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Apel Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej o pozostanie w domu
ZOSTAŃ W DOMU – ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE

NIE NARAŻAJ SIEBIE I INNYCH
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska,

Nadchodzące Śwęta Wielkanocne, święta odradzającego się życia będą 
inne niż kiedykolwiek. Będą świętami w czasie narodowej kwarantanny.

Kilka tygodni temu zmienił się tryb życia i tryb pracy na całym świecie.  
Zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem COVID-19 dotyczy nas wszystkich, 
nawet tych, którzy nie zachorują. Nie wiemy kto może przenosić wirusa bezobja-
wowo, nie ma też osób, które byłyby całkowicie odporne. Każdy z nas może zacho-
rować i nikt nie wie, jak będzie przebiegała choroba w jego przypadku. Dlatego 
też apeluję do Was – Drodzy Mieszkańcy o pozostanie w domach i ograniczenie 
jakichkolwiek kontaktów społecznych do niezbędnego minimum. 

# ZOSTAŃ W DOMU
APELUJEMY

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Niech każdemu z nas przyświeca teraz hasło: ZOSTAŃ W DOMU – ZACHO-
WAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE – CHROŃ SIEBIE I INNE OSOBY!

Dziękuję Wszystkim – Służbom oraz Mieszkańcom za dotychczasowe  
zaangażowanie i dyscyplinę w zakresie przeciwdziałania i walki z zagrożeniem 
epidemiologicznym koronawirusem COVID-19.

Na niebezpieczeństwa związane z utratą zdrowia lub życia szczególnie na-
rażone są osoby starsze. Dlatego ważne jest by pozostawały bezpieczne w swo-
ich domach. Ważne, aby osoby starsze mogły teraz liczyć na pomoc swoich bli-
skich, czy sąsiadów lub znajomych w zakupach, czy innych istotnych sprawach.  
Dlatego odpowiadajmy na prośbę o pomoc lub ją zaoferujmy, jeśli wiemy,  
że ktoś z naszego otoczenia może jej potrzebować. 
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# ZOSTAŃ W DOMU
ZACHOWAJ SIĘ ODPOWIEDZIALNIE

NIE NARAŻAJ SIEBIE I INNYCH
Pamiętajmy, żeby udzielać pomocy z zachowa-

niem jak największych środków ostrożności.
Do rodziców apeluję o rozwagę i dopilnowanie, 

by dzieci i młodzież przebywały w swoich domach. 
Chociaż dzieci i młodzież przechodzą zarażenie koro-
nawirusem zazwyczaj łagodnie, mogą być jego no-
sicielami i przyczyniać się do wzrostu zachorowań w 
danym mieście czy regionie. To nie jest czas na orga-
nizowanie spotkań, czy nawet rodzinnych przyjęć. To 
także nie jest czas do wspólnych dziecięcych zabaw 
na placu zabaw, mimo, że pogoda będzie do tego za-
chęcać. To jest czas na pozostanie w domu, by chronić 
siebie i innych przez zarażeniem.

Wszyscy parafianie proszeni są o skorzystanie z 
dyspensy biskupa diecezjalnego oraz zastosowanie 
się do próśb księży proboszczów, by na msze święte 
przychodziły tylko osoby je zamawiające lub te, któ-
rych odprawiane intencje bezpośrednio dotyczą. Bez-
względnie należy przestrzegać zaleceń higienicznych 
i mądrze, a także z sercem rozważyć bezpieczeństwo 
osób konsekrowanych, które udzielają sakramentów.

Robiąc potrzebne zakupy myślmy o bezpieczeń-
stwie osób pracujących w branży spożywczej, droge-
riach, aptekach i sektorze najpotrzebniejszych usług 

oraz o bezpieczeństwie innych klientów i naszym 
własnym. Zachowujmy odstępy, dezynfekujmy ręce i 
unikajmy dotykania innych osób czy towaru. Podczas 
zakupów pieczywa i innych produktów, które nie są 
opakowane użyjmy jednorazowych rękawiczek, a 
następnie wyrzućmy je do kosza, tak by nie stanowiły 
potencjalnego zagrożenia dla innych.

Pamiętajmy, że każdy nowy przypadek zacho-
rowania stanowi obciążenie dla służby zdrowia, dla 
szpitali i całego systemu lecznictwa, a w konsekwen-
cji dla nas samych i naszych bliskich. Lekarze i perso-
nel medyczny aktualnie pracują bardzo intensywnie, 
szanujmy ich pracę i także dołóżmy wszelkich starań, 
aby uniknąć zachorowania.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za inne oso-
by. Zróbmy wszystko co w naszej mocy, żeby nie być 
ogniwem w rozprzestrzenianiu się tej epidemii. Oso-
by objęte kwarantanną proszone są o bezwzględne 
jej przestrzeganie dla dobra siebie i innych osób z oto-
czenia. Pamiętajmy o rzetelnym informowaniu na-
szych służb medycznych, korzystajmy z porad telefo-
nicznych celem uniknięcia bezpośredniego kontaktu. 
Przestrzegajmy zaleceń Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego  i śledźmy komunikaty w mediach i na stro-

Apel Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wsparcia Rodziny  

o pomoc potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie 
Tarnowskiej zwraca się z prośbą do każdego, kto czuje się na siłach pomagać 
potrzebującym o  kontakt telefoniczny pod numerem 14 657 83 83. Może to 
być pomoc w formie artykułów żywnościowych, środków higieny, środków 
dezynfekujących. 

Zaznacza się, że w akcji pomocy przy zakupach artykułów żywnościo-
wych o zaangażowanie proszone są tylko osoby dorosłe, powyżej osiemna-
stego roku życia. 

Okażmy pomoc i wsparcie tym, którzy w tej szczególnej sytuacji najbar-
dziej jej potrzebują. Nie bądźmy  obojętni.

Infolinia 
Wojewody Małopolskiego  

dla seniorów
W związku z aktualną sytuacją epidemiolo-

giczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił 
specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych,  
którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwi-
lach. 

Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą 
uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazów-
ki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

nach internetowych Urzędu Miejskiego i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.

Informuję Szanownych Mieszkańców, że Urząd 
Miejski pracuje, jednak załatwiane są na obecną 
chwilę jedynie sprawy najpilniejsze. Bezpośrednio 
mieszkańców do odwołania nie obsługujemy. W każ-
dym przypadku proszę o kontakt telefoniczny i wcze-
śniejsze uzgodnienie wizyty, jeśli to będzie możliwe.

Zagrożenie pandemią minie za jakiś czas.  
Nie wiemy kiedy, ale każda epidemia kiedyś się skoń-
czy. Wiele zależy od nas samych, jak przetrwamy ten 
czas.

Chcemy, by wszyscy z nas mieli szanse doczeka-
nia tej pięknej, szczęśliwej chwili. By nikogo nie zabra-
kło… Dlatego apeluję o mądre decyzje i zachowania 
sprzyjające zdrowiu wszystkich Mieszkańców Naszej 
Gminy.

Wszystkim życzę zdrowia i jak najszybszego po-
konania zagrożenia epidemiologicznego.

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

 

Numer telefonu: 12 392-11-10
działa od poniedziałku do piątku

w godz.  8:00–17:00
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Informacje dotyczące koronawirusa COVID-19: www.gov.pl/koronawirus

Zasady i ograniczenia 
związane z epidemią koronawirusa COVID-19

Obywatelskie postawy wobec koronawirusa
Jak pomagać w czasie pandemii? 
Najważniejsze to ograniczyć kontakty spo-

łeczne, ale stosując się do rządowych zaleceń  
można także w zaciszu swego domu zrobić coś  
dobrego. Praca razem dla wspólnego celu, ale 
jednak prowadzona osobno nabiera szczególnego 
znaczenia w czasie pandemii. 

Tak robią panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi 
Smęgorzów, które szyją maseczki dla dąbrow-
skiego szpitala, dzięki pozyskaniu przez Urząd  
Miejski bawełny medycznej i innych materiałów 
na ten cel. Planują wykonanie 2000 maseczek. 
Piękny przykład daje także radna Rady Miejskiej 
Aleksandra Prażuch, która również jest mocno  
zaangażowana w domową produkcję maseczek.

Po przekazaniu wszystkie maseczki zostaną zde-
zynfekowane w szpitalu powiatowym i będą chronić 
personel medyczny placówki przed zakażeniem.

Ponadto na terenie Powiśla Dąbrowskiego 
działa grupa wolontariuszy wsparcia pod nazwą 
„Zwyciężymy bo O WAS WALCZYMY”, składająca się  
z 12 kobiet, wśród których są: Karolina Tomaszek,  
Lidia Burzec, Monika Michalczyk, Monika Białas, 
Marcelina Sarat, Monika Kuta-Celak, Edyta Mateu-
siak, Halina Trębaczewska, Anna Moździerz, Patrycja 
Orszulak, Patrycja Sznajder, Katarzyna Wilkańska. 

Panie własnymi siłami organizują pomoc dla 
naszego dąbrowskiego szpitala, a  przede wszystkim 
dla oddziału zakaźnego. 

W działania te włączyli się także pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej przeka-
zując różne kwoty na maseczki wykonywane syste-
mem gospodarczym. 

Prowadzona jest współpraca ze Stowarzysze-
niem„ Zielony Zakątek” DPS  z Sieradzy, które tak-
że zadeklarowało uszycie maseczek ochronnych  

dla szpitala. Pomagają także osoby prywatne i panie  
z Kół Gospodyń Wiejskich w Swarzowie, Zalipiu,  
Podborzu a także z innych okolicznych kół. 

Pomoc okazał także pan P. Ząbek, który  zapew-
nił materiał na dużą ilość maseczek i zrobił wykrój. 
Nie brak kontaktów z innymi firmami by zapewnić 
jak najbardziej kompleksową pomoc dla naszego 
szpitala. 

Firmy gastronomiczne z terenu dąbrowskiego  
również wspomagają dąbrowski szpital dostarczając 
posiłki dla jego załogi. 

Grupa „Zwyciężymy bo O WAS WALCZYMY” 
organizuje pomoc dla szpitala na wiele sposo-
bów. Zachęca się wszystkich, którzy czują potrzebę  
pomagania i mają możliwości ku temu do włączenia  
się w szereg akcji pomocowych dla naszej lecznicy.
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Nowe stawki za gospodarowanie odpadami 
w Gmnie Dąbrowa Tarnowska od 1 kwietnia 2020 r.
Nowelizacja ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku  
w gminach z 2019 roku nałożyła 
na wszystkich obowiązek segre-
gacji odpadów. 

Równocześnie, w/w nowe-
lizacja zobowiązała gminy do 
wprowadzenia ulgi dla właścicieli 
domów jednorodzinnych, którzy 
kompostują bioodpady. Innym 
ważnym zapisem jest wprowa-
dzenie opłaty podwyższonej dla 
tych, którzy nie będą wywiązy-
wać się z obowiązkowej segrega-
cji odpadów. 

Powyższe uregulowania 
gminy mają obowiązek dostoso-
wać odpowiednimi uchwałami  
w terminie 12 miesięcy od wejścia 
w życie nowelizacji ustawy.

W dniu 10.03.2020r. Rada 
Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej 
podjęła uchwały w sprawie gospo-
darowania odpadami z uwzględ-
nieniem przepisów znowelizowa-
nej ustawy. Od dnia 01.04.2020 
wzrasta opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od miesz-
kańca na terenie Gminy Dąbrowa 
Tarnowska. Opłata ta będzie wy-
nosić 27 zł od osoby miesięcznie. 
W przypadku kompostowania od-
padów w przydomowym kompo-
stowniku przez właścicieli domów 
jednorodzinnych stawka opłaty bę-
dzie wynosić 25 zł od osoby mie-
sięcznie. 

W przypadku, gdy na tere-
nie danej nieruchomości nie bę-
dzie segregacji odpadów, zostanie 
naliczona opłata podwyższona w 
wysokości czterokrotności stawki 
podstawowej, czyli 108 zł od osoby 
za miesiąc lub miesiące w których 
takiej segregacji nie było.

Dużym problemem jest brak 
konkurencyjności wśród firm 
zgłaszających się do przetargu. 
Przykładem jest sytuacja z 2019 
roku, gdzie do przetargu na od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów z terenu Gminy Dąbrowa 
Tarnowska zgłosiła się jedna fir-
ma oferując cenę 1414,16 zł brut-
to za 1 tonę. Była to kwota nie do 
przyjęcia dlatego przetarg unie-
ważniono i ogłoszono na krótszy 
okres.

Głównym problemem, na któ-
ry powołują się firmy odbierające 
i zagospodarowujące odpady jest 
wzrost kosztów prowadzenia dzia-
łalności, tj. wzrost cen prądu, płacy 
minimalnej, paliwa, opłat środowi-
skowych.

Analiza ilości odpadów komu-
nalnych wskazuje, że co rok wra-
sta ilość odpadów komunalnych 
wytwarzanych przez mieszkańców 
naszej Gminy. W 2018 roku zebra-
no 4147,27 ton, a w 2019 roku 
4638,68 ton odpadów. Oznacza 
to wzrost ilości odpadów komu-
nalnych o około 500 ton tylko na 
przestrzeni jednego roku. Nato-
miast ilość przekazywanych odpa-
dów przez mieszkańców od czasu 
obowiązywania ustawy, tj. od 2013 
roku wzrosła prawie dwukrotnie.

KOMPOSTUJESZ = PONOSISZ MNIEJSZE OPŁATY

Drastyczny wzrost ceny za odpady komunalne związany jest z rosnącymi kosztami odbioru i utylizacji od-
padów. Od 2013 roku, czyli od początku nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ceny za 
odbiór i zagospodarowanie odpadami wzrosły o około 277 % .

W 2013 i 2014 roku kwota za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wynosiła 396,60 zł brutto
W 2015 i 2016 roku kwota za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wynosiła 365,57 zł brutto
W 2017 i styczniu 2018 kwota za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wynosiła:

• od stycznia do 17.10.2017 r. cena za tonę 365,56 brutto
• od 18.10.2017 do 31.12.2017 r.  cena za tonę 402,11 zł brutto
• za styczeń 2018 r. cena za tonę 418,30 zł brutto.
  Od 2018 (II-XII) i 2019 roku kwota za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wynosiła 612,18 zł brutto

W styczniu 2020 kwota za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów wynosiła średnio 1002,21 zł brut-
to, a od lutego do kwietnia 2020r. – 1099,00 zł brutto. Obecnie ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów na okres od maja do grudnia 2020r.
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Od 6 marca br. zmienił się cennik opłat za korzystanie z Krytej Pływalni w Dąbrowie  
Tarnowskiej oraz uległy zmianie godziny jej otwarcia dla korzystających.

Dodatkowo, na skutek sugestii klientów pływalni, i zgodnie z zarządzeniem od dnia obo-
wiązywania nowego cennika, zróżnicowano ceny biletów w zależności od dni tygodnia i czasu 
korzystania z dąbrowskiego basenu. Zmiana cen biletów podyktowana jest wzrostem kosz-
tów utrzymania obiektu. 

Dąbrowska Kryta Pływalnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:  
7:00  do  22:00.  Czas otwarcia  w  soboty  i  niedzielę  nie  ulega  zmianie. 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi cenami 
i korzystania z Krytej Pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej

Zmiany w cenniku Krytej PływalniBank Żywności 
pomaga 

najbardziej 
potrzebującym 
także w czasie 

pandemii
Rodzice dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzy-

szenia Pomocna Dłoń, pomimo ogromu obowiązków 
związanych z opieką nad nimi, w sytuacji zamknię-
tych szkół i ośrodków dziennego pobytu, znaleźli czas 
na pomoc najbardziej potrzebującym.

Pomimo utrudnień logistycznych spowodo-
wanych pandemią przygotowali ponad 200 paczek  
z pomocą żywnościową, które zostały dostarczone do 
rodzin w trudnej sytuacji przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej i Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym Wiel-
kanoc planowana jest następna akcja pomocowa,  
w ramach których przygotowanych i rozwiezionych  
zostanie kolejnych 200 paczek żywnościowych.

Dotarczaniu paczek w wydatny sposób pomogli 
strażacy z  jednostki OSP w Smęgorzowie.

Nasza Gmina 
z wyróżnieniem 
Krakowskiego 

Parku 
Technologicznego

20 lutego br. wręczone zostały nagrody Krakow-
skiego Parku Technologicznego. Uroczystość ta odby-
ła się w obecności Wicepremiera, a zarazem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, 
minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, ministra rozwoju 
oraz prezesa Krakowskiego Parku Technologicznego 
Wojciecha Przybylskiego. Gminę Dąbrowa Tarnow-
ska reprezentował burmistrz Krzysztof Kaczmarski, 
który odebrał statuetkę dla „gminy przyjaznej inwe-
storom”. 

Burmistrz w rozmowie z Minister Rozwoju Jadwi-
gą Emilewicz poruszył sprawę warunków finansowania 
infrastruktury w strefach ekonomicznych, co stanowi 
problem dla naszej gminy. Wymóg wyposażenia strefy 
w 100 % przez inwestorów w krótkim czasie jest nie-
zwykle trudny do wykonania, a brak dopełnienia tego 
warunku grozi zwrotem dofinansowania wraz z odset-
kami. Burmistrz apelował o bardziej realistyczne roz-
wiązania.
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Jednostki OSP z Gminy Dąbrowa Tarnowska otrzymały sprzęt  
w ramach Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości

 13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uro-
czyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych sprzętu ratujące-
go zdrowie i życie ludzkie. Zakup tego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu  
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz 
Sprawiedliwości – którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączna 
wartość przekazanego sprzętu i wyposażenia wynosiła 82 624,43 zł.

Urząd Miejski w w Dąbrowie Tarnowskiej przygotował wniosek o dofinanso-
wanie sprzętu z FSMS, który został wysoko oceniony.

Uroczystość prowadzoną przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kacz-
marskiego uświetnił swoja obecnością Poseł na Sejm RP Piotr Sak, który znacznie przy-
czynił się do uzyskania przez Gminę Dąbrowa Tarnowska środków finansowych, za któ-
re zakupiony został sprzęt dla gminnych jednostek OSP.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wszystkich obdarowanych jed-
nostek, a także Komendant Powiatowy Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Kolarczyk,  
Prezes Powiatowego Zarządu Powiatowego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej  
dh Ryszard Pikul, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Dąbrowie  
Tarnowskiej dh Stanisław Początek i Prezes Gminnego Związku OSP w Dąbrowie  
Tarnowskiej dh Zbigniew Pikul.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście dziękowali strażakom za zaangażowanie 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, gotowość do pomocy pokrzywdzonym oraz 
„bycie pierwszymi na miejscu” podczas niekorzystnych zdarzeń zagrażających bezpie-
czeństwu publicznemu i bezpieczeństwu jednostek. Poseł na Sejm RP Piotr Sak wyraził 
chęć dalszej współpracy z gminą i strażakami.

Wszystkie przekazane sprzęty zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powie-
rzenia Gminie Dąbrowa Tarnowska realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości opa-
trzone zostały logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz 
oznaczone klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, które-
go dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

Dąbrowskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Stowarzyszenie Samorządów Po-

wiatu Dąbrowskiego zorganizowało 
Powiatowe Obchody Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych w niedzielę, 1 marca 
2020 roku.

Jak co roku w tym patriotycznym 
wydarzeniu wzięli udział licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej 
oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP 
Wiesław Krajewski oraz Senator RP Kazi-
mierz Wiatr, którzy objęli patronat nad 
wydarzeniem.

Obecni byli także samorządowcy, 
przedstawiciele służb mundurowych, 
poczty sztandarowe, Kompania Honoro-
wa Ochotniczej Straży Pożarnej, strzelcy 
jednostek strzeleckich z naszego regionu, 
drużyny orląt z Lubasza oraz Żelazówki, 
dyrektorzy oraz kierownicy instytucji, 
stowarzyszeń i organizacji, przedstawi-
ciele zakładów pracy oraz uczniowie  
z lokalnych szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Samorząd Dąbrowy 
Tarnowskiej reprezentował Burmistrz Dą-
browy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław 
Mendys oraz Kierownik Referatu Pro-
mocji Krzysztof Orwat wraz z delegacją 
uczestników III Biegu Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Pod pomnikiem odśpiewano hymn 
narodowy i odczytano apel poległych. 

Zgromadzone delegacje lokalnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń złożyły kwiaty 
i wiązanki. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Szczucinie uczestnicy spotkania udali się do kościoła parafialnego pw. 
NMP Szkaplerznej by wspólnie pomodlić się za żołnierzy niezłomnych i wolną Polskę. 
Mszy świętej przewodniczył Kapelan Powiatowy strażaków ks. Zygmunt Warzecha a 
jednocześnie proboszcz szczucińskiej parafii.

Po mszy świętej Orkiestra Dęta w Szczucinie pod batutą Jarosława Dzięgla dała 
wspaniały koncert utworów patriotycznych. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych organizatorzy otwarli wystawę poświęconą ks. Władysławowi Gur-
gaczowi, kapelanowi oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodle-
głościowców, którą można było obejrzeć w domu parafialnym udostępnioną przez 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

Po południu setka biegaczy i sympatyków biegania uczciło pamięć Żołnierzy 
Niezłomnych, podczas “III Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym – 
Dąbrowa Tarnowska 2020”. Duża frekwencja uczestników biegu sięgająca 100 
osób potwierdziła jego atrakcyjność dla mieszkańców i gości.  Bieg ten, który jest 
największym w Polsce biegiem pamięci jest organizowany w wielu miastach pod 
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a w Dąbrowie Tarnowskiej odbywa 
się tradycyjnie pod patronatem Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego.

Dąbrowski Bieg Tropem Wilczym, został zorganizowany przez Referat Promocji 
Urzędu Miejskiego. W organizacji zabezpieczenia logistycznego biegu wzięli udział 
Strzelcy Jednostki Strzeleckiej JS-2083. 

Bieg odbywał się na dwóch dystansach – 1963 m i 3000 m w dąbrowskim Parku 
Miejskim. Był świetną okazją do rodzinnego spędzania wolnego czasu i sprawdze-
nia indywidualnej sprawności, a co najważniejsze w tym dniu, do uczczenia pamięci 
Żołnierzy Niezłomnych. Uczestników biegu uhonorowano pamiątkowymi medalami, 
a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali specjalnie przygotowane statu-
etki i nagrody. Medale i statuetki dla uczestników biegu oraz rozlosowane nagrody 
wręczał organizator i koordynator „Biegu Tropem Wilczym” w Dąbrowie Tarnowskiej 
– Krzysztof Orwat. Biuro Zawodów było prowadzone przez Pracowników Promocji 
Urzędu Miejskiego – Annę Witowską, Marcina Kądzielawę, oraz Annę Jastrząb  Ja-
kuba Wenca. Dużą grupę uczestników zorganizowała dąbrowska Football Academy.
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Wspanialy 
Bal Karnawałowy 
,,Pomocnej Dłoni”

28 stycznia br. w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się wieczorni-
ca poświęcona Marii Kozaczkowej z okazji przypa-
dającej tego dnia 110. rocznicy urodzin poetki.

Meritum wydarzenia stanowiło życie i twór-
czość poetki, które przedstawili uczestnicy: Dysku-
syjnego Klubu Książki i warsztatów artystycznych 
działających przy MBP oraz wolontariusze dą-
browskiej biblioteki. 

Oprawę muzyczną wieczornicy uświetnił wy-
stęp zespołu „Ewenement”.

Sentymentalne i subtelne aranżacje w wyko-
naniu formacji muzycznej pozwoliły uczestnikom 
wieczornicy wnikliwie wsłuchać się w utwory Marii 
Kozaczkowej oraz poznać jej biografię. W wydarze-
niu wzięli udział członkowie najbliższej rodziny poetki 
mieszkający niedaleko, jak i z dalszych miast: Mielca, 
Nowej Dęby i Poznania.

110. urodziny 
Marii Kozaczkowej – 
patronki dąbrowskiej 

biblioteki
,,Dzieci nie potrzebują skrzydeł by latać,

potrzebują ludzi, dzięki którym nie upadną
i przezwyciężą chorobę”

Takie motto przyświecało IV charytatyw-
nemu balowi, zorganizowanemu przez Zarząd  
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych ,,Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej  
w  osobach: Prezes Stowarzyszenia Beaty Par-
tyńskiej, Wiceprezes Ryszarda Święch, Hali-
ny Sarat - Skarbnik Stowarzyszenia, Sekre-
tarz Małgorzaty Kułaga, Małgorzaty Słupek  
- Członkini Zarządu oraz Burmistrza Dąbrowy Tar-
nowskiej, a zarazem Honorowego Prezesa Stowa-
rzyszenia Krzysztofa Karczmarskiego i menedżer  
Hotelu ,,Cristal Park” Ewę Wielgus.

Miło nam jest poinformować, że na tegorocz-
ny bal przybyła rekordowa ilość gości. W ten sposób 
solidaryzowali się z tymi, którzy mniej od losu dostali  
i potrzebują wsparcia osób, które mają serce otwarte 
na potrzeby drugiego człowieka.

Całkowity dochód z tegorocznego Chary-
tatywnego Balu Karnawałowego „Pomocnej 
Dłoni” został przeznaczony na leczenie i rehabi-
litację podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”.

„Wsi spokojna,  
wsi wesoła”

w Smęgorzowie
Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów go-

ściło 7 marca br. przedstawicieli małopolskich wsi. 
Spotkanie integracyjne było podsumowaniem 
działań w ramach realizacji projektu prowadzone-
go przy wsparciu finansowym Województwa Ma-
łopolskiego.

Celem zadania publicznego „Wsi spokojna, wsi 
wesoła…” była integracja mieszkańców małopolskich 
wsi, kształtowanie w młodym pokoleniu poczucia 
dumy ze swojej małej ojczyzny, odnowa międzypo-
koleniowych więzi, pielęgnowanie lokalnych tradycji 
i zwyczajów. 

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Poseł 
na Sejm  RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy 
Tarnowskiej  Krzysztof Kaczmarski, Kierownik Powia-
towej ARiMR  - radny powiatu dąbrowskiego Andrzej 
Giza, Dyrektor DDK Paweł Chojnowski, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie Bogusław Ma-
rek, ks. Józef Włodarczyk, przedstawiciele kół gospo-
dyń wiejskich i stowarzyszeń kobiecych z całej Mało-
polski, nauczyciele, przedstawiciele OSP Smęgorzów 
i mieszkańcy Smęgorzowa. 

W czasie spotkania goście mogli zobaczyć doro-
bek artystyczny Smęgorzowa, w tym: robótki ręczne, 
kartki okolicznościowe, tradycyjne stroiki świąteczne. 
Odbyło się także podsumowanie konkursu literackie-
go dla dzieci mieszkających w małopolskich wsiach 
„Moja wieś – niezwykłe miejsca, niezwykli ludzie”. 

Laureaci odebrali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy. Gala była okazją do wymiany doświadczeń mię-
dzy przedstawicielami stowarzyszeń, Kół Gospodyń 
Wiejskich, działających na terenie małopolskich wsi. 
Między dziećmi nawiązane zostały przyjaźnie i znajo-
mości, które zaowocują poczuciem dumy ze swoich 
korzeni.
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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. został 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

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
zarówno Mieszkańców, jak i pracowników 
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, 
przypominamy, że Urząd jest zamknięty dla 
osób z zewnątrz, tj. Petenów do odwołania  
w celu zminimalizowania potencjalnych 
źródeł  zakażenia  koronawirusem.

W przypadku zapytań oraz pilnych spraw 
zapraszamy do kontaktu telefonicznego  

z  referatami i biurami  
Urzędu Miejskiego: 14 6422775, 14 6554000, 

14 6554001, 14 6554002, 14 6554003  
lub mailowego: umdt@dabrowatar.pl  

lub jednostek organizacyjnych.

W przypadku pytań z zakresu 
działalności Urzędu Miejskiego prosimy  

o kontakt z sekretariatem  
Burmistrza i Sekretarza:  

tel. 14 644-21-01 lub 14  642-27-75.

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ  
ZAMKNIĘTY DLA PETENTÓW DO ODWOŁANIA!

Pytania z zakresu działalności  
Urzędu Stanu Cywilnego prosimy kierować 
pod nr tel.: 14 644-21-19 lub 14 642-23-59,  

Pytania z zakresu działalności   
Spraw Obywatelskich  

(m.in. dokonywanie czynności 
meldunkowych, dowody osobiste)  

pod nr tel.: 14 644-21-05 lub 14 642-22-50

Zachęcamy do załatwienia spraw  
przez platformę e-PUAP:

skrytki:    /4t4n0gv8y2/skrytka,  
lub: /4t4n0gv8y2/SkrytkaESP

Wszelkie  
wpłaty i należności podatkowych 

należy dokonywać w formie elektronicznej  
na nr konta Gminy Dąbrowa Tarnowska:

BANK SPÓŁDZIELCZY   
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

02 9462 0003 2001 0000 4226 0002

Opłaty za odpady komunalne  
w Gminie Dąbrowa Tarnowska należy wpłacać 

na specjalny nr konta  
Gminy Dąbrowa Tarnowska:
BANK SPÓŁDZIELCZY   

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
69 9462 0003 2001 0000 4226 0057

Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy  
o odpowiedzialne zachowanie w obecnej sytuacji,  

stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów


