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Dziękując za kończący się i z nadzieją na przyszły rok
Kończący się rok, nadchodzące Święta 

Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok 
2022 to czas podziękowań za owocną współpracę  
z Samorządem Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, 
które kieruję do wszystkich Państwa – naszych 
Mieszkańców, a także do Radnych Rady Miejskiej  
w Dąbrowie Tarnowskiej, sołtysów sołectw, gminnych 
rad osiedli oraz moich współpracowników z Urzędu 
Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Słowa wdzięczności przekazuję także pracownikom 
jednostek gminnych wraz z kadrą kierowniczą. 

Dziękuję również wszystkim, którzy zmagają się  
z trudnościami i stosowali się do zaleceń w walce z CoV-2.

Trwająca od marca ubiegłego roku pandemia jest 
 trudnym czasem dla wszystkich. Samorząd gminny, mimo 
wszystko, zrealizował zaplanowane inwestycje, działając 
sprawnie i bez przestojów wraz z instytucjami i jednostkami 
gminnymi, wdrażając oszczędności by była możliwoś ich 
realizacji. Pomimo trudności i nietypowego roku wydatki  
inwestycje Gminy, osiągnęły poziom ponad 10 milionów 
złotych, wiele uwagi kierując na budowę, przebudowę  
i remont infrastruktury drogowej. W tym roku oddany do  
użytku został budynek Centrum Kulturalno - Społecznego  
w Morzychnie.

Samorząd ma wiele ambitnych planów na najbliższy 
rok i kolejne lata, a przyszłoroczne inwestycje dotyczyć 

będą poprawy jakości życia i niwelowania skutków pandemii 
w wielu dziedzinach. Przewidywane są dalsze inwestycje 
drogowe oraz przedsięwzięcia poprawiające stan obiektów 
użyteczności publicznej i przyczyniające się do wypełniania 
społecznych potrzeb.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy  
2022 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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PODATKI na 2022 rok
Uchwałami Nr XXXVIII/391/21, Nr XXXVIII/392/21  

i Nr  XXXVIII/393/21   Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej 
z dnia 30  listopada 2021  r. uchwaliła stawki podatkowe 
na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 rok.

Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku od środków transportowych. 

Stawki podatkowe w porównaniu z 2021 r. 
nieznacznie wzrosły, nie przekraczając jednak stawek  
ustalonych przez Ministra Finansów, ogłoszonych  
22 lipca 2021 r.  w obwieszczeniu Ministra   Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie górnych 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2022 
r.(M.P. z 2021 r. poz. 724). W związku z powyższym 
Rada Miejska nieznacznie podniosła stawki podatku od 
nieruchomości  na 2022 r., stosując stawki preferencyjne 
dla budynków lub ich części związanych z działalnością 
produkcyjną oraz usługową.

Przed podjęciem Uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek w podatku od nieruchomości jej 
projekt został przesłany celem wyrażenia stanowiska 
dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy 
w ramach pomocy de minimis do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament 
Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie. 

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

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
• grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do 
realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
• grunty, budynki lub ich części wykorzystywane 
na potrzeby działalności kulturalnej oraz z zakresu 
kultury fizycznej i sportu,
• grunty sklasyfikowane  w ewidencji gruntów 
i budynków jako drogi (oznaczone symbolem dr), 
stanowiące dojazd do gruntów gospodarstw rolnych,
• budynki lub ich części oraz grunty w zakresie 
pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku.

Zwolnienia, o których mowa  w  ust 1 lit a, b ,c i d, nie 
obejmują gruntów, budynków  lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnienia 
te obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Ponadto, na koniec września Uchwałą NR VIV/151/19 
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej zatwierdzono 
zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców 
realizujących inwestycje początkowe, która na mocy  
Uchwały zmieniającej  Nr XXVI/281/20  Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Tarnowskiej  z dnia 26 listopada 2020 r.,  
obowiązuje   do 31 grudnia 2023 roku. 
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PODATKI na 2022 rok
W Gminie Dąbrowa Tarnowska powstaną  

tanie mieszkania dzięki umowie z SIM Małopolska
Około 800 tanich mieszkań na wynajem ma powstać w naszym województwie 

dzięki powołaniu spółki SIM Małopolska. W Brzesku powołali ją do istnienia 
włodarze 17 gmin.

Gmina Dąbrowa Tarnowska przystąpiła do zawiązującej się właśnie spółki  
SIM Małopolska, której działania będą skoncentrowane na budowie tanich, 
dostępnych dla młodych ludzi, mieszkań.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/358/21 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej  
z 12 lipca br. wyrażającą zgodę na utworzenie i przystąpienie przez Gminę Dąbrowa 
Tarnowska do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – SIM Małopolska spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku, z Krajowym Zasobem 
Nieruchomości, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał  
akt notarialny przystąpienia do SIM Małopolska.

Do spółki SIM Małopolska należy 17 samorządów z terenu województwa 
Małopolskiego: Brzesko, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gorlice, 
Jodłowa, Korzenna, Miechów, Rabka-Zdrój, Ryglice, Stary Sącz, Trzciana, Tuchów, 
Wieliczka, Wierzchosławice i Zakliczyn.

CKS w Morzychnie otwarty dla Mieszkańców
W sobotę 25 września 2021 r. w sołectwie 

Morzychna odbyła się uroczystość otwarcia Centrum 
Kulturalno – Społecznego z tradycyjnym przecięciem 
wstęgi i poświeceniem obiektu. W wydarzeniu udział 
wzięli m. in. Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec, 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk, Starosta 
Dąbrowski Lesław Wieczorek, Przewodnicząca Rady 
Powiatu Marta Chrabąszcz, Burmistrz Dąbrowy 
Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Sekretarz Gminy 
Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Małgorzata Bąba, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej 
Wiesław Mendys, radni Rady Miejskiej, sołtysi z Gminy 
Dąbrowa Tarnowska oraz dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych gminy.

Obecny był także Kierownik ARiMR w Dąbrowie 
Tarnowskiej Andrzej Giza, który wręczył na ręce sołtys list 
gratulacyjny od Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również: 
wykonawca inwestycji Stanisław Nowak – Właściciel  
Zakładu Remontowo – Budowlanego, projektant budynku 
Pani Katarzyna Szewczyk z firmy Architektin i pracownicy 
Urzędu Miejskiego, którzy pilotowali to zadanie: Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Witold Reczek 
i Szymon Lichorobiec oraz Krzysztof Orwat - Kierownik PKiI.

Uroczystość prowadzona była przez Panią Bernadettę 
Mrówka sołtys Morzychny i zarazem radną Rady Miejskiej.

Rozpoczęła się wykładem pt. „Społeczne  
i ekonomiczne zalety wspólnoty lokalnej”, który poprowadził 
Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek. Przedstawił w nim role 
społeczności lokalnej: - Podstawową „zaletą” wszelkiej 
działalności ludzkiej jest wspólnota, bo człowiek jest 
istotą społeczną, od zawsze. Trzeba jasno stwierdzić, że 

indywidualizm jest niedobry, szkodliwy dla społeczeństwa. 
Żyjemy i działamy dla innych, dla dzieci, dla rodziców, dla 
społeczności bliższej i dalszej.

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski przybliżył zebranym 
historię powstawania obiektu delegacje z sołectwa Morzychna 
złożyły na ręce Pani sołtys Bernadetty Mrówki podziękowania 
za determinację i doprowadzenie do realizacji tej ważnej dla 
społeczności lokalnej inwestycji.

Gratulacje dla samorządu z okazji oddania CKS złożył 
Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec oraz Dyrektor Polityki 
Społecznej UW Jacek Kowalczyk.

Po przemówieniach i podziękowaniach ksiądz 
proboszcz parafii w Odporyszowie ks. Janusz Oćwieja 
dokonał poświęcenia całego obiektu.

 Wartość inwestycji wyniosła 1 311 554,53 zł. Zadanie 

W uroczystości udział wzięli m.in.: wiceministrowie: Anna Kornecka i Andrzej-Gut Mostowy oraz Poseł na Sejm RP Stanisław Bukowiec. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski dziękuje 
Posłowi Bukowcowi za wsparcie i pomoc merytoryczną w przygotowaniu do przystąpienia do spółki SIM Małopolska.

Podstawowym celem gospodarczym spółki SIM Małopolska jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy  
o formach popierania budownictwa mieszkaniowego. SIM Małopolska jest już dwunastą spółką w Polsce, która została powołana do budowy mieszkań o tzw. umiarkowanym czynszu.  
Z czasem osoby wynajmujące będą mogły nabyć mieszkania na własność. Spółka SIM będzie mogła korzystać ze wsparcia z kilku źródeł.

zostało zrealizowane w ramach 11 osi priorytetowej – 
Rewitalizacji przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, dzięki czemu uzyskano dofinansowanie inwestycji  
w wysokości: 781.301,46 zł. Pozostała kwota stanowiła 
udział własny Gminy Dąbrowa Tarnowska w projekcie.

Realizacja projektu pn.: “Stworzenie Centrum Inicjatyw 
Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-
Społecznego w Morzychnie” pozwoli zaspokoić podstawowe 
cele założone przez Gminę Dąbrowę Tarnowską w ramach 
projektu jakimi jest: stworzenie warunków umożliwiających 
włączenie społeczne mieszkańców, rozwój aktywności 
społecznej na terenach objętych rewitalizacją i wzrost 
funkcjonalności przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji 
oraz poprawa jakości życia mieszkańców.
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Burmistrz wręczył “Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela i Prof. dr hab. Jan Chmura 
Honorowymi Obywatelami Gminy Dąbrowa Tarnowska

Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela oraz Prof. 
dr hab. Jan Chmura otrzymali tytuły Honorowego 
Obywatela Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Nadanie tytułu odbyło się na XXXV Sesji 
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, która była  
prowadzona w trybie zdalnym w związku z utrzymującym 
się stanem pandemicznym. Zarówno dla Prof. Ireneusza 
Koteli, jak i Prof. Jana Chmury nadany tytuł jest  
kolejnym  Ich  uhonorowaniem.

Wcześniej uhonorowaniem pracy naukowej Prof. 
Ireneusza Koteli było otrzymanie tytułu naukowego 
Profesora Zwyczajnego Nauk Medycznych przez  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę  
w 2016 r. Ukoronowaniem pracy lekarskiej było otrzymanie  
w 2017 r. przez Prof. Ireneusza Kotelę Medalu „Gloria  
Medicinae”, najwyższego odznaczenia Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, który przyznawany jest za 
ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia 
i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki  
leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych 

tradycji stanu lekarskiego. Prof. Kotela jest członkiem 
lub współzałożycielem wielu towarzystw naukowych.
Jest autorem wielu publikacji medycznych w znakomitych 
czasopismach polskich i światowych. 

Za swoją pracą zawodową, naukową, organizacyjną 
i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych  
i resortowych. W 2016 wraz z JE. Ś.P. Abp. Zygmuntem 
Zimowskim powołał do życia Fundację Troska i Wiedza 
Powiśla Dąbrowskiego, która ma na celu propagowanie 
zdrowego stylu życia, ochronę i promocję zdrowia  
w społeczeństwie, profilaktykę chorób, zwłaszcza związanych 
z rozwojem cywilizacji, działalność proekologiczną, 
podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, wspomaganie  
i promowanie inicjatyw naukowych, badawczych, 
oświatowych i kulturowych dotyczących zdrowia.

Fundacja TWiPD od wielu lat organizuje w Dąbrowie 
Tarnowskiej naukowe konferencje medyczne, w których 
uczestniczą znakomici lekarze klinicyści i praktycy.  
Od prawie dekady w kwietniu organizowane są kolejne 
edycje Naukowej Konferencji Medycznych pn. „Dąbrowskie 

W środę, 8 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim  
w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste  
spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego czyli zawierających 
związek małżeński w 1970 r.

Spotkanie Kliniczne”, w której uczestniczą znakomici, sławni 
lekarze klinicyści z całej Polski.

Prof. Jan Chmura jest pierwszym Polakiem,, który  
w wieku 69 lat zdobył trzy najbardziej prestiżowe „korony”  
w maratonach: Korona Maratonów Polski, Korona 
Maratonów Ziemi (cykl 7 maratonów - jeden na każdym 
kontynencie), Korona Największych Maratonów Świata. 
Zdobył także Kryształową Koronę Maratonów Świata. 
Otrzymał wiele nagród za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne 
і organizacyjne.  Otrzymał doktorat honoris causa AWF  
w Katowicach (2020).

Zawsze podkreśla, że jest dąbrowianinem, 
rozsławiając nasze miasto i gminę na wszystkich 
kontynentach, czy to podczas zawodów sportowych, czy 
w kontaktach naukowych. Jest fundatorem odnowienia 
chrzcielnicy w kościele pw. Wszystkich Świętych  
w Dąbrowie Tarnowskiej oraz tablicy upamiętniającej 
akcję odbicia polskich więźniów – żołnierzy AK z więzienia 
PUBP w budynku dąbrowskiego sądu 9-10 maja 1945 r.  
Od wielu lat chętnie współpracuje z dąbrowskimi instytucjami.

W 2021 r. odznaczenia otrzymali Państwo:

1. Cecylia i Józef Aksamit z Dąbrowy Tarnowskiej; 
2. Alicja i Kazimierz Antosz z Dąbrowy Tarnowskiej;
3. Stanisława i Stanisław Dziura z Dąbrowy Tarnowskiej;
4. Cecylia i Jan Fiksak z Dąbrowy Tarnowskiej;
5. Jadwiga i Zdzisław Jackowscy z Dąbrowy Tarnowskiej;
6. Władysława i Stanisław Kądzielawa z Dąbrowy Tarn;
7. Izabela i Jan Kmiecik z Dąbrowy Tarnowskiej;
8. Lidia i Marian Kmieć z Żelazówki;
9. Teresa i Józef Kozłowscy z Dąbrowy Tarnowskiej;
10. Helena i Władysław Kusiak ze Sutkowa;
11. Danuta i Janusz Marusak z Dąbrowy Tarnowskiej;
12. Zuzanna i Mieczysław Mol z Brnika;
13. Janina i Roman Pikul z Brnika;
14. Krystyna i Józef Prząda z Morzychny;
15. Maria i Stanisław Ptak z Laskówki Chorąskiej;
16. Maria i Andrzej Sarneccy z Dąbrowy Tarnowskiej;
17. Maria i Adam Skowron z Gruszowa Małego;
18. Stanisława i Andrzej Taraska z Gruszowa Małego;
19. Alicja i Franciszek Wątroba z Szarwarku;
20. Zofia i Józef Zych ze Smęgorzowa.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie 
odznaczenie państwowe ustanowione jako nagroda dla 
osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Odznaczenie co roku przyznawane jest 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W tym roku medal 
otrzymało 20 par małżeńskich z terenu  naszej gminy.
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16 maja br. Biskup Tarnowski dr Andrzej Jeż poświęcił nowe organy piszczałkowe 
w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniu 56. rocznicy konsekracji dąbrowskiej świątyni pw. 
Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej.

Organy wieńczą prace wykonywane w naszym kościele. Są wotum złożonym MB 
Szkaplerznej przez rodziny parafii. Są zbudowane po to, by służyły większej chwale 
Bożej, by wyrażały i podkreślały dostojeństwo i piękno liturgii – mówi ks. Stanisław Cyran, 
proboszcz parafii. Organy dąbrowskie wreszcie uzupełniają architektoniczne piękno kościoła. 
Są dziełem słoweńskiego Zakładu Skarbl. Jego szef Anton Skrabl był na uroczystości  
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Organy w Dąbrowie Tarnowskiej powstały, dzięki życzliwości i ofiarności mnóstwa ludzi, 
parafian z Dąbrowy Tarnowskiej, w rekordowym tempie. – W zasadzie myśleliśmy, by zbudować 
je w 4 lata. Potem czas ten został skrócony do 3 lat. Ostatecznie powstały w 2,5 roku – powiedział 
ks. Proboszcz Stanisław Cyran – inicjator budowy organów piszczałkowych.

Na zakończenie budowy organów piszczałkowych w dąbrowskiej Parafii  
Ks. dr hab. Jan Bartoszek opracował album, który przedstawia wszystkie kolejne etapy 
powstawania tego dzieła. Bogato ilustrowany album pt. „38 głosów” powstał jako wyraz 
wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców, którzy włączyli się w budowę oraz jako upamiętnienie 
historii powstawania organów piszczałkowych.

W dąbrowskim kościele NMP Szkaplerznej Biskup Tarnowski 
Andrzej Jeż poświęcił organy piszczałkowe

Tradycyjnie, w ciągu całego roku Gmina  Dąbrowa 
Tarnowska była organizatorem lub współorganizatorem 
wielu uroczystości patriotycznych, czczącyh pamięć 
Bohaterów, którzy walczyli na przestrzeni wieków  
o wolność Polski.

1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, w Parku Miejskim im. „100-lecia Odzyskania 
Niepodległości” w Dąbrowie Tarnowskiej, przed Przed 
Pomnikiem ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy, 
odbyła się uroczystość patriotyczna, upamiętniająca– 
bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu 
reżimowi komunistycznemu. Delegacje samorządów  
i instytucji złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów  
i znicze.

Dąbrowskie obchody 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną  
w intencji ojczyzny, której przewodził Proboszcz  
Parafii NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej  
Ks. Stanisław Cyran. 

W swojej homilii Ks. Proboszcz przytoczył preambułę 
Konstytucji 3 Maja zaznaczając, że „niepodległość 
zewnętrzna i wolność wewnętrzna narodu” powinny być 
ważniejsze dla narodu niż osobiste interesy jego członków 
i sukces polityczny poszczególnych formacji. Ojczyzna 
jest wielkim i nadrzędnym dobrem, którego wartość nie 
jest przeliczalna na środki materialne czy pieniężne,  
a te często były w historii uznawane za ważniejsze  
od wolności i niepodległości.  Po Mszy Św. odbyła się 
uroczystość patriotyczna pod Pomnikiem w Parku Miejskim.

29 lipca br. samorządy Powiśla Dąbrowskiego uczciły 
ofiary zbrodni hitlerowskiej dokonanej w lasku Danielnik 77 lat 
temu. Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz 
Krzysztof Kaczmarski, a Powiat Dąbrowski Wicestarosta 
Krzystof Bryk. Samorządowcy uczcili pamięć 18 mieszkańców 
Ujścia Jezuickiego i Opatowca, rozstrzelanych przez oddział 
SS 29 lipca 1944 roku, składając wiązanki i zapalając znicze 
pod pomnikiem upamiętniającym to tragiczne wydarzenie.

W Święto 101. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 
w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się wiele imprez  
i uroczystości. Przed południem odbyła się przysięga nowych 
strzelców dąbrowskiej Jednostki Strzeleckiej JS-2083  
im. Gen. Mariana Kukiela. 

Zawsze pamiętamy o naszych Bohaterach
W tym dniu, prawie setka biegaczy i sympatyków biegania 

uczciło pamięć Żołnierzy Niezłomnych, podczas “IV Biegu 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym – Dąbrowa 
Tarnowska 2021” zorganizowanym przez Urząd Miejski.

Po Mszy Św. za Rolników odbył się koncert  
pn. „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski Pamięta”, którym uczczono 
kolejną rocznicę zwycięstwa Państwa Polskiego nad powodzią 
bolszewickiej inwazji i oddano hołd bohaterom tamtych  
wydarzeń. Zgromadzeni na placu kościelnym mieszkańcy  
Powiśla mogli usłyszeć zarówno utwory patriotyczne, jak  
i ludowe. Na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Szczucinie pod batutą Jarosława Dzięgla 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy z Centrum Sztuki 
Mościce.

W Parku Miejskim im. 100-lecia Niepodległości Polski 
dąbrowscy strzelcy zorganizowali piknik strzelecki. Odbył się  
także pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznych podczas, 
którego członkowie Stowarzyszenia 51. Pułku Strzelców 
Kresowych zaprezentowali umundurowanie żołnierzy z 1920 
roku, ich obozowiska, wyposażenie i uzbrojenie.

11 listopada w Dąbrowie Tarnowskiej świętowano najbardziej 
radosną ze wszystkich polskich patriotycznych rocznic.  
W Dąbrowie Tarnowskiej zgromadzili się parlamentarzyści, 
samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, 
dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek 
organizacyjnych, poczty sztandarowe kombatantów, 
instytucji państwowych, szkół, jednostek OSP, organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańcy powiatu dąbrowskiego, 
by świętować 103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

W tym roku wyjątkowym punktem uroczystości było 
odsłonięcie muralu Jana Ligęzy na ścianie budynku Zespołu 
Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Odznaczono również Mieczysława Śliskiego Wiceprezesa 
Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie „Złotym Krzyżem 
Zasługi” przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Tradycyjnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów przed Pomnikiem 
Poległych, będące wyrazem szacunku dla walczących  
o wolną Polskę oraz wyrazem czci dla tych wszystkich, którzy  
za wolność i niepodległość oddali życie.
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Inwestycje Gminy 
w infrastrukturę drogową

Gmina Dąbrowa Tarnowska regularnie prowadzi  
inwestycje poprawiające infrastrukturę drogową.  
Powstają nowe odcinki chodników w miejscach, gdzie  
występują takie potrzeby, zgłaszane przez mieszkańców.

Buduje i remontuje wiele odcinków dróg gminnych jak 
i współpracuje z Powiatem Dąbrowskim przy inwestycjach 
na drogach powiatowych.

Dofinansowaniem objęto budowę chodników 
powiatowych m.in. w: Laskówce Chorąskiej, Smęgorzowie, 
Gruszowie Małym i Lipinach w kwocie 400 tys. zł. 

Gmina zmodernizowała wiele dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych w Laskówce Chorąskiej, Żelazówce,  
Gruszowie Małym i Szarwarku. Na realizację tych zadań 
przeznaczono środki pozyskane z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, a ich koszt wyniósł łącznie 397,5 tys. zł.  
Wykonane drogi w znaczny sposób ułatwią komunikację  
jak i  transport płodów rolnych z okolicznych pól.

Na zlecenie Gminy wykonano prace przy utwardzeniu 
poboczy wzdłuż drogi gminnej przy ul. Nowej w Dąbrowie 
Tarnowskiej, tj. przykrycie rowu i budowa chodnika za kwotę 
prawie 115 tys. zł.

Wykonano dwa etapy budowy chodnika przy drodze 
gminnej w Gruszowie Wielkim, który poprawi bezpieczeństwo, 
szczególnie dzieci, które chodzą do tamtejszej szkoły 
podstawowej jak i mieszkańców za sumaryczną kwotę   
240 tys. zł. Te inwestycje w infrastrukturę drogową finansowane 
były z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska. 

Gmina zakończyła także, przebudowę drogi gminnej 
w Nieczajnie Górnej, tzw. „Kaczałówki”, wykonując nową 

podbudowę drogi i układając nawierzchnię asfaltową wraz  
z utwardzeniem poboczy oraz położeniem nowej mineralno-
bitumicznej nawierzchni, która zastąpiła zniszczoną  
nawierzchnię tłuczniową. Koszt przedsięwzięcia to niemal  
65 tys. zł. Podobny zakres przebudowy drogi został wykonany  
i sfinansowany przez Gminę w Szarwarku za kwotę ponad  
52 tys. zł.  Rozpoczęto też prace przy przebudowie drogi  
gminnej koło stadionu, której koszt wyniesie 218 tys. zł

Wykorzystując dobre, jak na koniec roku, warunki  
atmosferyczne na zlecenie Gminy Dąbrowa Tarnowska  
ukończono roboty związane z przebudową ul. Broniewskiego.  
W zakresie prac wykonano szereg robót, tj.: przebudowę  
gazociągu i kanalizacji opadowej, przebudowę jezdni i słupa, 
budowę chodnika oraz wykonanie tzw. “zawrotki” na końcu  
odcinka drogi. Zadanie to wykonane było w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt całości przedsięwzięcia  
to 667.038,20 zł, przy czym dofinansowanie z RFRD wynosi 
295.625,00 zł. 

Także w tym roku Gmina zakończyła przebudowę kolejnego 
odcinka  drogi w miejscowości Sutków. W zakresie prac na  
długości 140 metrów zostało wykonane wzmocnienie podbudowy 
drogi, ułożono nową nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem 
poboczy, wykonano zjazdy i oczyszczono rowy. Koszt zadania, 
które finansowano z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska wyniósł 
prawie 58 tys. zł. 

Wykonano też nawierzchnię asfaltową drogi w Smęgorzowie, 
łączącej  przysiółki Zagrody i Łężce Zachodnie  za kwotę 249 tys. zł.

Trwają też prace na ul. Granicznej w Laskówce Chorąskiej – 
koszt położenia nawierzchni asfaltowej to  205 tys. zł.
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Football Academy Dąbrowa Tarnowska 
Mistrzem Polski!

W tegorocznym VIII finale Mistrzostw Polski Football 
Academy udział wzięło 288 zawodniczek i zawodników 
w 24 drużynach reprezentujących 15 ośrodków Football 
Academy, którzy rywalizowali ze sobą o tytuł Mistrza 
Polski Football Academy w kategoriach U-9, U-10 i U-11! 
Mistrzostwa odbyły się 3-4 lipca br. w Opolu.

Kategoria U-10 (rocznik 2011) okazała się być 
niezwykle bramkostrzelną, ponieważ 8 zespołów strzeliło aż 
149 bramek! Zwycięzcy niedzielnej rywalizacji przypadło 
aż 38 z nich przy tylko trzech straconych. Ten szalony 
wynik to liczby drużyny FA Dąbrowa Tarnowska, której 
zawodnicy unieśli puchar w geście zwycięstwa i zostali 
Mistrzami Polski FA 2021 w kategorii do lat 11.

Jest to historyczny sukces szkółki piłkarskiej Football 
Academy Dąbrowa Tarnowska.

W niedzielę 27 czerwca odbyła się V już edycja 
wyścigu Tour de Powiśle Dąbrowskie. Na dwie trasy 
o długości 32km i 72km ruszyło ponad 300 kolarzy  
 rowerzystów. Tego dnia wystartowało także 55 dzieci 
ścigając się w małym wyścigu. Rowerzyści w tym 
roku zawitali do gminy Radgoszcz i Szczucin.

Wyścig organizowany przez Jednostkę Strzelecką 
z Dąbrowy Tarnowskiej zabezpieczany był przez Policję 
oraz liczne jednostki OSP z odwiedzanych gmin.  
W prowadzeniu wyścigu pomagały również Orlęta  
z Lubasza.

Wydarzenie to mogło odbyć się dzięki wsparciu 
finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego i pomocy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie 
Tarnowskiej.

Dąbrowski 
wyścig kolarski

V Tour de Powiśle

Łucznicy MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska 
zakończyli sezon 2021. Ze wszystkich zawodów rangi 
Mistrzostw Polski wracali w tym roku z medalami oraz 
tytułami Mistrzów i Wicemistrzów Polski lub plasując się 
na czołowych miejscach rankingowych.

25 zawodników jest w kadrach wojewódzkich 
młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.

7 z nich było w tym roku w kadrze narodowej Polski, 
a Kamil Kądzielawa reprezentował Polskę na Pucharze 
Europy w Catez – Słowenia.

Obecnie w sekcji trenuje ponad 50 zawodników i ciągle 
zapisują się nowi. Mamy nadzieję, że w przyszłości oni 
również będą osiągać wysokie wyniki na arenach krajowych 
i międzynarodowych.

Tegoroczne osiągnięcia łuczników “Dąbrovii”

W piękną i upalną niedzielę 15 sierpnia br.,  
w Święto Wojska Polskiego i 101. rocznicę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej prawie setka biegaczy i sympatyków 
biegania uczciła pamięć Żołnierzy Niezłomnych, 
podczas “IV Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem 
Wilczym – Dąbrowa Tarnowska 2021”.

Bieg ten, który jest największym w Polsce biegiem 
pamięci jest organizowany w wielu miastach pod 
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W Dąbrowie 

Tarnowskiej odbył się pod patronatem Burmistrza Krzysztofa 
Kaczmarskiego i Posła na Sejm RP – Piotra Saka.

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

Bieg był częścią tegorocznych dąbrowskich obchodów 
Święta Wojska Polskiego i 101. rocznicy zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej  – Cudu nad Wisłą. 

Dąbrowski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem Wilczym” 2021

Świetnie przygotowane wydarzenie sportowe 
przez Run Team Dąbrowa Tarnowska, piękna pogoda 
oraz wspaniała atmosfera towarzyszyły podczas 
patriotycznej imprezy biegowej, która odbyła się  
6 listopada 2021 r. w Dąbrowie Tarnowskiej.

Bieg został podzielony na dwie kategorie 
wiekowe: dzieci i dorośli. Trasa poszczególnych biegów 
przebiegała alejkami parku.

Wydarzenie to zostało zrealizowane przy wsparciu 
finansowym województwa Małopolskiego, pod honorowym 
patronatem Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego.

IV Bieg Niepodległości w Dąbrowie Tarnowskiej
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BEZPŁATNY PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY 
GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Postanowienie i obowiązek na rok 2022 
– wymiana starego kotła  
centralnego ogrzewania. 

Od 1 stycznia 2023 roku zacznie obowiązywać 
zakaz eksploatacji pozaklasowych kotłów na paliwo 
stałe oraz ogrzewaczy o sprawności cieplnej poniżej 
80%

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej 
województwa małopolskiego rok 2022 jest ostatnim 
w którym do ogrzewania naszych domów, mieszkań  
i lokali użytkowych można wykorzystywać pozaklasowe 
kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno). 

Wprowadzone prawo miejscowe obowiązuje dla 
wszystkich budynków na terenie naszego województwa  
i stawia następujące wymagania - od 1 stycznia 
2023 roku zacznie obowiązywać zakaz eksploatacji 
pozaklasowych kotłów na paliwo stałe oraz ogrzewaczy 
o sprawności cieplnej poniżej 80%. 

Każdy posiadacz pozaklasowego kotła na węgiel  
i drewno musi zmodernizować swoją instalację ogrzewana 
na gazową lub niskoemisyjne ogrzewanie. Wybierz 
ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompę ciepła lub kocioł 
na pellet, drewno lub węgiel, jeżeli spełnia wymagania 
ekoprojektu. Listę takich urządzeń znajdziesz na stronie:  
https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/. 

Uchwała daje możliwość eksploatacji dotychczas 
zainstalowanych kotłów na paliwo stałe klasy 3 i 4 -  
tylko do 31 grudnia 2026 roku. 

Warto wspomnieć, że w ramach programu „Czyste 
Powietrze” można uzyskać dofinasowanie w postaci dotacji 
i pożyczki do wymiany węglowych, pozaklasowych kotłów 

i pieców a także na montaż odnawialnych źródeł energii,  
wymiany stolarki drzwiowej i okiennej oraz termomoder- 
nizacji budynku. 

W zależności od rodzaju prowadzonych inwestycji  
oraz dochodu mieszkańców dofinasowanie wynosi  
od 30 do 75 % poniesionych kosztów. 

Wszelkie szczegóły można znaleźć na stronach WFOŚ:  
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/.

Dlatego trzeba zacząć myśleć na temat wymiany 
źródła ogrzewania, która przyczyni się przede wszystkim 

do poprawy jakości powietrza, unowocześnienia naszego 
gospodarstwa domowego, poprawy jakości życia oraz 
w szeregu przypadków do zmniejszenia wydatków na 
ogrzewanie przy zastosowaniu nowoczesnego urządzenia. 

Wymiana źródła ciepła uchroni nas również 
od kar finansowych, których należy się spodziewać  
w przypadku dalszego użytkowania pozaklasowego kotła  
po 31 grudnia 2022 r. 

Wysokość takich kar zgodnie z obowiązującym 
prawem to kwota od 500 do 5000 zł.  

Punkt informacyjno - konsultacyjny
do obsługi mieszkańców na potrzeby

programu „Czyste Powietrze”

Informujemy mieszkańców, że w Urzędzie 
Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje Punkt 
informacyjno-konsultacyjny na potrzeby programu 
„Czyste Powietrze” dla wszystkich właścicieli domów  
jednorodzinnych z terenu naszej gminy zainteresowanych 
pozyskaniem dofinansowania.

W punkcie konsultacyjnym Programu Czyste 
Powietrze:
• dowiesz się o Programie i zasadach składania Wniosku  

o dofinansowanie;
• znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste  

Powietrze;
• sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Progra-

mie;
• uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku  

o dofinansowanie,
• złożysz Wniosek o dofinansowanie,
• uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinan-

sowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płat-
ność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 
- pamiętaj o złożeniu deklaracji

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących (do końca 
czerwca 2022 r.) W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego 
źródła ciepła lub spalania paliw.

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie na podstawie art. 27h ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków grozi kara grzywny.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie:  https://zone.gunb.gov.pl/  lub w wersji papierowej 
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej /dziennik podawczy/ (wniosek dostępny pod adresem:  
https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) lub w Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Miejskim  
w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34).

Punkt znajduje się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, 
w pokoju nr. 18    -     kontakt telefoniczny – 14 644-21-15

O programie: „Czyste Powietrze” - to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska  
i Gospodarki  Wodnej. 

Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają  
na  skutek  ogrzewania  domów  jednorodzinnych  słabej  jakości  paliwem  w  przestarzałych  domowych  piecach. 

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe  
na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych  budynku.

Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie: 
https://czystepowietrze.gov.pl


