniejszyć straty związane z zala-
niem domostw. W imieniu Samorządu i własnym 
wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc,  
bardzo dziękuję  za okazaną solidarność, włożony 
wysiłek i poświęcenie. 

Taka postawa świadczy o wyjątkowej wrażli-
wości na los innych ludzi i życzliwości wobec in-
nych osób.

Współczuję wszystkim, którzy są poszkodo-
wani. Sam mieszkam nad rzeką i po raz kolejny 
woda również wyrządziła szkody w moim domo-
stwie, tym bardziej czuję solidarność z Państwem.

Przykro mi, że zabiegi prowadzone w ostat-
nich latach nie spowodowały poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego miasta. Dodam, 
że w ubiegłym roku w budżecie Województwa  
Małopolskiego w wyniku działań Samorządu zo-
stała zarezerwowana kwota na projektowanie 
zbiornika w Żelazówce, jednak Państwowe Go-
spodarstwo Wody Polskie nie podjęły współpracy 
z Zarządem Województwa, a tylko te instytucje są 
w stanie zmienić sytuację. Gmina nie może anga-
żować własnych środków na takie przedsięwzięcie.

W związku z licznymi pytaniami mieszkań-
ców naszej Gminy o powód braku wizyty  premiera 
Mateusza Morawieckiego oraz Wicepremier Beaty 

Szydło w Dąbrowie Tarnowskiej, określanej jako 
najbardziej poszkodowanej Gminy, nadmieniam, 
że Gmina nie była informowana o pobycie Pana 
Premiera i Pani Premier. Pytania w tej sprawie wy-
daje mi się, że można kierować do Posła na Sejm 
RP Wiesława Krajewskiego  i Starosty Dąbrowskie-
go Lesława Wieczorka, którzy byli uczestnikami tej 
wizyty i mogą mieć w tej kwestii wiedzę.

Dziękuję wszystkim tym, którzy byli z nami  
w akcji przez całą noc i kolejne dni, za wszystkie 
telefony, informacje, uwagi, sugestie, porady, do-
dawanie otuchy i wsparcie. Wiem, że wielu miesz-
kańców pomagało sobie nawzajem w ramach 
sąsiedzkiej pomocy. Otrzymuję informacje od 
mieszkańców o chęci dalszej pomocy. Wszyst-
kim, którzy są w potrzebie deklarujemy pomoc 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspar-
cia Rodziny, naszych służb i Samorządu.  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny 
dzięki intensywnej pracy przez 2 doby już oszaco-
wał wstępnie szkody i rozeznał potrzeby i będzie 
wypłacał wsparcie w najbliższych dniach.

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Tekst podziękowań Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego z 29 maja 2019 r.
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Oficjalne otwarcie kompleksu rekreacyjnego 
w Laskówce Chorąskiej

W środę 22 maja br. społeczność szkolna  
z Laskówki Chorąskiej świętowała oficjalne otwarcie 
placu rekreacyjnego, który staraniem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej został 
zmodernizowany dzięki środkom uzyskanym  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Koszt tego przedsięwzięcia, realizowanego 
we współpracy z Lokalną Grupą Działania Prowent 
w Mielcu wyniósł 367.033,25 zł, z czego 293.626 zł 
pochodziło z dotacji unijnej przekazanej przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

Inwestycja ta zaspokaja potrzeby rekreacyjne lokalnej społeczności, która ma dzięki niej większe  
i ciekawsze możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Plac rekreacyjny może być wykorzystywany zarówno do 
zajęć sprawnościowych, jak i do organizacji imprez integrujących społeczność lokalną.

Uroczystość otwarcia prowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej Teresa Dąbrowa wraz 
z przedstawicielem uczniów. Wśród obecnych gości byli: Proboszcz Parafii Oczyszczenia NMP w Odporyszowie 
Janusz Oćwieja, który dokonał poświecenia placu, Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, Skarbnik 
Gminy Małgorzata Bąba, sołtys wsi Laskówka Chorąska, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Tarnowskiej Jacek Świątek, Radny Powiatu Dąbrowskiego i były Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1994-
2014 Stanisław Początek, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Laskówce Chorąskiej Anna Jarmuła-Patoń, 
nauczyciele szkoły, katecheci członkowie rady rodziców, osoby związane ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły  
w Laskówce Chorąskiej, sponsorzy i uczniowie. 

Wydarzenie, które w zamierzeniu miało mieć charakter plenerowy odbywało się w szkolnej sali gimnastycznej 
z powodu niekorzystnej aury. Pomimo deszczu udało się w części oficjalnej przeciąć wstęgę, zapalić symboliczny 
znicz nawiązujący do olimpiady oraz wypuścić w niebo balony w barwach olimpijskich. 

Dawnych samochodów czar  
na dąbrowskim rynku

W piątek 24 maja 2019 r. plac przed Urzędem 
Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej zapełnił się 
zabytkowymi samochodami, jako jedno z miejsc 
wybranych do ich ekspozycji w ramach VII 
Tarnowskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Rajd 
zorganizowany został przez Automobilklub Tarnowski 
i połączony był z II Rundą Mistrzostw.

Uczestnicy rajdu oprócz podziwu dąbrowian, 
mieli także możliwości zwiedzenia zabytkowej 
synagogi chasydzkiej, gdzie dzisiaj mieści się Ośrodek 
Spotkania Kultur. W powiecie dąbrowskim odwiedzili 
także Zalipie i Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.  
W tegorocznej edycji rajdu brało udział prawie 40 załóg 
samochodowych. 

Dąbrowa Tarnowska bardzo ciepło przyjęła 
uczestników samochodowej rywalizacji. Burmistrz 
Dąbrowy Tarnowskiej wraz z komisją konkursową 
przyznał 3 pamiątkowe statuetki dla najbardziej 
eleganckich samochodów, które dotarły do stolicy 
Powiśla.
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Wielki sukces 
grupy teatralnej 
ze Smęgorzowa

W połowie maja 2019 roku w sali widowiskowej Regionalnego Centrum 
Kulturalno–Bibliotecznego im. Jana Pawła II w Brzesku odbyły się 8. Konfrontacje 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Teatralne Lustra”. 

Jest to prestiżowy projekt teatralno-edukacyjny, który ma na celu prezentację 
dokonań teatrów dziecięcych i młodzieżowych z subregionu tarnowskiego, 
promocję i wspieranie teatralnej twórczości dzieci i młodzieży. 

„Poza utartym szlakiem” - Folklor Gruszowa Wielkiego
W gorącą czerwcową niedzielę Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Gruszowie Wielkim było gospodarzem wydarzenia tematycznego „Poza utartym 
szlakiem. Folklor Gruszowa Wielkiego w turystyce Małopolski”. 

Projekt ten zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki i krajoznawstwa  
pn. „Małopolska Gościnna” w wysokości 4000 zł. 

Program wydarzenia obejmował występy artystyczne lokalnego młodzieżowego 
zespołu folklorystycznego, występy kapeli ludowej, krótki program artystyczny  
o walorach wiejskiego stylu życia przygotowany przez uczniów i uczennice Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim. Były także zabawy taneczne dla dzieci 
oraz degustacja potraw lokalnych. 

Zrealizowane zadanie skierowane było do wszystkich osób zainteresowanych 
turystyką wiejską, folklorem ludowym, w tym muzyką, tańcem i lokalnymi potrawami. 

Gruszów Wielki jest miejscowością w gminie Dąbrowa Tarnowska, gdzie duża 
waga przykładana jest do lokalnego małopolskiego folkloru w zakresie śpiewu, tańca, 

muzyki oraz kulinariów. Wiele imprez odbywających się w Gruszowie Wielkim opiera 
się na lokalnym zamiłowaniu do folkloru i tradycji wiejskich.

Konfrontacje odbyły się z udziałem grupy teatralnej „Brak słów” ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Smęgorzowie, której opiekunami są panie 
Alicja Bańbor oraz Justyna Bociek. Reprezentując Gminę Dąbrowa Tarnowska uczniowie 
ze Smęgorzowa otrzymali nagrodę za kolosalną zabawną i pełną dwuznaczności 
zwierzęcą interpretację ludzkiego świata w spektaklu pt. „Inne kaczątko”.

Wielkie zaangażowanie ze strony uczestników grupy i ogrom pracy jaką włożyli 
w przygotowanie spektaklu zostały dostrzeżone i docenione przez przedstawicieli 
jury. Grupa teatralna ze Smęgorzowa zdobyła także nagrodę finansową w wysokości  
700 złotych!

Do sukcesu przyczyniła się wspaniała ekipa techniczna w składzie: 
Anna Krawczyk, Karolina Krzak oraz Agnieszka Chmura. Panie  niestrudzenie 
wspomagały ekipę teatralną  podczas prób i występów. Grupa występowała  
w następującym  „gwiazdorskim” składzie: Angelika Garstka, Gabriela Ryczek, 
Aleksandra Lekarczyk, Weronika Ryczek, Tomasz Siembab, Anna Siembab, Zuzanna 
Lekarczyk, Maja Rachwał, Julia Pyzik,  Michał Kaczocha. 

Organizatorami przeglądu w tym roku byli: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Brzesku.
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Jubileuszowy X Piknik Integracyjny 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń’’

W słoneczną niedzielę 2 czerwca 2019 na terenie 
dąbrowskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
odbył się jubileuszowy X Piknik Integracyjny, 
zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń’’ oraz Dąbrowski 
Dom Kultury. Partnerem Festynu była Powiatowa 
Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Dąbrowie 
Tarnowskiej. 

Honorowy patronat nad festynem objęli Poseł na 
Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Lesław 
Wieczorek oraz Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,  
a zarazem Honorowy Prezes Stowarzyszenia Krzysztof 
Karczmarski.

Wszystkich przybyłych na festyn mieszkańców 
Dąbrowy Tarnowskiej oraz okolic powitała Prezes 
Stowarzyszenia Beata Partyńska oraz Dyrektor 
Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski. Każdy, 
kto przybył na festyn mógł cieszyć się piękną słoneczną 
pogodą oraz skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów. 

Na gości czekał bogaty program artystyczny, przy-
gotowany jak w poprzednich latach przez niezawodnych 
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbro-
wie Tarnowskiej, koncert laureatów ,,Powiatowego  
festiwalu piosenki o zdrowiu’’, występ podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy,  
występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nie-
czajnej Górnej ,,Szanujemy Ziemię’’, koncert zespołu  
wokalno-instrumentalnego Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej ,,Golden Boys’’, występ ,,Latino Dance’’, blok arty-
styczny Dąbrowskiego Domu Kultury oraz ,,Szaleństwa 
dla każdego” w wykonaniu wodzirejów z Krakowa. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się dmuchane 
wesołe miasteczko oraz bryczka pana Daniela Bujak i mały 
wózek zaprzężony w dwa kucyki, których właścicielem 
jest pan Arkadiusz Bujak. Upał nie odstraszył chętnych 
na przejażdżkę autobusem, Ogórek’’, należącym do 
Jacka Pelca. Ryk motorowych silników był sygnałem,  
że na festyn przybyli Harleyowcy grupy ,,Powiśle’’, 
a głośne strzały towarzyszyły Jednostce Strzeleckiej 
JS2083, która prezentowała się w pięknych strojach  
z różnych epok.

Na wszystkich czekała pyszna kiełbasa z grilla 
ofiarowana przez Zdzisława Piaseckiego, Krzysztofa Lelka 
oraz Stanisława Chrabąszcza z Radgoszczy.

Smakosze mięsa drobiowego mogli zasmakować 
udek, dramstików i kurczaków ufundowanych przez  
Jacka Sarata Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, 
a przygotowanych przez Agnieszkę i Żanetę wraz 
z zespołem i właścicielem ,,Różanego Dworu‘’  
w Otfinowie. Oni też upiekli i przekazali na festyn  
120 placków na blasze.

Organizatorzy festynu serdecznie dziękują 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
zorganizowania tej imprezy, z której całkowity 
dochód przekazano na rehabilitację podopiecznych 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Pomocna Dłoń”.

Cieszy fakt, że mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej 
solidaryzują się z osobami niepełnosprawnymi i swoją 
obecnością na festynie dali temu wyraz.



9 Nr 6 - LIPIEC 2019

Uroczystość Odpustowa ku czci Św. Brata 
Alberta, która odbyła się 17 czerwca br. w hospicyjnej 
Kaplicy w tym roku miała szczególny wymiar bowiem 
łączyła się z 20-stą rocznicą rozpoczęcia działalności 
przez Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej Św. Brata 
Alberta Chmielowskiego Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Mszy Świętej z udziałem byłych i aktualnych księży 
dyrektorów Caritas Diecezji Tarnowskiej, Proboszcza 
Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej 
Stanisława Cyrana i Ks. Prałata Józefa Poremby oraz lokalnych samorządowców, przewodniczył Ks. Bp Stanisław Salaterski.

Z okazji jubileuszu Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego wyrażając uznanie dla 20 letniej pracy Hospicjum  
w Dąbrowie Tarnowskiej, przyznała „Złotą Troskę” – „Za szeroko otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka” –  dla pani 
Dyrektor DPS i Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Statuetkę przekazał Krzysztof Orwat - Członek Zarządu Fundacji TiWPD. 

Przy jubileuszowym torcie i kawie wspominano ważne dla Domu Pomocy Społecznej i Hospicjum wydarzenia.  
Warto nadmienić, że w okresie minionych 20 lat dąbrowskie Hospicjum całodobową stacjonarną opieką objęło łącznie  
ponad 4 tysiące osób terminalnie i przewlekle chorych. Motto działalności Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej  
to słynne słowa patrona tej placówki Brata Alberta Chmielowskiego by dla każdego potrzebującego pomocy człowieka  
„być dobrym jak chleb”.

20-lecie dąbrowskiego  
Domu Pomocy Społecznej  

i Hospicjum św. Brata Alberta

15 czerwca br. kolejny raz zawitali do Dąbrowy 
Tarnowskiej kolarze amatorzy, aby zmierzyć się  
z 52 km trasą Tour de Powiśle Dąbrowskie.  
W zawodach wzięło udział ponad 180 osób – kolarze 
szosowi, rowerzyści na rowerach miejskich, górskich 
oraz dzieci. 

W tym upalnym dniu rowerzyści wystartowali  
z ul. Kościuszki, aby udać się do Woli Mędrzechowskiej, 
Mędrzechowa, Ćwikowa, Olesna, Wielopola. 

Trasę zabezpieczała dąbrowska Policja oraz OSP  
z gmin Olesno i Mędrzechów.

Wydarzenie to zorganizowane było przez dąbrow-
ską Jednostkę Strzelecką JS-2083 im. Gen. Mariana  
Kukiela na czele z chor. Tomaszem Żygułą oraz Urząd 
Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej.

180 kolarzy  
na trasie

dąbrowskiego 
Tour de Powiśle
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Podwyżka opłat  
za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Umowa na budowę kanalizacji 
w Gruszowie Małym podpisana

8 lipca 2019 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska zawarła umowę z wykonawcą zadania  
pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszów Mały” – Przedsiębiorstwem  
Budowlanym „BUDOMONT” Spółka z o.o. z Rzeszowa. 

Wartość zadania wynosi 2.767.992,00 zł. 
W ramach inwestycji zostanie wykonane ponad 4 km sieci kanalizacji grawitacyjnej,  

550 m rurociągów tłocznych i dwie sieciowe przepompownie ścieków. 

Zgodnie z umową inwestycja zakończy się w pierwszej połowie 2022 r. Jednakże zgodnie  
z zapewnieniami oraz przedstawionym harmonogramem przez wykonawcę zadanie prawdopo-
dobnie uda się ukończyć nawet rok wcześniej. Realizacja zadania pozwoli na przyłączenie się do 
sieci kanalizacyjnej dla około 60 gospodarstw domowych w miejscowości Gruszów Małym. 

 Gmina Dąbrowa Tarnowska ma na celu poprawę środowiska przyrodniczego poprzez ograni-
czanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków a także polepszenie warunków życia mieszkańców i wzrost 
atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Po ubiegłorocznych realizacjach sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym realizowanych 
zadań miejscowości Smęgorzów, budowa kanalizacji sanitarnej w Gruszowie Małym jest ostatnim 
krokiem do pełnego skanalizowania terytorium gminy.

Na IX sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która odbyła się  
5 czerwca 2019 r. przyjęto uchwałę IX/98/19 w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty

Przyjęcie uchwały poprzedzone zostało analizą finansową systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska,  
która wskazała, że planowane w 2019 roku dochody z dotychczasowych opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją kosztów ponoszonych przez 
gminę. 

W niniejszej Uchwale od dnia 1 lipca 2019 r. podniesiona została stawka opłaty 
w następujący sposób: 

• segregacja odpadów 16 zł/osoby/m-c
• brak segregacji 30 zł/osoby/m-c

Dodatkowo zróżnicowano stawkę w przypadku segregacji odpadów:
• Przy ilości osób 1 do 4 opłata wynosi 16 zł/miesiąc od osoby

• za 5-tą osobę opłata wynosi 7 zł/miesiąc od osoby
• za 6-tą osobę opłata wynosi 6 zł/miesiąc od osoby
• za 7-ą osobę opłata wynosi 5 zł/miesiąc od osoby
• za 8-ą i każdą kolejną osobę opłata wynosi 4 zł/miesiąc od osoby

Skutki finansowe podwyższenia opłaty obliczone zostały w ten sposób aby  
pokrywały koszty funkcjonowania systemu utrzymania czystości i porządku w gmi-
nach, gdyż gmina pokrywa je z opłat pobieranych od mieszkańców. 

Koszty te obejmują:
• koszty odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych,
• obsługi administracyjnej systemu;
• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi

Dodatkowym argumentem za podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami 
jest wzrost ilości odpadów komunalnych, wytwarzanych przez mieszkańców gminy co 
znacząco przekłada się na wzrost kosztów ich wywozu.

„Muzyka Duszy” 
- czyli niecodzienny koncert 
w Ośrodku Spotkania Kultur

Dąbrowska dawna synagoga, czyli Ośrodek Spotkania Kultur co roku sta-
je się miejscem niezwykłego kolażu muzyki, poezji i światła, niepowtarzalnego 
Koncertu Muzyki Duszy. Pomysłodawcami tej trwającej już szósty rok imprezy 
są: Paweł Chojnowski i Łukasz Chmiel – nauczyciele i animatorzy z Dąbrowskiego 
Domu Kultury. 

W tegorocznym  koncercie, prawdziwą furorę zrobiła orkiestra gitarowa  
w składzie kilkunastu uczniów i absolwentów szkółki muzycznej DDK oraz  
Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie, prowadzona przez nieoceniony duet 
„Zawsze z gitarą” (Ewa i Łukasz Chmiel).

W koncercie wzięli udział: Wiktoria Więcek, Maciej Szkotak, Gabriela Puła, 
Weronika Rej, Kamila Porada, Filip Kiwior, Kacper Lipowicz, Kasia Syrek, Maksymilian 
Mol, Justyna i Julia Bugajskie, Julia Drożdż, Martyna Bielecka, Malwina Budzik, 
Gabriela Jackowska, Łukasz Banaś, Kuba Nowak, Jarek Streb, Magdalena Mol, 
Wojciech Kuta, Marek Borzemski, Mikołaj Skórka, Łukasz Banaś, Klaudia Pikul, 
Kacper Folta, Maciej Dziurban, Julia Drożdż, Ewa i Łukasz Chmiel, Jakub Nowak, 
Dawid Bodziony, Ilona Krawczyk, Kinga Jasnosz, Gabriela Mol, Klaudia Pikul, Kamila 
Golemo, Cezary Chmiel i Mariusz Budzik.
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Burmistrz  
Kaczmarski
z absolutorium  
i votum zaufania

Do końca czerwca każda rada gminy ma 
obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie z wykonania 
budżetu za poprzedni rok i udzielić lub też nie, 
absolutorium burmistrzowi. 

Od obecnej kadencji, zgodnie z wymogami 
znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy  
o samorządzie gminnym Burmistrz ma także 
obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy za 
rok 2018.

To też miało miejsce na sesji Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 26 czerwca 2019 r., 
gdzie przed przystąpieniem do udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej, radni wzięli 
udział w debacie nad raportem o stanie gminy, który 
został przygotowany i przedstawiony przez Burmistrza 
Krzysztofa Kaczmarskiego. 

Raport o stanie gminy, obejmuje podsumowanie 
działalności Burmistrza w poprzednim roku, w tym 
realizację polityk, programów i strategii, oraz uchwał 
Rady Miejskiej. Jest jednocześnie obszernym zbiorem 
danych i analiz związanych z funkcjonowaniem 
Gminy Dąbrowa Tarnowska w takich obszarach, jak  
np.: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, 
ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, 
kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa.

Po zakończeniu debaty nad raportem Rada Miejska 
w Dąbrowie Tarnowskiej w 19 osobowym składzie  
(2 radnych nieobecnych) głosami 11 „za”, 7 „przeciw” 
i 1 „wstrzymującym się”; udzieliła Krzysztofowi 
Kaczmarskiemu wotum zaufania, akceptując w ten 
sposób przyjęte kierunki rozwoju miasta. 

Po wysłuchaniu dodatkowych informacji do 
sprawozdania, zapoznaniu się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie odnośnie wykonania 
budżetu i dyskusji, radni przyjęli sprawozdanie za 
2018 rok i udzielili burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej 
absolutorium.

Przed przystąpieniem do jednego z najważniejszych 
głosowań w roku, sesję absolutoryjną poprzedziły 
kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Tarnowskiej, która wystąpiła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu było też przedmiotem analizy i oceny innych 
komisji Rady na wspólnym posiedzeniu w 24 czerwca br. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie także 
nie wniosła żadnych uwag do wykonania budżetu, ani do 
wniosku o udzielenie absolutorium.

Uchwalony przez Radę Miejską uchwałą  
Nr XXXVII/524/17 z dnia 28.12.2017 r. budżet na 2018 
r. przewidywał: dochody w kwocie 76.901.173,45 zł; 
wydatki w kwocie 83.926.947,45 zł; deficyt w kwocie 
70.025.774,00 zł. 

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie 
dziesięcioma uchwałami oraz 42 zarządzeniami 
Burmistrza po stronie dochodów i wydatków, tak,  
że 31 grudnia 2018 roku wynosił: dochody  
w kwocie 85.027.117,03 zł; wydatki w kwocie 
92.415.226,03 zł, deficyt w kwocie 7.338.109,00 zł. 
Po dokonanych zmianach dochody Gminy zostały 
wykonane w kwocie 84.892.487,92 zł, co stanowi  
99,8 % w stosunku do zaplanowanych, natomiast 
dochody bieżące wykonano w 101, 1% oraz dochody 
majątkowe tylko w 80,9 % w stosunku do zaplanowanych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 
87.474.034,49 zł, co stanowi 94,7 % założonych  
w planie, w tym wydatki bieżące w 95,8 %, a wydatki 
majątkowe w stosunku do planowanych w 88,7 % co 
stanowi 15,25 % ogółu, wydatków, które przeznaczone 
były na dalszy rozwój Gminy. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku deficyt wynosił 
2.581.546,57 zł przy planowanym 7.388.109,00 zł.

Ogólna powierzchnia Gminy Dąbrowa Tarnowska, 
wg. stanu na koniec 2018 r., wynosi 11.589 ha  
w tym miasto 2.307 ha. Gmina nabyła na cel publiczny 
części działek od 40 właścicieli do zasobów mienia 
komunalnego w formie darowizny – w drodze umów 
cywilno-prawnych na łączną kwotę o wartości 
księgowej 70.111,66 zł, natomiast w drodze umowy 
kupna sprzedaży za kwotę 48329,92 zł. Z mocy prawa 
Gmina Dąbrowa Tarnowska nabyła nieruchomości  
o łącznej powierzchni 14,3294 ha.

W okresie sprawozdawczym Gmina sprzedała 
2.5589 ha ale w efekcie tych operacji zasób mienia Gminy 
zwiększył się o 13,8394 ha. W okresie sprawozdawczym 
zostało także sprzedanych w drodze bezprzetargowej  
11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Planowane dochody ze sprzedaży składników 
majątkowych na 2018 rok to kwota 668.000 tys.,  
a rzeczywiste dochody to 713.708,34 zł brutto,  
co stanowi 106,84 % w stosunku do przyjętego planu.

W wyniku działalności Organu Wykonawczego  
i podległych służb pozyskano dodatkowe środki  
z różnych źródeł na realizację zadań Gminy na łączną 
kwotę – 4.502.140,75 zł.

Po głosowaniu, w którym Rada Miejska 
w Dąbrowie Tarnowskiej głosami: 11 „za”,  
7 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”; udzieliła 
Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu 
absolutorium. Radni oraz przedstawiciele instytucji 
samorządowych złożyli na ręce Burmistrza  
i Skarbnika Gminy Małgorzaty Bąba podziękowania 
oraz gratulacje.

Zmiana godzin pracy 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Od 1 lipca br. zmienił się Regulamin Organizacyjny 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. 

W rezultacie tej zmiany Urząd Miejski 
pracuje w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00,  

a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od godz. 7:30 do godz. 15:30
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To już VII Turniej Rycerski pod Wieżycą

Festyn strażacki OSP Żelazówka 
z pokazami ratownictwa 

i pierwszej pomocy

W niedzielne popołudnie 7 lipca br. druhowie  
z OSP Żelazówka byli gospodarzami wydarzenia  
pn. „Strażacy z OSP Żelazówka na straży ratownictwa 
i pierwszej pomocy na obszarach wiejskich” 
dofinansowanego przez  Zarząd Województwa 
Małopolskiego w trybie małych grantów  
w wysokości 3000 zł.

Impreza łączyła zadania edukacyjne z zakresu 
ratownictwa i pierwszej pomocy z świetną zabawą  
licznymi atrakcjami dla całych rodzin. Oprócz licznie 
zgromadzonych mieszkańców Żelazówki wzięli w niej 
udział także osoby publiczne w tym Poseł na Sejm RP 
Wiesław Krajewski, Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska 
Stanisław Ryczek, Radny Powiatu Dąbrowskiego  
i Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Andrzej Giza, 
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Romański, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żelazówce Magdalena 
Wojnarowska-Piasecka, sołtys wsi i Radny Rady Rady 
Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Kazimierz Pinas. 

Podczas imprezy, która prowadził Józef Zachara 
z Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazówce 
przeprowadzono instruktaż pierwszej pomocy  
z wyszczególnieniem udzielania pierwszej pomocy 
dzieciom w wieku niemowlęcym. 

Odbył się także ciekawy i rzadko prezentowany 
pokaz wynoszenia osoby poszkodowanej z zadymionego 
budynku, której następnie udzielano pierwszej pomocy 
przed transportem do szpitala. Dzieci mogły skorzystać 
z przejazdu wozem strażackim i wielu innych atrakcji 
specjalnie przygotowanych przez strażaków. 

Ważnym punktem programu festynu były ćwiczenia 
ratownicze dla dzieci i zawody ratowniczo-pożarnicze,  
w których młodzi adepci ratownictwa mogli wykazać się 
sprawnością i pomysłowością oraz otrzymać nagrody. 

Imprezie towarzyszyło bezpieczne grillowanie  
a zwieńczeniem jej była wspólna zabawa.

Kolejny raz rycerstwo rekonstruujące wiek XIII. 
z całego kraju przybyło pod Wieżycę w miejscowości 
Oleśnica niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej.

W pierwszym odbyły się pojedynki ciężkozbrojnych, 
walki grupowe, bieg dam, bieg w dybach oraz turniej 
oszczepniczy. W finalnym dniu przeprowadzono turniej 
łuczniczy i przemarsz z pogańskimi niewolnikami do 
kaplicy w Oleśnicy. 

Pomysłodawcą i organizatorem VII Turnieju pod 
Wieżycą było Bractwo Rycerskie „Poczet Bagiennych 
z Wieżycy”. Wsparły go 2 inne grupy rekonstrukcji 
historycznej – Bracia Dobrzyńscy z Krakowa i Joannici  
z Mielca. 

Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe, 
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, firma INVEST oraz 
Tarnowskie Centrum Informacji. 


