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Niech się spełnią wszystkie plany!
Nadchodzące Święta Bożego Narodze-

nia oraz Nowy Rok 2020 to czas podziękowań 
za owocną współpracę z Samorządem Mia-
sta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, które kieruję 
do naszych Mieszkańców, Radnych Rady Miej-
skiej w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysów sołectw 
gminnych, rad osiedli wraz z przewodniczącymi,  
a także moich współpracowników z Urzędu Miej-
skiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Słowa wdzięczno-
ści pragnę przekazać także pracownikom jednostek 
gminnych wraz kadrą kierowniczą.

W mijającym roku zauważalna była aktywność 
stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. 
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów już po raz 
siódmy zorganizowało Święto Ziemniaka, a smę-
gorzowska zupa „rzodkie ziemnioki” podbiła serca  

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

i podniebienia Małopolan i została wpisana na listę 
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w kategorii „Gotowe dania i potrawy”. 

W ostatnim czasie w naszej gminie powstało  
kilka kół gospodyń wiejskich, m. in. w Gruszowie 
 Wielkim, Morzychnie i Nieczajnie Górnej.  Aktyw-
ność kulturalno-społeczną wykazywały także jed-
nostki OSP Gruszowie Wielkim i Żelazówce, które 
organizowały imprezy plenerowe. W Gruszowie 
Wielkim było to spotkanie z lokalnym folklorem  
w ramach projektu „Poza utartym szlakiem” dofinan-
sowanego ze środków województwa małopolskiego 
w konkursie „Małopolska Gościnna”. W Żelazówce 
odbył się festyn o tematyce bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego i pierwszej pomocy dofinansowany ze 
środków województwa małopolskiego.

Wszystkim angażującym się w podobne działa-
nia na rzecz lokalnej wspólnoty serdecznie dziękuję  
i mam nadzieję na kolejne sukcesy lokalnych stowa-
rzyszeń i organizacji.

Samorząd gminny ma wiele ambitnych planów 
na najbliższy rok i kolejne lata, a przyszłoroczne inwe-
stycje dotyczyć będą poprawy infrastruktury drogo-
wej tak w mieście jak i w sołectwach. Zostanie posze-
rzona oferta wsparcia dla seniorów o obszary wiejskie,  
a w kilku szkołach gminy prowadzone będą prace 
remontowe. Dla zwiększania atrakcyjności sołectw  
w Morzychnie powstanie Centrum Kulturalno- 
Społeczne. 
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Obchody Narodowego Święta 101 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej

W poniedziałek 11 listopada br. Dąbrowa Tarnowska świętowa-
ła 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość 
została przygotowana przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego przy 
współudziale Samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska. Rozpoczęła ją 
uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny odprawiona przez Proboszcza 
Parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej ks. Stanisła-
wa Cyrana i ks. Mariana Kujdę Proboszcza Parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża św. w Borusowej. Głównym motywem homilii wygłoszonej 
przez Ks. Proboszcza Stanisława Cyrana, była troska o polskie rodzi-
ny i młode pokolenie. 

Obchody Święta Niepodległości kontynuowane były w Parku 
Miejskim 100-lecia Odzyskania Niepodległości na Placu Walczących 
o Niepodległą Polskę.

Gości, wśród których byli przedstawiciel delegacji z Roding  
w Niemczech, lokalni politycy i przedstawiciele samorządów gminnych 
Powiśla Dąbrowskiego powitał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. 
Uroczyste przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski 
i Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek. Odczytano listy okolicznościowe 
od parlamentarzystów z Małopolski, którzy nie mogli osobiście wziąć 
udziału w tej uroczystości. 

Przemawiając Sekretarz Gminy, a zarazem Radny Powiatu Dąbrow-
skiego Stanisław Ryczek powiedział m.in.:

“Nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Wielkie 
znaczenie ma wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Ponadto 
przy każdej okazji powinniśmy podkreślać dumę z tego, że jesteśmy  
Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza przeszłość naznaczona krwią 
i ofiarami.

Szanowni Mieszkańcy! Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był 
dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas. Jest to przecież 
dzień ponownych narodzin naszej ojczyzny. Manifestujmy swój patrio-
tyzm. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu 
będziemy państwem silnym. A składając dziś hołd naszym przodkom 
za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością 
nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przy-
szłych pokoleń. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska.  
Cześć i chwała bohaterom wolnej, niepodległej ojczyzny!”

Część artystyczna obchodów została przygotowana przez młodzież 
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie 
Tarnowskiej. Wspólny wieniec Samorządów Powiatu Dąbrowskiego  
i Gminy Dąbrowa Tarnowska składali: Przewodnicząca Rady Powiatu 
Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczo-
rek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Wiesław Men-
dys oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kupiec. 

Poległych uhonorował Poseł na Sejm RP składając wiązankę kwia-
tów. Kwiaty złożyli także przedstawiciele jednostek organizacyjnych  
powiatu dąbrowskiego i gminy Dąbrowa Tarnowska, reprezentacje par-
tii politycznych, a także lokalne instytucje i stowarzyszenia, delegacja 
zagraniczna z Niemiec i delegacje gmin Powiśla Dąbrowskiego. Instytu-
cje i stowarzyszenia wystawiły poczty sztandarowe. 

Obchody Dnia Niepodległości uświetnili: Orkiestra Dąbrowskiego 
Domu Kultury i Kompania Reprezentacyjna Straży Pożarnej Powiatu  
Dąbrowskiego, dąbrowscy Strzelcy i “Orlęta” z Żelazówki.

Dąbrowski Bieg Niepodległości 
pobiegł już po raz trzeci

W niedzielę 10 listopada 2019 r., mimo deszczowej aury odbył 
się już po raz trzeci Dąbrowski Bieg Niepodległości. Miał on na celu 
sportowe uczczenie 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.

Zgodnie z kilkuletnią tradycją organizatorem tego sposobu 
świętowania niepodległości było Stowarzyszenie Run Team Dąbro-
wa Tarnowska. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Krajewski. 

W biegu mogły wziąć udział zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. 
Trasa poszczególnych biegów przebiegała alejkami dąbrowskiego Parku 
im. 100-lecia Niepodległości Polski i w zależności od wieku zawodników 
miała długości 300 m oraz 2 km. 

W biegu wzięło udział 88 dzieci oraz 220 dorosłych. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali na mecie biegu pamiątkowe medale. Biuro zawodów po 
raz kolejny zorganizowano w gościnnych progach Szkoły Podstawowej 
Nr 3. Tam też odbyło się uroczyste wręczenie pucharów, ufundowanych 
przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego, oraz 
nagród dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, które wręczał 
Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek.

Wieczornica niepodległościowa 
w Nieczajnie Górnej

W Święto Niepodległości 11 listopada 2019 r. w Domu Ludowym 
w Nieczajnie Górnej odbyła się tradycyjna patriotyczna wieczornica.

W tym roku głównym organizatorem tego wydarzenia było Koło 
Gospodyń Wiejskich w Nieczajnie Górnej wraz z samorządem wiej-
skim, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach projektu „Wieczornica Niepodległościowa” zgłoszonego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. 

Z uzyskanych funduszy zakupiono 12 strojów w barwach narodo-
wych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nieczajnie Górnej oraz przygoto-
wano degustację tradycyjnych i popularnych regionalnych potraw dla 
uczestników spotkania.

Wygrana projektu MBP “Dąbrowski Festiwal Słowa”  
w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego

31 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Małopolskiego przy ul. Basztowej 22 w Kra-
kowie odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników 4. Edycji Budżetu 
Obywatelskiego. 

Projekt zgłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.  
Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej pt. „Dąbrowski  
Festiwal Słowa” zdobył 5030 głosów poparcia wygrywając nie 
tylko w subregionie tarnowskim, ale także w całej Małopolsce. 

Ten sukces pokazuje, że użytkownicy Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej chcą aktywnie brać udział  
w kulturze czytelniczej, a obcowanie ze słowem pisanym jest dla 
nich istotne. 

Realizacja projektu wpłynie na dalszą promocję czytelnictwa  
i zachęci do jeszcze częstszego korzystania z bogatej oferty MBP  
w Dąbrowie Tarnowskiej. Dziękujemy za tak liczne poparcie.
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Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej 
uchwaliła stawki podatków na 2020 rok

Uchwałami Nr XV/162/19, Nr XV/163/19  
i Nr XV/164/19 Rada Miejska w Dąbrowie Tar-
nowskiej z dnia 28 listopada 2019 r. uchwaliła 
stawki podatkowe na terenie Gminy Dąbrowa 
Tarnowska na 2020 rok. 

Dotyczą one: podatku od nieruchomości, po-
datku rolnego i podatku od środków transporto-
wych. Stawki podatkowe w porównaniu z 2019 r. 
nieznacznie wzrosły, nie przekraczając jednak sta-
wek na 2020 rok ustalonych przez Ministra Finan-
sów, ogłoszonych 24 lipca 2019 r w obwieszczeniu 
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie górnych 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  
w 2018 .

W związku z powyższym Rada Miejska pod-
niosła stawki podatku od nieruchomości dla nie-
których przedmiotów opodatkowania o 2,5 %.

Przed podjęciem Uchwały w sprawie określe-
nia wysokości stawek w podatku od nieruchomości 
jej projekt został przesłany celem wyrażenia stano-
wiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania 
pomocy w ramach pomocy de minimis do Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, De-
partament Monitorowania Pomocy Publicznej w 
W-wie.

W uchwale są zastosowane preferencyjne staw-
ki od budynków lub ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
produkcyjnej, a także od budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności usługo-
wej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, 
szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV 
i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działalności usługowej  
w wyżej wymienionych zakresach.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w 
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy 
Dąbrowa Tarnowska w 2020 r. Cena skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Ko-
munikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 18 października 2019 r. w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt. Średnia 
cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolne-
go na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2020 r. 
została obniżona z kwoty 58,46 zł. za 1 dt do kwoty 
48,00 zł. za 1 dt.

Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopol-
skiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.

Ponadto, na koniec września Uchwałą Nr 
XIV/151/19 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnow-
skiej zatwierdzono zwolnienie z podatku od nieru-
chomości w ramach regionalnej pomocy inwesty-
cyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje 
początkowe.

Stawki podatku od środków transportowych 
na 2020 r. zostały podwyższone o 2 % w stosunku 
do 2019r. we wszystkich kategoriach przedmiotów 
opodatkowania. 

W listopadzie br. zakończono realizację zadania pn. “Modernizacja placu rekreacyjno – 
sportowego w Parku Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach projektu: “Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

 Prowadzone na jesieni 2019 r. prace obejmowały m. in. modernizację zdewastowanej 
nawierzchni asfaltowej, która została zastąpiona nawierzchnią poliuretanową. W części nowej 
nawierzchni zainstalowano zestawy sportowo–rekreacyjne oraz mini ściankę wspinaczkową.  
W pozostałej części placu urządzono boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. 

W ramach zadania wybudowano wewnętrzne ciągi komunikacyjne i dokonano wymiany 
całego ogrodzenia wokół „ogródka jordanowskiego”.

Łączny koszt wykonanych prac wyniósł 485 tys. zł, z czego 136 tys. pochodziło z wsparcia 
finansowego Województwa Małopolskiego w ramach projektu “Małopolska infrastruktura re-
kreacyjno – sportowa MIRS”

Przepust w Smęgorzowie przebudowany
Zakończono przebudowę przepustu na potoku Smęgorzówka  

w ciągu drogi gminnej Łężce Zachodnie w Smęgorzowie. Inwestycja 
ta była konieczna ze względu na stan starego przepustu, który był 
bardzo podmyty w wyniku powodzi z ostatnich lat. O poprawę stanu 
przepustu zabiegali mieszkańcy Smęgorzowa.

Stary przepust został całkowicie wyburzony, a podczas budowy no-
wego umocniono koryto potoku na wlocie i wylocie przepustu.

Całkowity koszt zadania wyniósł 104 879,90 zł, a jego wykonaw-
cą był Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Nowak. Przebudowa 
przepustu poprawiła jakość życia mieszkańców, którzy przemieszczają 
się między poszczególnymi częściami sołectwa Smęgorzów.

Plac rekreacyjno-sportowy 
w Parku Miejskim oddany do użytku

23 września Sekretarz Gminy Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek odebrał 
z rąk Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca promesę na dofinanso-
wanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 180507K ul. Czernia od ul. Witosa  
w Dąbrowie Tarnowskiej” z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinanso-
wania w wysokości 1 848 292 zł stanowi 50 % planowanej inwestycji, której koszt  
całkowity szacowany jest na 3 696 585 zł.

Zanim gmina Dąbrowa Tarnowska wystąpiła do Wojewody Małopolskiego  
o środki na przeprowadzenie inwestycji istniała konieczność uregulowania stanu praw-
nego gruntów. „Było to spore wyzwanie dla samorządu gminnego, gdyż wymagało 
zgody od właścicieli około 30 działek, co udało się przeprowadzić na drodze nego-
cjacji i ze zrozumieniem dobra wspólnego. Mieszkańcy rozumiejąc sytuację przeka-
zali nieodpłatnie swoje grunty, a samorząd sfinansował konieczne podziały terenu i 
kontrakty. Najtrudniejsze sytuacje dotyczyły osób nieżyjących, gdyż tutaj trzeba było 
działki wywłaszczać. Takiego zadania nie realizowaliśmy w ostatnich latach, ale dzię-
ki mieszkańcom przeprowadziliśmy tę operację z pożytkiem dla samorządu” – mówi 
Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Późne zatwierdzenie listy zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, wśród których wymieniona jest wspomniana powyżej budowa 
drogi gminnej ul. Czernia sprawiło, że Burmistrz Krzysztof Kaczmarski zwrócił się do  
Wojewody Małopolskiego o możliwość realizacji zadania w nieco dłuższym terminie,  
w bieżącym oraz przyszłym roku.

Prawie dwumilionowe dofinansowanie 
dla budowy drogi gminnej Czernia

Jeszcze w tym roku planowano przełożenie sieci telefonicz-
nej, przebudowę linii napowietrznych i sieci gazowej, budowa  
i przebudowa wodociągów w ramach budowy drogi, a także bu-
dowa oświetlenia. Łącza wartość robót planowanych w 2019 r.  
to około 400 tys. zł.
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W wigilię Narodowego Święta Niepodległości w Restauracji  
Hotelu Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się IV Charyta-
tywny Bal Fundacji CORDARE. 

W wydarzeniu tym wzięło udział ponad stu gości, od kilku lat 
wspierających w ten sposób dzieło CORDARE. Zostali oni gorąco po-
witani przez Prezesa Fundacji ks. Roberta Biela. W części oficjalnej, 
którą poprowadzili Małgorzata Orawska i Paweł Sroka przedstawio-
no pokrótce dotychczasowe dokonania Fundacji. 

W imieniu stypendystów głos zabrali studenci: Katarzyna Łapa,  
Natalia Mazur, Sylwia Podosek i Kamil 
Smoła. Osoby te prowadziły także aukcję 
charytatywną, dochód z której zostanie 
przeznaczony na stypendia dla podopiecz-
nych CORDARE. 

Po raz kolejny wyróżniono wybitne 
osoby, podkreślając ich nieocenione za-
sługi dla lokalnej społeczności. 

Statuetki CORDARE otrzymały w tym 
roku dwie dąbrowianki: Pani Władysła-
wa Gondek, emerytowana nauczycielka I 
Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie 
Tarnowskiej oraz Pani Krystyna Gąsior, le-
karka, znana ze swojego oddania pacjen-
tom. 

IV Charytatywny Bal Cordare 
z uhonorowaniem zasług  
Pani Władysławy Gondek  
i Pani Krystyny Gąsior

Trzy gminy: Dąbrowa Tarnowska, Żabno i Radłów realizują 
projekt „Spotkania z kulturą bliską i daleką” w ramach 3. edycji 
Budżetu Obywatelskiego. 

W ostatnich miesiącach dzięki udziałowi Dąbrowskie-
go Domu Kultury w tym projekcie mieszkańcy naszego mia-
sta mieli okazje lepiej poznać znanych muzyków, dziennikarzy  
i osobowości medialne. 
W Dąbrowie Tarnowskiej gościli: Andrzej Krzywy - wokalista  

zespołu De Mono, muzyczne małżeństwo Anna Jurksztowicz i Krzesi-
mir Dębski, Ewa Wachowicz – Miss Polonia 1992 i autorka programów 
kulinarnych, a także Artur Andrus – dziennikarz, prezenter telewizyjny, 
piosenkarz i autor tekstów. 

Projekt pn. „Spotkania z kulturą bliską i daleką” obejmował tak-
że organizację koncertu „Habemus papam! Pamięć i tożsamość”  
w dąbrowskim kościele parafialnym pw. NMP Szkaplerznej z okazji  
41. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

Ogólnym celem projektu „Spotkania z kulturą bliską i daleką” jest 
zapewnienie mieszkańcom Małopolski uczestnictwa w różnych przed-
sięwzięciach kulturalnych i aktywizowanie społeczności lokalnych  
do wspólnego czerpania ze spotkań z ludźmi kultury. Na projekt skła-
dają się koncerty, spektakle teatralne, spotkania z wyjątkowymi osobi-
stościami ze świata kultury – pisarzami, podróżnikami, dziennikarzami, 
ludźmi estrad. Ma także rozbudzić zamiłowanie do książek, poszerzać 
wiedzę i kształtować wyobraźnię. Na realizację projektu w tym roku 
województwo małopolskie przeznaczyło 400 tys. zł.

Jesienne „Spotkania 
z kulturą bliską i daleką”

W czwartek 28 listopada 2019 r. odbył się VII Powiatowy  
Przegląd Piosenki Religijnej „Śpiew otwiera niebo”, organizowa-
ny przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie  
Tarnowskiej. 

Patronat honorowy nad przeglądem sprawowali: Poseł na Sejm 
RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof 
Kaczmarski, Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej 
ks. Stanisław Cyran, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczo-
rek, Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski. 

Przegląd przeprowadzony został w gościnnej sali Kina „Sokół”  
Dąbrowskiego Domu Kultury. Imprezę konkursową otworzyła Dorota 
Długoń Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Po-
witała przybyłych gości, sponsorów, uczestników wraz z opiekunami i 
przedstawiła cele konkursu. 

Swoją obecnością przegląd zaszczycili: Poseł na Sejm RP Wie-
sław Krajewski, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, 
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz Proboszcz  
Parafii NMP Szkaplerznej ks. Stanisław Cyran. 

Po raz siódmy śpiewem otworzyli niebo

3 grudnia br. Koło Gospodyń Wiejskich z Gruszowa Wielkiego  
obchodziło pierwszą rocznicę działalności. Z tej okazji Prezes KGW z Gru-
szowa Wielkiego Janina Sokołowska wraz z Członkiniami zorganizowały 
spotkanie okolicznościowe w Domu Chleba w Gruszowie Wielkim. 

Wybór miejsca wydarzenia szczególnie podkreślił jak ważne są 
lokalne tradycje kulinarne i kultura wiejska dla gospodyń z Gruszo-
wa Wielkiego. Poczęstunek przygotowany na uroczystość rocznicową  
w pełni odzwierciedlał bogactwo potraw Powiśla Dąbrowskiego, które 
w Gruszowie Wielkim zawsze smakują wyśmienicie. 

Z okazji święta Koła Gospodyń Wiejskich Burmistrz Krzysztof Kaczmar-
ski wręczył na ręce Prezes Janiny Sokołowskiej list gratulacyjny. 

Na spotkaniu Członkinie KGW przedstawiły dotychczasowe efekty 
swojej działalności. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone warszta-
ty o wypieku chleba „Od ziarenka do bochenka”, czy innych smakołyków 
wiejskiej, polskiej kuchni. Chleb Państwa Sokołowskich jest produktem 
wpisanym na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Za ten wyjątkowy smak i produkt ekologiczny Państwo Sokołow-
scy zostali docenieni w różnych konkursach. W gruszowskim Domu Chleba  
organizowane są warsztaty pieczenia i degustacja chleba. 

Uczestnicy tych zajęć poznają cały proces powstawania chleba, jak 
również mogą zobaczyć wystawę dawnych maszyn rolniczych i tradycyjne-
go wyposażenia gospodarstwa domowego. Z zajęć tych korzystają głównie 
dzieci, dla których jest to dobra zabawa połączona z edukacją. Gospodar-
stwo zaprasza szkoły i grupy zorganizowane na zajęcia edukacyjne, które są 
doskonałą okazją urozmaicenia procesu kształcenia. Panie z KGW Gruszów 
Wielki w zeszłym roku skorzystały z możliwości założenia koła z dotacją  
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło obecnie liczy  
13 Członkiń, które zapraszają chętne osoby do współpracy.

Pierwszy rok pracy Koła Gospodyń Wiejskich  
z Gruszowa Wielkiego

Tytuł Małopolskiego Moderatora Dyskusyjnych Klubów 
Książki 2019 dla Pani Krystyny Minorczyk

Tytuł Małopolskiego Moderatora Dyskusyjnych Klubów Książki 2019 został  
przyznany Pani Krystynie Minorczyk, na co dzień pracującej w Dziale dla Dorosłych  
i Młodzieży dąbrowskiej biblioteki. Tytuł przyznawany jest w uznaniu za pasję w kie-
rowaniu wiodącego Dyskusyjnego Klubu Książki w Małopolsce - od 2007 r., gromadze-
nie wokół siebie rozmiłowanych w literaturze czytelników i inicjowanie efektownych  
wydarzeń literackich. 

Jej aktywność i zaangażowanie zostały docenione przez uczestników DKK, spoty-
kających się co miesiąc w naszej bibliotece, którzy zgłosili Jej kandydaturę do konkursu.  
Gratulujemy!
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Uwaga! Od stycznia 2020 nowy nr rachunku 
do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje,  
że od stycznia 2020 r. zostanie uruchomiony w Banku Spółdzielczym  

w Dąbrowie Tarnowskiej, specjalny rachunek pomocniczy dla Mieszkańców  
na “Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Nr tego rachunku to: 69 9462 0003 2001 0000 4226 0057.
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BEZPŁATNY PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY 
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Na przełomie listopada i grudnia w Dąbro-
wie Tarnowskiej na Hali Sportowej im. Agaty 
Mróz-Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 
rozegrano cztery turnieje piłkarskie w ramach 
VI Edycji Dąbrowskiej Dębowej Jesieni. W tym 
roku do zmagań przystąpiło 34 drużyny z woj. 
małopolskiego, świętokrzyskiego i podkar-
packiego, blisko 400 zawodników z roczników 
2008, 2010, 2011, 2012.

Bardzo dobra organizacja turnieju, wysoki 
poziom sportowy, atrakcyjne nagrody dla uczest-
ników to już niemal standard i wizytówka DDJ. 
W turniejach nie była prowadzona klasyfikacja 
miejsc, najważniejsza była aktywność sportowa, 
integracja, przestrzeganie zasad Fair Play, dosko-
nalenie umiejętności piłkarskich, radzenie sobie 
ze stresem, generalnie rozwój dzieci. 

Uroczyste zakończenia turniejów zapewene 
zostaną w pamięci młodych zawodników na długi 
czas a pamiątkowe medale i grawery w kształcie 
liścia dębu będą doskonałą pamiątką z Dąbrowy 
Tarnowskiej. 

Piłkarska Dąbrowska Dębowa Jesień od po-
czątku współorganizowana jest przez dąbrowską 
Football Academy wraz z Urzędem Miejskim.

Ostatnio szkółka piłkarska UKS Football Aca-
demy Dąbrowa Tarnowska otrzymała Brązowy 
Certyfikat Szkółek Piłkarskich przyznany przez 

Piłkarskie turnieje Dąbrowskiej Dębowej Jesieni
rozegrano po raz szósty

Polski Związek  Piłki  Nożnej  i jest jedyną  certyfi-
kowana szkółką w powiecie dąbrowskim.

Certyfikowana szkółka piłkarska spełnia 
standardy szkoleniowe, jest bezpieczna, a jej  
kadra ma kwalifikacje niezbędne do tego, aby 
szkolić zawodników.

Mikołajkowe Zawody Pływackie
6 grudnia 2019 roku na Krytej Pływalni  

w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadzone zo-
stały Mikołajkowe Zawody Pływackie. Zawo-
dy te cieszą się dużą frekwencją wśród dzieci  
i młodzieży doskonalących swoje umiejętności 
pływackie.

Organizatorami są: Referatu Kultury Fizycznej 
i Sportu Urzędu Miejskiego oraz oczywiście Świę-
ty Mikołaj wraz z licznymi Sponsorami, wśród któ-
rych byli Poseł na Sejm RP Piotr Sak, Decathlon, 
Sklep Pływacki Tri Magic, PSB Mrówka Dąbrowa 
Tarnowska, Bar Tortuga, Per Tutti oraz Burmistrz 
Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.  

Uczestnicy zawodów pływali na dystansach 
przystosowanych do wieku: przedszkolaki 12,5 m, 
szkoła podstawowa 25 m, gimnazjum oraz OPEN 
50 m.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czu-
wali organizatorzy i sędziowie: Piotr Zając – Kie-
rownik Referatu KFiS wraz z ratownikami: Anną 
Jastrząb, Bartłomiejem Błoniarzem oraz Anetą 
Dernoga – Rokita. 

Na każdego z zawodników czekały pamiątko-
we dyplomy, a zawodnicy z miejsc I – III nagrodze-
ni zostali medalami oraz specjalnymi nagrodami 
od sponsorów.


