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Świątecznie i noworocznie
z Samorządem Miasta i Gminy Dąbrowy Tarnowskiej 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2021 to dla nas wszyst-
kich czas nadziei w bardzo trudnym okresie. To także okazja do podziękowań za wspólne 
mierzenie się z wyzwaniami ostatnich miesięcy. Jest to dla mnie stosowny moment by 
słowa uznania skierować do wszystkich Mieszkańców, Radnych Rady Miejskiej, Sołty-
sów sołectw gminnych, rad osiedli wraz z przewodniczącymi, a także moich wszystkich 
współpracowników z Urzędu Miejskiego i jednostek podległych wraz z kadrą kierowni-
czą, oraz wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami i stosowali się do zaleceń w walce 
z COVID-19. 

Pomimo trwającego od marca 2020 r. stanu epidemii samorząd gminny zrealizował 
zaplanowane inwestycje. Instytucje publiczne i jednostki gminne, pomimo zastosowanego 
reżimu sanitarnego i środków ostrożności działają sprawnie i bez przestojów. Budynki pu-
bliczne i mieszkalne zostały wyposażone w odnawialne źródła energii, po to aby poczynić 
oszczędności w wydatkach na energię. Oszczędności wdrażane były również w Urzędzie 
i jednostkach podległych, po to by uratować planowane inwestycje i zrealizować wyznaczone 
cele przy zmniejszonych wpływach w tym roku do naszego budżetu. 

Wydatki na inwestycje gminne, pomimo trudności i nietypowego roku osiągnęły nieco-
dzienny poziom 12 milionów złotych. To ogromny wysiłek samorządu i mieszkańców, którzy 
mimo trudności płacą podatki. 

W fazę końcową weszły prace przy budowie Centrum Kulturalno-Społecznego 
w Morzychnie, a jego oddanie do użytku zaplanowane jest na koniec lutego 2021 r.

Mieszkańcy już zauważyli wyraźną poprawę w zakresie infrastruktury drogowej. 
Przebudowano spore odcinki dróg na osiedlu domków jednorodzinnych w centrum miasta 
i zakończono prace przy ulicy Czernia. We wrześniu bieżącego roku otwarta została także 
obwodnica, o co samorządy gminy i powiatu dąbrowskiego zabiegały od wielu lat, poprzez 
wiele kadencji.

W tym trudnym roku nie brakowało wielu aktów solidarności międzyludzkiej. Stowa-
rzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów oraz wiele niezrzeszonych kobiet zaangażowało się w szycie 
maseczek na potrzeby służby zdrowia oraz mieszkańców. Wiele osób wspierało fi nansowo 
szpital powiatowy w nierównej walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Samorząd gminny także 
pomógł umarzając i odraczając należne podatki na kwotę ponad 140 tysięcy złotych. Pozwo-
liło to szpitalowi zakupić niezbędny sprzęt medyczny. Wszystkim angażującym się w podobne 
działania na rzecz lokalnej wspólnoty serdecznie dziękuję.

Samorząd gminny ma wiele ambitnych planów na najbliższy rok i kolejne lata, a przy-
szłoroczne inwestycje dotyczyć będą poprawy jakości życia i niwelowania skutków pandemii 
w wielu dziedzinach. Przewidywane są dalsze inwestycje drogowe oraz przedsięwzięcia po-
prawiające stan obiektów użyteczności publicznej i przyczyniające się do wypełniania spo-
łecznych potrzeb. 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2021 Rok. Zadbajmy o siebie i innych 
by nikogo nie zabrakło w przyszłym roku, gdy będziemy wspólnie dbać o zrównoważony 
rozwój naszej gminy, w bardziej sprzyjających warunkach. Niech nadzieja na lepsze jutro 
towarzyszy nam w świątecznych dniach.

Krzysztof Kaczmarski
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
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Otwarcie obwodnicy
Dąbrowy Tarnowskiej

Długo wyczekiwana obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej została udostępniona 
dla kierowców. 

O godz. 15:30 w poniedziałek 7 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Krakowie przy udziale parlamentarzystów, władz 
samorządowych województwa małopolskiego oraz samorządu gminnego i po-
wiatowego uroczyście otwarła prawie siedmiokilometrowy odcinek nowej drogi 
biegnącej od ul. Piłsudskiego do ul. Warszawskiej, służącej jako obwodnica 
Dąbrowy Tarnowskiej.

Wśród uczestników wydarzenia byli: Minister Funduszy Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Infrastruktury Andrzej Adam-
czyk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, parlamentarzyści w osobach senatora 
Kazimierza Wiatra, posłów na Sejm RP: Anny Pieczarki, Wiesława Krajewskiego, Sta-
nisława Bukowca, Piotra Saka oraz Edward Czesak – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego. Posła na Sejm Jarosława Gowina reprezentował dyrektor biura po-
selskiego Krzysztof Kupiec, który w samorządzie powiatowym pełni funkcję Wice-
przewodniczącego Rady Powiatu. Obecna była także Dyrektor Unijnych Projektów 
Transportowych Joanna Lech.

Nie zabrakło innych przedstawicieli samorządu powiatowego z Prze-
wodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Martą Chrabąszcz, Starostą 
Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Wicestarostą Krzysztofem Brykiem. Gminę 
Dąbrowa Tarnowska reprezentowali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat. Organizatorem tego wydarzenia był inwe-
stor czyli GDDKiA z Dyrektorem Oddziału w Krakowie Tomaszem Pałasińskim. 
Wykonawcę reprezentował György Mónus Wiceprezes Zarządu Spółki Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Banimex.

Obecny na uroczystości Ks. Proboszcz Parafi i NMP Szkaplerznej Stanisław 
Cyran pobłogosławił wszystkich dzięki którym nowa droga powstała oraz przyszłych 
jej użytkowników.

Od 7 września br. kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, 
której tak długo wyczekiwana budowa dobiegła końca. Inwestycja pozwoli na wypro-
wadzenie ruchu ciężkiego z miasta, co korzystnie wpłynie na zmniejszenie hałasu. 
Obwodnica jest drogą jednojezdniową klasy głównej przyspieszonej (GP) o długości 
około 7 km. Na trasie wykonane zostały drogi dojazdowe, zjazdy, zatoki postojowe, 
system odwodnienia, ekrany akustyczne. Przez Dąbrowę Tarnowską w ciągu doby 
przejeżdżało około 10.000 pojazdów, w tym ponad 3.000 ciężarówek.

foto. Jarosław Mendys

Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Stworzenie 
Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Cen-
trum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie”. Inwestycja 
ta zakłada budowę budynku Centrum Kulturalno – Spo-
łecznego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną na działce nr 157/1 położonej 
w miejscowości Morzychna. Roboty budowlane polegające 
na wyburzeniu starego budynku i rozpoczęciu prac przy no-
wym obiekcie rozpoczęły się dopiero w połowie lipca, gdyż 
wcześniej budynek służył jak lokal wyborczy podczas wybo-
rów Prezydenta RP.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowla-
nym Nowak Stanisław z Dąbrowy Tarnowskiej. Wartość zada-
nia wynosi: 1.299.354,40 zł bru� o i zgodnie z umową inwesty-
cja zakończy się do 26 lutego 2021 r. W celu realizacji zadania 
Gmina Dąbrowa Tarnowska wykorzysta bardzo preferencyjną, 
niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 1.299.000,00 zł 
w ramach projektu: „Pożyczka na rewitalizację” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Fundusz Rewi-
talizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach 
działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie  
spełnia podstawowe cele rozwoju miejscowości, tj. poprawa 
warunków lokalowych dla użytkowników, rozwój działalności 
społeczno-wychowawczej i kulturalnej, aktywizacja mieszkań-
ców, w tym młodzieży w podtrzymywaniu lokalnej tradycji 
i zwyczajów.  Dzięki obiektowi będzie możliwa organizacja im-
prez środowiskowych urozmaicających spędzanie czasu wolne-
go mieszkańców i ograniczenie biernego spędzania czasu przed 
telewizorem i komputerem w szczególności dzieci i młodzieży.

Zakończono roboty drogowe
przy ul. Czernia

W październiku PDM Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe PDM Dębica zakończyły 
prace przy przebudowie ulicy Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to największa w tym 
roku inwestycja drogowa naszej gminy, która pozwala usprawnić połączenie komunikacji 
między tą rozwijającą się częścią Dąbrowy Tarnowskiej i jej centrum.

W ramach zadania przeprowadzono prace elektryczne i wodno-kanalizacyjne, a także 
dokonano przekładki sieci gazowej i przebudowano przepust. 

Wykonano także oświetlenie drogowe, kanalizację opadową, a także nawierzchnię drogi 
i chodniki. Zadanie to było współfi nansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Kwota dofi nansowania sięgająca niemal 1.5 miliona zł. stanowiła 50 % planowanej inwe-
stycji, a jej koszt całkowity wyniósł prawie 3.000.000 zł. 
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Długo wyczekiwana obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej została udostępniona 
dla kierowców. 

O godz. 15:30 w poniedziałek 7 września Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Krakowie przy udziale parlamentarzystów, władz 
samorządowych województwa małopolskiego oraz samorządu gminnego i po-
wiatowego uroczyście otwarła prawie siedmiokilometrowy odcinek nowej drogi 
biegnącej od ul. Piłsudskiego do ul. Warszawskiej, służącej jako obwodnica 
Dąbrowy Tarnowskiej.

Wśród uczestników wydarzenia byli: Minister Funduszy Polityki 
Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Infrastruktury Andrzej Adam-
czyk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, parlamentarzyści w osobach senatora 
Kazimierza Wiatra, posłów na Sejm RP: Anny Pieczarki, Wiesława Krajewskiego, Sta-
nisława Bukowca, Piotra Saka oraz Edward Czesak – Członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego. Posła na Sejm Jarosława Gowina reprezentował dyrektor biura po-
selskiego Krzysztof Kupiec, który w samorządzie powiatowym pełni funkcję Wice-
przewodniczącego Rady Powiatu. Obecna była także Dyrektor Unijnych Projektów 
Transportowych Joanna Lech.

Nie zabrakło innych przedstawicieli samorządu powiatowego z Prze-
wodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego Martą Chrabąszcz, Starostą 
Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Wicestarostą Krzysztofem Brykiem. Gminę 
Dąbrowa Tarnowska reprezentowali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat. Organizatorem tego wydarzenia był inwe-
stor czyli GDDKiA z Dyrektorem Oddziału w Krakowie Tomaszem Pałasińskim. 
Wykonawcę reprezentował György Mónus Wiceprezes Zarządu Spółki Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Banimex.

Obecny na uroczystości Ks. Proboszcz Parafi i NMP Szkaplerznej Stanisław 
Cyran pobłogosławił wszystkich dzięki którym nowa droga powstała oraz przyszłych 
jej użytkowników.

Od 7 września br. kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, 
której tak długo wyczekiwana budowa dobiegła końca. Inwestycja pozwoli na wypro-
wadzenie ruchu ciężkiego z miasta, co korzystnie wpłynie na zmniejszenie hałasu. 
Obwodnica jest drogą jednojezdniową klasy głównej przyspieszonej (GP) o długości 
około 7 km. Na trasie wykonane zostały drogi dojazdowe, zjazdy, zatoki postojowe, 
system odwodnienia, ekrany akustyczne. Przez Dąbrowę Tarnowską w ciągu doby 
przejeżdżało około 10.000 pojazdów, w tym ponad 3.000 ciężarówek.

Postępują prace przy CKS w Morzychnie
Trwają prace przy realizacji zadania pn. „Stworzenie 

Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Cen-
trum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie”. Inwestycja 
ta zakłada budowę budynku Centrum Kulturalno – Spo-
łecznego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz niezbęd-
ną infrastrukturą techniczną na działce nr 157/1 położonej 
w miejscowości Morzychna. Roboty budowlane polegające 
na wyburzeniu starego budynku i rozpoczęciu prac przy no-
wym obiekcie rozpoczęły się dopiero w połowie lipca, gdyż 
wcześniej budynek służył jak lokal wyborczy podczas wybo-
rów Prezydenta RP.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo-Budowla-
nym Nowak Stanisław z Dąbrowy Tarnowskiej. Wartość zada-
nia wynosi: 1.299.354,40 zł bru� o i zgodnie z umową inwesty-
cja zakończy się do 26 lutego 2021 r. W celu realizacji zadania 
Gmina Dąbrowa Tarnowska wykorzysta bardzo preferencyjną, 
niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 1.299.000,00 zł 
w ramach projektu: „Pożyczka na rewitalizację” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Fundusz Rewi-
talizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach 
działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie  
spełnia podstawowe cele rozwoju miejscowości, tj. poprawa 
warunków lokalowych dla użytkowników, rozwój działalności 
społeczno-wychowawczej i kulturalnej, aktywizacja mieszkań-
ców, w tym młodzieży w podtrzymywaniu lokalnej tradycji 
i zwyczajów.  Dzięki obiektowi będzie możliwa organizacja im-
prez środowiskowych urozmaicających spędzanie czasu wolne-
go mieszkańców i ograniczenie biernego spędzania czasu przed 
telewizorem i komputerem w szczególności dzieci i młodzieży.

Zakończono roboty drogowe
przy ul. Czernia

W październiku PDM Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe PDM Dębica zakończyły 
prace przy przebudowie ulicy Czernia w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to największa w tym 
roku inwestycja drogowa naszej gminy, która pozwala usprawnić połączenie komunikacji 
między tą rozwijającą się częścią Dąbrowy Tarnowskiej i jej centrum.

W ramach zadania przeprowadzono prace elektryczne i wodno-kanalizacyjne, a także 
dokonano przekładki sieci gazowej i przebudowano przepust. 

Wykonano także oświetlenie drogowe, kanalizację opadową, a także nawierzchnię drogi 
i chodniki. Zadanie to było współfi nansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Kwota dofi nansowania sięgająca niemal 1.5 miliona zł. stanowiła 50 % planowanej inwe-
stycji, a jej koszt całkowity wyniósł prawie 3.000.000 zł. 

Remont ulic
Batalionów Chłopskich i Popiełuszki

Zgodnie z promesą otrzymaną od Wojewody Małopolskiego przebudowano 
dwie drogi gminne na osiedlu “domków jednorodzinnych” w centralnej części 
Dąbrowy Tarnowskiej. Remont dotyczyŁ części ulicy Batalionów Chłopskich na długości 
282 metrów i ulicy Popiełuszki na długości 376 metrów. 

Zakres każdego zadania obejmował: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chod-
nika, wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, wykonanie chodników i zjazdów do posesji 
oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przeprowadzone 
zostały także prace remontowe i modernizacyjne przy kanalizacji opadowej i ogólnospławnej. 
Wprowadzone zostało właściwe oznakowanie.

Łączny koszt inwestycji poprawiającej stan obu ulic to prawie 2.000.000 zł., z czego 
ponad 900 tys. zł. przeznaczonych jest na prace przy ulicy Popiełuszki, a ponad 1.000.000 zł 
na prace przy ulicy Batalionów Chłopskich. Wykonawcą zadania jest PDM Dębica Przedsiębior-
stwo Drogowo-Mostowe SA i jest ono w 70 % fi nansowane z budżetu państwa. 

Jest to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, o którą wielokrotnie zwraca-
li się do samorządu gminnego. Poprawia ona bezpieczeństwo drogowe oraz jakość życia na 
osiedlu domków jednorodzinnych.
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Odszedł Pasterz nasz … 

W środę 25 listopada br. Dąbrowa Tarnowska 
pożegnała swego dawnego długoletniego proboszcza 
Ks. Prałata Józefa Porembę.

Ks. Prałat zmarł nad ranem w niedzielę 22 listo-
pada 2020 r., gdy Kościół obchodził Święto Chrystusa 
Króla Wszechświata. 

Uroczystości żałobne rozpoczęły się we wtorek 
24 listopada br. wprowadzeniem trumny ze zwłoka-
mi Ś.P. ks. Józefa do kościoła parafi alnego NMP Szka-
plerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. 

W tym samym dniu odbyły się dwie msze święte 
w intencji śp. Ks. Prałata Józefa, by umożliwić para-
fi anom Jego godne pożegnanie. Pierwszej z nich prze-
wodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż wraz z Arcybi-
skupem Przemyskim Adamem Szalem.

W środę Mszę świętą żałobną o godz. 12:00 od-
prawił biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Sta-
nisław Salaterski w koncelebrze z Ks. Proboszczem 
Stanisławem Cyranem, Ks. Zbigniewem Pietruszką 
– Dyrektorem Caritas Diecezji Tarnowskiej, Ks. Pra-
łatem Ryszardem Piaseckim, Ks. dr hab. Janem Bar-
toszkiem, księżmi Rodakami, dawnymi wikariuszami 
i wielu innymi.

Mszy św. pogrzebowej, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego, uczestniczyły delegacje samorządów, in-
stytucji, szkół i stowarzyszeń oraz parafi anie.

Po Mszy Św. ciało Ś.P. Ks. Prałata przewieziono 
na cmentarz parafi alny i złożono w grobowcu kapłań-
skim.

Dąbrowa Tarnowska pożegnała swojego dawnego proboszcza 

Ks. Prałata Józefa Porembę

Ks. Prałat Józef Poremba
w pamięci samorządowców Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Dąbrowa Tarnowska pożegnała Pasterza,
który kochał swoich parafi an, 

służąc niestrudzenie, ofi arnie i z pokorą
chorym, ubogim, samotnym, potrzebującym.

Męża modlitwy, miłośnika Eucharystii,
żarliwego czciciela Maryi,

ofi arnego spowiednika,
niestrudzonego budowniczego,

świadka miłosierdzia, który jak sam mówił
– w swoim kapłaństwie był szczęśliwy.

Osoba Ś.P. Ks. Prałata Józefa Poremby – gorli-
wego kapłana i duszpasterza, proboszcza dąbrow-
skiej parafi i złotymi zgłoskami wpisała się w historię 
Dąbrowy Tarnowskiej.

Ś.P. Ks. Prałat Józef Poremba związany był z Dąbro-
wą Tarnowską od 1980 roku, kiedy to zastąpił schoro-
wanego księdza Władysława Jakubiaka jako proboszcz 
dąbrowskiej parafi i.

Całe życie Ks. Józefa było przepełnione zatroskaniem 
o człowieka, o każdego z powierzonych mu członków 
wspólnoty parafi alnej, o mieszkańców naszego miasta 
i gminy. 28 lat sprawowania, powierzonej przez 
Ks. Ordynariusza Jerzego Ablewicza, funkcji Proboszcza 
Parafi i NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej to czas 
wielu inicjatyw i projektów zrealizowanych dla dąbrowian 
i z dąbrowianami. 

Ks. Prałat był gorliwym duszpasterzem, ogromnie 
pracowitym i zarazem skromnym człowiekiem, mającym 
pomysły, do których potrafi ł przekonać zarówno parafi an 
jak i władze samorządowe różnych szczebli.

Dokonania Ks. Józefa Poremby w wielu płaszczyznach 
ściśle zazębiały się z potrzebami wspólnoty samorządu 
Dąbrowy Tarnowskiej i owocowały wspaniałą współpracą 
dla dobra wszystkich, z zachowaniem wzajemnej autono-
mii. Dzięki temu współpraca pomiędzy parafi ą a dąbrow-
skim samorządem gminnym układała się bardzo dobrze. 
Wieloletnia wspólna praca dla dąbrowian opierała się na 
kilku fi larach: działaniu na rzecz osób potrzebujących po-
mocy z różnych środowisk, szeroko rozumianej: edukacji, 
kultury, tradycji i wychowaniu patriotycznym, dbałości 
o zabytki oraz nowych inwestycjach dla polepszenia wa-
runków życia w gminie i parafi i.

Współpracując z samorządem i MGOPS był organi-
zatorem jadłodajni dla najbardziej potrzebujących, gdzie 
organizowano m.in. kolacje wigilijne dla osób samotnych 
i będących w trudnej sytuacji życiowej. Zorganizował świe-
tlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, zainicjował 
akcje zbiórki żywności w sklepach. Przykładem współpra-
cy związanej na rzecz oświaty, jest sprzedaż po przystępnej 
cenie gruntów parafi alnych, które posłużyły na dogodne 
usytuowanie nowobudowanej Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wspaniale układała się współpraca przy wyborze patrona 
dla tej szkoły - Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz uczestni-
czył w pielgrzymce samorządowej do Rzymu, gdzie Ojciec 
Święty Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą wy-
bór patrona tej szkoły.

Wiele było wspólnych działań w zakresie wychowa-
nia fi zycznego i zagospodarowania wolnego czasu dzieci 
i młodzieży. Wspomnieć należy parafi ady, rozgrywki spor-
towe na stadionie, a później festyny rodzinne na terenie, 
wspólnie zorganizowanego, Parafi alnego Ośrodka Sportu.

Ks. Józef Poremba był zaangażowany we współpracę 
z wszystkimi środowiskami i formacjami. Bardzo ceniona 
przez druhów strażaków była jego współpraca z tą forma-
cją, która od zawsze działała „Bogu na chwałę i ludziom na 
pożytek”. W 2006 r., w 130. rocznicę założenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej powstał pomnik 
– fi gura Św. Floriana, patrona strażaków. Za swoją współ-
pracę i zaangażowanie został odznaczony Złotym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa.
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Odszedł Pasterz nasz … 
Dąbrowa Tarnowska pożegnała swojego dawnego proboszcza 

Ks. Prałata Józefa Porembę

Ks. Prałat Józef Poremba
w pamięci samorządowców Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Osoba Ś.P. Ks. Prałata Józefa Poremby – gorli-
wego kapłana i duszpasterza, proboszcza dąbrow-
skiej parafi i złotymi zgłoskami wpisała się w historię 
Dąbrowy Tarnowskiej.
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i z dąbrowianami. 

Ks. Prałat był gorliwym duszpasterzem, ogromnie 
pracowitym i zarazem skromnym człowiekiem, mającym 
pomysły, do których potrafi ł przekonać zarówno parafi an 
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o zabytki oraz nowych inwestycjach dla polepszenia wa-
runków życia w gminie i parafi i.

Współpracując z samorządem i MGOPS był organi-
zatorem jadłodajni dla najbardziej potrzebujących, gdzie 
organizowano m.in. kolacje wigilijne dla osób samotnych 
i będących w trudnej sytuacji życiowej. Zorganizował świe-
tlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, zainicjował 
akcje zbiórki żywności w sklepach. Przykładem współpra-
cy związanej na rzecz oświaty, jest sprzedaż po przystępnej 
cenie gruntów parafi alnych, które posłużyły na dogodne 
usytuowanie nowobudowanej Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wspaniale układała się współpraca przy wyborze patrona 
dla tej szkoły - Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz uczestni-
czył w pielgrzymce samorządowej do Rzymu, gdzie Ojciec 
Święty Jan Paweł II poświęcił tablicę upamiętniającą wy-
bór patrona tej szkoły.

Wiele było wspólnych działań w zakresie wychowa-
nia fi zycznego i zagospodarowania wolnego czasu dzieci 
i młodzieży. Wspomnieć należy parafi ady, rozgrywki spor-
towe na stadionie, a później festyny rodzinne na terenie, 
wspólnie zorganizowanego, Parafi alnego Ośrodka Sportu.

Ks. Józef Poremba był zaangażowany we współpracę 
z wszystkimi środowiskami i formacjami. Bardzo ceniona 
przez druhów strażaków była jego współpraca z tą forma-
cją, która od zawsze działała „Bogu na chwałę i ludziom na 
pożytek”. W 2006 r., w 130. rocznicę założenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej powstał pomnik 
– fi gura Św. Floriana, patrona strażaków. Za swoją współ-
pracę i zaangażowanie został odznaczony Złotym Meda-
lem za Zasługi dla Pożarnictwa.

O Jego duszpasterskiej i patriotycznej postawie 
w życiu społecznym Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, 
świadczy uczestnictwo w wielu poświęceniach powstają-
cych szkół i obiektów użyteczności publicznej. Uczestniczył 
w wielu uroczystościach patriotycznych, odsłonięciach 
pomników i obelisków, apelach poległych, jak również 
inspirował samorządowców do czynnego uczestnictwa 
w liturgii Mszy św. podczas Świąt Państwowych: Święta 
Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości 
11 listopada.

Wyrazem najwyższego szacunku, jakim przez lata 
darzyli Ks. Józefa Porembę samorządowcy było nadanie 
mu w 2000 roku przez Radę Miejską w Dąbrowie Tar-
nowskiej, Uchwałą Nr XVI/171/2000 tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

W wystąpieniu podczas uroczystej sesji ówczesny 
Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Streb, wygłaszając 
laudację na cześć Ks. Prałata powiedział m.in.: „Ks. Józef 
Poremba potrafi ł wszczepić w serca parafi an ducha bu-
dowy i odnowy, ducha zaangażowania, poczucia więzi, 
odpowiedzialności i miłości do drugiego człowieka, miło-
sierdzia do bliźniego, zaradności życiowej, dobroduszności 
i życzliwości. Wyrazem tychże uczuć i dążeń były przekute 
w czyn dzieła inspirowane przez księdza Józefa. Powstało 
wiele znakomitych budowli, obiektów sakralnych, dokona-
no niezliczonych remontów. Dom Katechetyczny, Ochron-
ka im. Jana Pawła II, kaplice w Brniku i Oleśnicy, kaplica 
cmentarna, Hospicjum im. Św. Brata Alberta Chmielow-
skiego – to tylko część inwestycji. A wszystko to dla drugie-
go człowieka, dla naszej młodzieży, dla Bożej chwały, dla 
każdego z nas – parafi an i mieszkańców miasta. Dąbrowa 
często postrzegana jest przez pryzmat parafi i i osiągnięć 

Ks. Prałata Józefa Poremby. Nie sposób jednak zliczyć ile 
duchowego pożytku za przyczyną tychże inwestycji przy-
było w naszej parafi alnej rodzinie.

Charyzmat Księdza uwidacznia się w jego duszpa-
sterstwie. Zewnętrznym wyrazem zaangażowania, oprócz 
dzieł budowlanych jest inspiracja i tworzenie szerokiej 
gamy grup, organizacji i stowarzyszeń kościelnych, których 
wewnętrznym wymiarem jest dbałość o duchowy rozwój 
człowieka, niesienie miłosiernej bezinteresownej pomocy 
bliźnim.”

Za pełną poświęcenia pracę został wyniesiony przez 
Stolicę Apostolską do godności Prałata Honorowego Jego 
Świątobliwości. W 2005 roku znalazł się w gronie 12 rów-
norzędnych laureatów III edycji konkursu na Proboszcza 
Roku, którzy zostali wyłonieni z ponad 500 zgłoszeń z całej 
Polski. 

W tym samym roku, dzięki wspólnej inicjatywie pa-
rafi i i samorządów gminy i powiatu dąbrowskiego wznie-
siony został pomnik ku czci Ojca Św. Jana Pawła II, który 
dla Prałata Józefa był wielkim nauczycielem narodów 
i wzorem heroicznej miłości Boga i ludzi. 

Za swoją pracę i wspaniałą postawę życiową 
Ks. Prałat otrzymał również inne odznaczenia i wyróż-
nienia także od władz świeckich. Były to m.in.: Nagroda 
Honorowa Zarządu Województwa Małopolskiego Amicus 
Hominum w 2009 r. oraz Złoty Krzyż Zasługi nadany przez 
Prezydenta RP w 2011. 

W 2019 roku Ks. Prałat Józef Poremba został uhono-
rowany przez środowisko medyczne i samorządowe Złotą 
Troską Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego 
podczas Naukowej Konferencji Medycznej „Dąbrowskie 
Spotkania Kliniczne”.

Całe życie i wszystkie dzieła materialne i niematerial-
ne Ś.P. Ks. Józefa były „pod opieką Maryi”. Taki też tytuł ma 
albumowe opracowanie z 2008 r. wydane z okazji 20-lecia 
pracy Ks. Poremby w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie opisa-
no jego dzieła i życie.

 
Gdy w 2008 roku przeszedł na zasłużoną emerytu-

rę, pozostał kapelanem w dąbrowskim Hospicjum i DPS 
im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Do końca aktywnie 
uczestniczył w pracy duszpasterskiej w parafi i, szczególnie 
jako niestrudzony spowiednik.

W pamięci wielu samorządowców Samorządu Mia-
sta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, pozostaną serdeczne 
spotkania opłatkowe organizowane w dąbrowski Urzędzie 
Miejskim i po wielokroć przypominane wtedy słowa i ży-
czenia by pracować dla dobra „tych samych ludzi – para-
fi an i mieszkańców”.

W imieniu Samorządu
Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska 

chcieliśmy podziękować 
za wszystko dobro płynące z inicjatywy 

Ś.P. Ks. Prałata Józefa Poremby.
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Kolejne medale
łuczników Dąbrovii
W przedostatni weekend listopada w Zgierzu odbyły się za-

ległe Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w łucznictwie. 
Klub Dąbrovii reprezentowało dwoje zawodników. Spisali się 

medalowo. Karolina Kozaczka zdobyła brązowy medal i tytuł II Vice 
Mistrzyni Polski. W mikście Karolina Kozaczka i Kamil Szczebak po 
zaciętej walce ulegli zawodnikom z Bytomia, zdobywając srebrny 
medal i tytuł Vice Mistrzów Polski. 

Także w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w łucz-
nictwie, które odbywały się w Nowej Rudzie, zawodnicy MLKS 
“Dąbrovia” w składzie Bartosz Dziurda, Piotr Mikos, Nikodem Mar-
szalik potwierdzili swoją dominację w kraju. Po mistrzostwie na 
torach otwartych we wrześniu w Kielcach, na hali również zostali 
Mistrzami Polski w drużynie. Bartosz Dziurda zdobył srebrny medal 
i został V-ce Mistrzem Polski. Mikst Aleksandra Lekarczyk i Bartosz 
Dziurda zajął miejsce 5.

Spotkanie z pisarką w ramach 
“Dąbrowskiego Festiwalu Słowa”

Mimo bardzo trudnych czasów rozwoju epidemii udało się zorganizować 
w dniach 28-29 października, z zachowaniem rygorów sanitarnych, trzy spotkania 
dzieci z młodszych klas szkół podstawowych z Joanną Jagiełło – pisarką dla dzieci 
i młodzieży.

Spotkania zorganizowała biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców 
Kultury Powiśla Dąbrowskiego, uczestniczyły w nich klasy młodsze ze szkół: nr 1 
w Dąbrowie Tarnowskiej (odbyło się w sali kinowej DDK), w Nieczajnie Górnej i Gruszo-
wie Wielkim (w siedzibach tych szkół). Tematem spotkań było „Wokół naszych marzeń”. 
Były one możliwe dzięki sfi nansowaniu ze środków fi nansowych Budżetu Obywatelskie-
go Województwa Małopolskiego (zadanie „Dąbrowski Fes� wal Słowa”). 

Dzieci uczestniczyły w spotkaniach bardzo aktywnie, zadając wiele interesujących 
pytań autorce serii „Kawy z kardamonem”. Spotkania prowadził Paweł Chojnowski – 
Sekretarz STKPD.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Dąbrowski Fes� wal Słowa” jest biblioteka  
a realizowany jest on w ramach 4. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mało-
polskiego. 

Patronat honorowy nad zadaniem objął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – 
Krzysztof Kaczmarski. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Twórców Powiśla 
Dąbrowskiego.

Podcasty dąbrowskiej 
Biblioteki sposobem 

na epidemię
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozacz-

kowej w Dąbrowie Tarnowskiej znalazła ciekawy 
sposób by zapewnić czytelnikom nietypowe atrakcje 
w sytuacji epidemicznej. 

W tym celu biblioteka postawiła na wykorzy-
stanie nowych form kontaktu z czytelnikami – pod-
castów, które zyskują coraz większą popularność 
w internecie. 

Podczas audycji „Z biblioteką na Ty” prowadzone 
są rozmowy z czytelnikami, użytkownikami i sympaty-
kami książnicy. Te swobodne konwersacje pokazują, 

jakie barwne i pełne pasji indywidualności można spo-
tkać właśnie w bibliotece. 

W pierwszym odcinku „Wkręć się w czytanie” biblio-
tekarka Edyta Więcek przedstawiła analizę czytelnictwa 
w Polsce i Europie, a także przypomniała pozytywne 
strony obcowania z książkami i ich uważnego czytania. 

Gościem drugiego odcinka był Sławomir Bator, 
nauczyciel języka polskiego, historii i plastyki w dą-
browskiej „Dwójce”. Opowiadał o grach planszowych, 
tradycyjnych i nowoczesnych. Czym są nowoczesne gry 
planszowe? Jakie korzyści płyną z grania w tradycyjne 
gry analogowe? Co wspólnego ma literatura z plan-
szówkami? Odpowiedzi na te pytania zawiera podcast 
„W co jest grane? Czas na planszówki”. 

W trzecim odcinku Mariusz Kumięga szef kuchni 
w Gospodzie Szlacheckiej w Niedomicach oraz malarz 
amator mówił o swoich pasjach, ich łączeniu. Przedsta-
wił także swoją koncepcję idealnej książki kucharskiej.

„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii 
dla gmin województwa małopolskiego”

w Gminie Dąbrowa Tarnowska
Zadanie, które realizowane jest w latach 2019 

-2020, współfi nansowane jest ze środków pochodzą-
cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020:  OŚ 4 Regionalna polityka energetyczna, 
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Przedmiotem projektu jest montaż i uruchomienie 
instalacji solarnych, mikro-instalacji fotowoltaicznych, 
instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej 
wody lub centralnego ogrzewania oraz instalacji z kotłem 
na biomasę – pellet w ramach programu pn. „Partnerski 
projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii 
dla gmin województwa małopolskiego” na nieruchomo-
ściach prywatnych oraz nieruchomościach publicznych 
zlokalizowanych w 41 gminach województwa małopol-
skiego w tym w Gminie Dąbrowa Tarnowska. 

Na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wartość pro-
jektu wynosi: 2 250 484,68 zł., kwota dofi nansowania: 
1 175 406,93 zł, która obejmuje montaż 106 instalacji od-
nawialnych źródeł energii na gospodarstwach domowych 
i 9 na budynkach użyteczności publicznej.

W ramach realizowanego partnerskiego projektu, 
w który zaangażowana jest  Gmina Dąbrowa Tarnow-
ska pojawiły się wolne miejsca dotyczące montażu in-
stalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach pry-
watnych – kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej w poniższych konfi guracjach:

• 2 kolektory płaskie, zasobnik 250l – 3 sztuki, wyso-
kość wkładu własnego mieszkańca: 4 059,60 zł

• 3 kolektory płaskie, zasobnik 300l – 1 sztuka, wyso-
kość wkładu własnego mieszkańca: 4 449,36 zł

• 3 kolektory płaskie, zasobnik 300l, montaż na grun-
cie – 1 sztuka, wysokość wkładu własnego miesz-
kańca: 5 826,66 zł.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt 
z Urzędem Miejskim pod nr tel. 14 6442121.
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Za nami VII edycja Dąbrowskiej Dębowej Jesieni, 
w ramach której, z zachowaniem reżimu sanitarnego 
i pod patronatem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej 
Krzysztofa Kaczmarskiego odbyły się cztery turnieje ha-
lowej piłki nożnej w rocznikach 2010, 2011, 2012, 2013. 

21-22 listopada na Hali Sportowej im. Agaty Mróz-
-Olszewskiej rywalizowały 23 zespoły w których wystąpi-
ło blisko 200 zawodników z województw; małopolskiego, 
podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Wysoki poziom sportowy, doskonała organizacja, 
atrakcyjne nagrody to niemal znak fi rmowy tej największej 
imprezy piłkarskiej dzieci w naszym mieście. Organizato-
rem i pomysłodawcą Dąbrowskiej Dębowej Jesieni jest 
dąbrowska Football Academy, która przy współpracy 

Kolejne medale
łuczników Dąbrovii
W przedostatni weekend listopada w Zgierzu odbyły się za-

ległe Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w łucznictwie. 
Klub Dąbrovii reprezentowało dwoje zawodników. Spisali się 

medalowo. Karolina Kozaczka zdobyła brązowy medal i tytuł II Vice 
Mistrzyni Polski. W mikście Karolina Kozaczka i Kamil Szczebak po 
zaciętej walce ulegli zawodnikom z Bytomia, zdobywając srebrny 
medal i tytuł Vice Mistrzów Polski. 

Także w Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w łucz-
nictwie, które odbywały się w Nowej Rudzie, zawodnicy MLKS 
“Dąbrovia” w składzie Bartosz Dziurda, Piotr Mikos, Nikodem Mar-
szalik potwierdzili swoją dominację w kraju. Po mistrzostwie na 
torach otwartych we wrześniu w Kielcach, na hali również zostali 
Mistrzami Polski w drużynie. Bartosz Dziurda zdobył srebrny medal 
i został V-ce Mistrzem Polski. Mikst Aleksandra Lekarczyk i Bartosz 
Dziurda zajął miejsce 5.

z Gminą Dąbrowa Tarnowska już od siedmiu lat organizuje 
to wydarzenie sportowe.  

Tym razem z powodów epidemiologicznych impreza 
nie miała aż tak wielkiego rozmachu. Cieszy, że mimo nie-
sprzyjających okoliczności doszła do skutku. 

Głównym celem turnieju jest integracja dzieci, rozwój 
sportowy i wychowawczy, dobra zabawa, krzewienie idei 
Fair Play a także promocja Miasta i Gminy Dąbrowa Tar-
nowska.

Football Academy dziękuje wszystkim, którzy wspie-
rali DDJ 2020 rodzicom za pomoc, sponsorom. Academy po 
raz kolejny wykazała się prężnym działaniem, której najważ-
niejszym celem  jest zadowolenie i dobra zabawa najmłod-
szych adeptów piłki nożnej.

Patronat honorowy nad zadaniem objął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – 
Krzysztof Kaczmarski. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Twórców Powiśla 
Dąbrowskiego.

„Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii 
dla gmin województwa małopolskiego”

w Gminie Dąbrowa Tarnowska
W ramach realizowanego partnerskiego projektu, 

w który zaangażowana jest  Gmina Dąbrowa Tarnow-
ska pojawiły się wolne miejsca dotyczące montażu in-
stalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach pry-
watnych – kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej w poniższych konfi guracjach:

• 2 kolektory płaskie, zasobnik 250l – 3 sztuki, wyso-
kość wkładu własnego mieszkańca: 4 059,60 zł

• 3 kolektory płaskie, zasobnik 300l – 1 sztuka, wyso-
kość wkładu własnego mieszkańca: 4 449,36 zł

• 3 kolektory płaskie, zasobnik 300l, montaż na grun-
cie – 1 sztuka, wysokość wkładu własnego miesz-
kańca: 5 826,66 zł.

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt 
z Urzędem Miejskim pod nr tel. 14 6442121.



Nr 9 - GRUDZIEŃ 20208 

Przypominamy o nowym 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

Droga w Brniku będzie wyremontowana
W poniedziałek 14.12.2020 r. została 

podpisana umowa na zadanie: „Remont 
drogi gminnej  Brnik - Dąbrowa Tarnow-
ska Nr 180053K w miejscowości Brnik” 
na kwotę 404.000 zł.  

Prace remontowe wykona fi rma ROAD 
SYSTEM S.C. Jacka Niedojadło ze Skrzyszo-
wa, którą podczas podpisywania umowy na 
realizację zadania, reprezentował właści-
ciel. 

W ramach inwestycji wykonana zosta-
nie nowa nawierzchnia asfaltowa 873 metry. 
Przeprowadzony zostanie remont zjazdów 
i poboczy oraz powstanie nowe wyniesione 
przejście dla pieszych. 

Zadanie realizowane jest w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę  
255.864,00 zł co stanowi 63% kosztów kwa-
lifi kowanych zadania. 

Odnowiona elewacja i docieplenie stropu dąbrowskiej „Dwójki”
Zakończono zadanie docieplenia stropu 

północno-zachodniego skrzydła budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przy 
ul. Zaręby. 

W ramach prac wykonano nową konstrukcję 
okapu, wydłużono dach w  celu eliminacji most-
ków cieplnych. Ocieplenie stropu oraz ścian do 
poziomu okien I piętra wykonano ze styropapy 
ESP 100 o grubości 20 cm i dwóch warstw papy. 
Przebudowano i ocieplono ścianę szczytową. Prze-
prowadzono obróbki blacharskie, w tym okucia 
z blachy stalowej przy kominach. Wykonano także 
rynny i rury spustowe i wymieniono izolację od-
gromową wraz z pomiarami. Na ocieplonych ścia-
nach wykonano tynki akrylowe. 

Całkowity koszt zadania wyniósł prawie 
150.000 zł, a wykonawcą był Zakład Remontowo-
-Budowlany Stanisława Nowaka z Dąbrowy Tar-
nowskiej.


