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I sesja Rady Miasta VIII kadencji 

W  niedzielę, 11 listopada, odbyły się miejskie 
uroczystości, z  okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w in-
tencji Ojczyzny w  kościele Dominikanów. 
Następnie mieszkańcy przeszli pod pomnik 
Bartosza Głowackiego, gdzie złożone zosta-
ły wiązanki kwiatów. Główne uroczystości 
oraz odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbyły się przy rondzie Juliusza 
Tarnowskiego. Pod pomnikiem głos zabrał 

prezydent elekt Dariusz Bożek, który w swoim 
wystąpieniu podkreślił potrzebę radosnego 
przeżywania tak wielkiego wydarzenia. Uro-
czystość uświetnił 32 Batalion Lekkiej Piechoty, 
który odczytał Apel Pamięci oraz oddał salwę 
honorową. Następnie delegacje złożyły wieńce 
i wiązanki kwiatów. Uroczystości pod pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończył 
występ artystyczny w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 3. Na koniec mieszkań-
cy zostali zaproszeni na tradycyjny wojskowy 
poczęstunek na placu Bartosza Głowackiego.

Tarnobrzeżanie świętowali

19 listopada odbyła się I sesja Rady Miasta VIII kadencji, 
podczas której nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. 
Zaprzysiężony został również nowy prezydent miasta. 
Uroczystość odbyła się w Zamku Dzikowskim.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny – 73-letni 
Alfred Martyniak. Następnie radni uczcili chwilą ciszy 
pamięć po zmarłym 17 listopada Kazimierzu Wiszniow-
skim, społeczniku wyróżnionym w 2005 roku najwyż-
szym miejskim odznaczeniem – Sigillum Civis Virtuti 
– Pieczęcią Cnoty Obywatelskiej.

Po złożeniu ślubowania radni wybrali prezydium rady 
miasta. Nowym przewodniczącym rady został Bogusław 
Potański, wiceprzewodniczącymi Bożena Kapuściak i Wal-
demar Szwedo. Następnie przysięgę na urząd prezydenta 
miasta złożył Dariusz Bożek, któremu insygnia władzy 
przekazała ustępująca ze stanowiska pełniącej obowiązki 
prezydenta miasta Anna Pekár. Nowy prezydent zade-
klarował w swoim inauguracyjnym wystąpieniu spokój 
i współpracę na rzecz miasta ze wszystkimi, dla których 
dobro Tarnobrzega jest najważniejsze. Zapowiedział rów-
nież, że zostanie sporządzony raport o  stanie miasta, 
mający określić mocne i słabe strony Tarnobrzega.
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13 listopada w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki zastęp-
ca prezydenta miasta Kamil Kalinka podpisał z sekretarzem stanu 
Jarosławem Stawiarskim, umowę na realizację dwóch projektów 
dotyczących rozwoju infrastruktury sportowej miasta.

Projekt „Modernizacja pomieszczeń siłowni w  Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu wraz z zakupem 
wyposażenia” uzyskał dofinansowanie w wysokości 223 500 zł, 
w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sporto-
wej – Sportowa Polska (grupa II – zadania modernizacyjne). 
Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 550 000 zł.

W  ramach projektu zmodernizowane zostaną pomiesz-
czenia siłowni poprzez: ocieplenie i remont dachu, przebu-
dowę ścianek, malowanie, wymianę wykładziny, poprawę 
wydajności istniejącej klimatyzacji, wymianę instalacji sani-
tarnej i elektrycznej w szatniach i toaletach, wymianę stolarki 
drzwiowej oraz renowację i uzupełnienie okładzin z płytek 
w  szatniach i  toaletach. Ponadto planuje się wyposażanie 
siłowni w szafki ubraniowe w szatniach, lustra w sali trenin-
gowej oraz sprzęt sportowy tj. bieżnie, ergometry eliptyczne 
i wioślarski, rowery magnetyczne i spinningowe, a także atlas 
wielofunkcyjny.

Drugi projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego 
na  osiedlu Sobów. Projekt „Budowa boiska wielofunkcyjne-
go przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu” zostanie 
dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki kwotą 
 317 700 zł, w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – Sportowa Polska (grupa I – zadania przyszkolne). 
Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 640 000 zł.

Inwestycja polega na budowie obiektu sportowego peł-
niącego funkcję boiska do siatkówki, dwóch niezależnych 
boisk do koszykówki, boiska do piłki ręcznej/nożnej oraz kortu 
tenisowego. Zakres projektu obejmuje również wykonanie 
ciągu komunikacyjnego łączącego boisko z chodnikiem, bu-
dowę piłkochwytów oraz sztucznego oświetlenia.   Ponadto 
zakupione zostanie wyposażenie dla boisk: stojaki z tablicami 
i obręczami, aluminiowe bramki z siatką,  wzmacniane słupki 
aluminiowe wraz z siatkami całosezonowymi.

Uzyskane dofinasowanie pochodzi z  Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, a obie inwestycje zostaną zrealizowane do 
końca października 2019 roku.

W  listopadzie pracownicy Urzędu Miasta 
Tarnobrzega dokonali odbioru techniczne-
go trzech inwestycji na osiedlach Wielowieś 
i Mokrzyszów.

„Budowa chodnika z kostki betono-
wej przy ul. Piętaka na Osiedlu Wie-
lowieś”.

Zadanie obejmowało budowę chodni-
ka z kostki brukowej od krawędzi jezdni 
(strona lewa) na długości ok. 256 m na uli-
cy Piętaka, od skrzyżowania z ulicą War-
szawską, wraz z wykonaniem odwodnie-
nia. Koszt inwestycji to 99 914,44 zł brutto.

„Remont drogi gminnej nr 122114R 
ul. Siewnej w  km 0+000 – 0+123 
w miejscowości Tarnobrzeg”, obejmu-
jący realizację robót w zakresie:
–  wykonanie nawierzchni z betonu asfal-

towego o szerokości 3,5 m i poboczy 
z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 
m na odcinku 123 m,

–  wykonanie zjazdów do posesji z  kru-
szywa łamanego.
Koszt realizacji zadania to 130 953,12 

zł brutto. Zadanie sfinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – dotacja celowa z budże-
tu państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych oraz ze środków budżetu 

Gminy Tarnobrzeg. Wysokość dotacji: 
60.000 zł.

„Remont drogi gminnej nr 122112R 
ul. Zaułek w  km 0+003 – 0+079 
w miejscowości Tarnobrzeg”, obejmu-
jący realizację robót w zakresie:
–  wykonanie nawierzchni z  betonu as-

faltowego o szerokości 3,5 m i pobo-
czy z kruszywa łamanego o szerokości  
0,75 m na odcinku 76 m,

–  wykonanie zjazdów do posesji z  kru-
szywa łamanego.
Koszt realizacji zadania to 101 519,90 

zł brutto. Zadanie sfinansowano ze środ-
ków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – dotacja celowa z budże-
tu państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych oraz ze środków budżetu 
Gminy Tarnobrzeg. Wysokość dotacji:  
60 000 zł.

Z  okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości na  osiedlu Sobów odsłonięto od-
nowiony pomnik dla wolnych obywateli. Prace re-
nowacyjne objęły odnowienie figury orła, tablicy 
pamiątkowej oraz terenu wokół pomnika.

Odnowiony 
pomnik w Sobowie 

W  maju 1919 roku wzniesiono w  Sobowie 
pomnik dla wolnych obywateli. W  1989 roku 
został on przeniesiony na skwer obok kościo-
ła. To kamienny obelisk umieszczony na nie-

wielkim nasypie, zwieńczony orłem w koronie, 
u którego nóg widnieją zerwane łańcuchy. In-
skrypcja na cokole informuje: „Wolnym oby-
watelom swym – pomnik ten składa Sobowska 
Gromada”. 

541 tysięcy złotych na infrastrukturę sportową 

Kolejne inwestycje na osiedlach

Odszedł 
Kazimierz 
Wiszniowski 

W sobotę, 17 listopada, zmarł Kazimierz Wiszniow-
ski – wieloletni nauczyciel, były kurator oświaty, pre-
zes Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnobrzegu. 

Był społecznikiem, który za swoją działalność 
wyróżniony został w  2005 roku najwyższym 
miejskim odznaczeniem przyznawanym rok-
rocznie ludziom związanym z Tarnobrzegiem 
– Sigillum Civis Virtuti – Pieczęcią Cnoty Oby-
watelskiej. Był również poetą, autorem m.in. 
większości tekstów do albumu „Skaldowie 
dzieciom”. Z  legendarną grupą współpraco-
wał od kilkunastu lat. Kazimierz Wiszniowski 
miał 78 lat. 

W „Górniku” odbyło się ślubowanie kla-
sy mundurowej i nadanie awansów kade-
tom z klas starszych. Wydarzenie to stano-
wiło znaczącą część patriotycznej uroczy-
stości upamiętniającej 100-lecie polskiej 
niepodległości. Pamiętając o  kolejnych 
pokoleniach Polaków walczących o wol-
ną Polskę, tych od Kościuszki i Napoleona, 
tych którzy przelewali krew podczas po-
wstania listopadowego i  styczniowego, 
wreszcie tych, którzy walczyli w wielkiej 
wojnie 1914 roku, młodzi z „Górnika” od-
dali im cześć.

W  „Budowlance” odsłonięto tablicę 
pamiątkową, upamiętniającą 100-le-
cie odzyskania niepodległości. Napis 
na niej głosi „Pokoleniom Walczącym 
o Wolną Ojczyznę 1918-2018”. Funda-
torami tablicy są nauczyciele, rodzice 
i  uczniowie szkoły. Przecięcia wstęgi 
dokonał dyrektor ZSP nr 3 Rafał Sa-
wicki wraz z uczennicami III klasy LO. 
Obchody zakończyło odśpiewanie 
hymnu wspólnie z  przedszkolakami 
z  tarnobrzeskiego Przedszkola nr 15. 
Nastąpiło to o godzinie 11.11, w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Nie-
podległej”.

W  ramach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 9 listopada odbyły się 
uroczystości w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. 
W obchodach wzięła udział pełniąca obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár.

Tak świętowaliśmy w szkołach
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Z okazji jubileuszu 40 lecia LOP w Tarnobrzegu, 
odbyła się Konferencja „Historia i dzień dzisiejszy 
Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu”. 

Spotkanie miało miejsce 16 listopada 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Tarnobrzegu. Konferencja odbyła się pod 
patronatem prezydenta miasta Tarnobrze-
ga oraz starosty powiatu tarnobrzeskiego. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent 
elekt Dariusz Bożek oraz wicestarosta po-
wiatu tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra. Pod-
czas konferencji przybliżona została działal-
ność tarnobrzeskiej LOP na przestrzeni lat, 
ze szczególnym uwzględnieniem czynnej 
ochrony przyrody.

Zgromadzeni wysłuchali również wystą-
pienia na temat projektowanego Rezerwa-
tu Doliny Smarkatej. To obszar położony 

w Puszczy Sandomierskiej, obejmujący 7-ki-
lometrowy odcinek doliny rzeki Smarkatej 
wraz z fragmentami dopływów. Na tym te-
renie dotychczas stwierdzono występowanie 
około 120 gatunków roślin, zwierząt i grzy-
bów. Tereny te są bogate nie tylko w chronio-
ne gatunki roślin, wśród których są widłaki, 
mchy czy torfy, ale również zwierząt, m.in. 
bobrów, modliszek czy zagrożonych wymar-
ciem raków szlachetnych. W  kolejnej pre-
zentacji przedstawiona została działalność 
Regionalnego Centrum Promocji Obszaru 
Natura 2000 w Tarnobrzegu oraz współpra-
cy z Ligą Ochrony Przyrody. Konferencję za-
kończył spektakl audiowizualny w  formule 
diaporamy – „Przyroda naszego regionu”.

Z  okazji Światowego Dnia Seniora 15 listopada w  Tarno-
brzeskim Domu Kultury, odbył się koncert „Pomost serc dla 
Niepodległej”. 

W programie spotkania były m.in. występy dzieci z tar-
nobrzeskich Przedszkoli nr 5 i 13, Gimnazjum nr 3, Szkoły 
Podstawowej nr 10, szkoły katolickiej oraz Ośrodka Re-
habilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Uczestnicy 
koncertu obejrzeli również występy podopiecznych warsz-
tatów terapii zajęciowej, seniorów ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Zespołów Ocicanki, Smykla Band 
i  Dzikowianie. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac 
plastycznych oraz porady prozdrowotne. Serdeczne życze-
nia wszelkiej pomyślności złożyła tarnobrzeskim seniorom 
pełniąca obowiązki prezydenta miasta Anna Pekár. Orga-
nizatorem koncertu był Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Tarnobrzegu.

29 października dokonano odbioru 
prac związanych z  realizacją zadania 
pn. „Zagospodarowanie cmentarza 
wojennego z  I  i  II wojny światowej 
w Tarnobrzegu, przy ul. Targowej”. 

W ramach wykonanych prac zre-
witalizowano 63 groby żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych w cza-
sie II wojny światowej, m. in. grób 
kpt. Józefa Sarny bohatera obrony 
Tarnobrzega. Zakres prac obejmo-
wał demontaż istniejących nagrob-
ków, wykonanie ław fundamento-
wych żelbetowych oraz montaż no-
wych nagrobków. Płyty nagrobne 
i krzyże zostały wykonane z granitu 
strzegomskiego. Również tabliczki, 
na których wykonano wizerunek 
orzełka (wzór 1933 r.) zostały wy-
konane z  granitu strzegomskiego. 
Tabliczki inskrypcyjne zawierające 
dane poległych żołnierzy, zostaną 
wykonane w terminie późniejszym. 

Koszt wykonania zadania wyniósł 
277 365,00 zł i w całości został sfi-
nansowany ze środków własnych 
Gminy Tarnobrzeg.

Piknik Górniczy
Prezydent Miasta Tarnobrzega oraz Stowa-

rzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa  
oddział w Tarnobrzegu zapraszają 2 grudnia 
na Piknik Górniczy połączony z  otwarciem 
ścieżki historyczno-przyrodniczej „Śladami 
górnictwa i przemysłu siarkowego”. 

Idea upamiętnienia przedsiębiorstwa 
i ludzi, którym powojenny Tarnobrzeg za-
wdzięcza rozwój i  awans społeczno-go-
spodarczy, przyświecała powstaniu w 2016 
roku pomysłu  opracowania i  wyznacze-
nia trasy turystycznej poświęconej siarce. 
Środowisko członków tarnobrzeskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego wraz z sandomierskim Oddziałem 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego, a  także byli i  obecni pra-
cownicy „Siarkopolu” podjęli się realizacji 
pionierskiego zadania. Wyznaczona ścież-
ka przywraca do świadomości społecznej 
ponad 60-letni okres w powojennej historii 
miasta i przedsiębiorstwa, związany z od-
kryciem złóż siarki. 

Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Śla-
dami górnictwa i przemysłu siarkowego” 

składa się z trzech tras oznaczonych róż-
nymi kolorami:

Trasa „żółta” – została wytyczona 
w formie 8,9 km pętli w centrum miasta. 
Za punkt startowy przyjęto tablicę in-
formacyjną z przebiegiem ścieżki, usta-
wioną przed budynkiem Urzędu Miasta 
Tarnobrzega przy ul Kościuszki 32.

Trasa „czerwona” o długości 3,4 km, 
prowadzi spod pomnika prof. Stanisława 
Pawłowskiego, znajdującego się przy uli-
cy Sienkiewicza 55 (obok banku PKO BP), 
do osiedla Mokrzyszów, gdzie znajduje 
się pamiątkowy kamień w miejscu odkry-
cia polskich złóż siarki rodzimej.

Trasa „zielona” – rozpoczyna się przy ul. 
Wisłostrada na wysokości wejścia na cmen-
tarz parafialny w Miechocinie i ma długość 
8,6 km do granic miasta, plus 2,4 km ścieżką 
bez znaków po terenie zwałki w Dąbrowicy 
(gmina Baranów Sandomierski) do radaru 
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ulo-
kowanego w najwyższym punkcie zwałki.

Punkty na trasach ścieżki zostały ozna-
czone kodami QR, które po zeskanowaniu 
smartfonem przenoszą nas do pełnego 
opisu umieszczonego na stronie interne-
towej: www.tarnobrzeg.pl/dla-turysty/
szlak-siarkowy

W  piątek, 16 listopada, świętowano jubi-
leusz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Barbórka” w Tarnobrzegu.

Uroczystość była okazją do wzajemnych 
podziękowań za bezinteresowną pomoc. 
Klub „Barbórka” istnieje w  naszym mie-
ście od 50 lat. Powstał przy Kopalni Siarki 
„Machów”, a obecnie działa przy oddziale 
rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża 
w  Tarnobrzegu. Jego przewodniczącym 
jest Stanisław Sośniak, a klub zrzesza blisko 
40 czynnych krwiodawców. W uroczystym 
jubileuszu wzięli udział liczni goście, m.in. 
zastępca prezydenta miasta Kamil Kalinka, 
zastępca dyrektora Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Rze-
szowie Urszula Bzdek oraz dyrektor pod-
karpackiego oddziału PCK w  Rzeszowie 
Maciej Maruszak.

Jubileusz był okazją do wręczenia krwio-
dawcom odznak i odznaczeń resortowych. 

Wręczono również medale sześćdziesię-
ciolecia Honorowego Krwiodawstwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża, za szczególne 
zasługi w efektywnym działaniu wspiera-
jącym ruch honorowego krwiodawstwa 
dla Sławomira Litwina oraz za wieloletnią 
aktywną działalność na rzecz rozwoju ru-
chu honorowego krwiodawstwa PCK dla 
Karola Bykowskiego i Zbigniewa Sokołow-
skiego. Zarząd podkarpackiego oddziału 
okręgowego PCK nadał także odznaki pa-
miątkowe za oddanie 50 litrów krwi dla 
Jana Chudego i Dariusza Panka. Zastępca 
prezydenta miasta Kamil Kalinka wręczył 
ufundowane przez władze Tarnobrzega 
okolicznościowe puchary. Jubileuszowe 
spotkanie krwiodawców zakończył występ 
dziesięcioletniego akordeonisty Michała 
Stochela z Zarębek koło Kolbuszowej.

Zakończono
remont

50-lecie Klubu Honorowych Krwiodawców „Barbórka”

Obchody Światowego Dnia Seniora

40 lat Ligi Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu
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Tarnobrzeski Dom Kultury zaprasza do 
udziału w Bożonarodzeniowym Konkursie 
Plastycznym „Gwiazdka 2018”. 

Uczestnicy konkursu wykonują mak-
symalnie dwie kartki bożonarodzenio-
we w formacie dowolnym (nie większym 
niż A-5) i dowolnej technice (tradycyjne 

techniki plastyczne, techniki komputero-
we i fotograficzne). Prace oceniane będą 
w czterech kategoriach wiekowych:
•  I kategoria: klasy I-III szkół podstawo-

wych
•  II kategoria: klasy IV-VI szkół podsta-

wowych
•  III kategoria: klasy VII-VIII szkół podsta-

wowych i III klasa gimnazjum
•  IV kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifiko-
wane do wystawy prace zostaną zapre-
zentowane na wystawie pokonkursowej 
w Galerii TDK w terminie 10.XII.2018 – 
31.I.2019
•  termin zgłaszania prac do konkursu – 

10 grudnia 2018 r.
•  rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie 

nagród, otwarcie wystawy – 19 grudnia 
2018 r., godz. 14, Galeria Tarnobrzeskie-
go Domu Kultury

•  wystawa pokonkursowa:   10 grudnia 
2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
Informacje: Tarnobrzeski Dom Kultury, 

Dział Ruchu Amatorskiego, ul. Słowac-
kiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: ara@
tdk.tarnobrzeg.pl

Karta zgłoszenia i regulamin do pobra-
nia na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl

URZĄD mIASTA TARNOBRZEGA
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
telefon centrala: 15 822 65 70, fax: 15 822 52 81
e-mail: um@um.tarnobrzeg.pl, www.tarnobrzeg.pl
Prezydent miasta – Dariusz Bożek
Przewodniczący Rady miasta – Bogusław Potański

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w każdy wtorek. 
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, tel. 15 822 11 49 
ul. Mickiewicza 7
Kasa Urzędu miasta
Kancelaria (informacja, biuro podawcze)
Biuro Obsługi Interesanta 
Godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek 7.30-15.30    wtorek 7.30-16.30 
miejski Rzecznik Konsumentów 
Dyżury: wtorki, środy, piątki 7.30-15.30
ul. Kościuszki 30
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.30-15.30
ul. Mickiewicza 7a   Straż Miejska, tel. alarmowy 986

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega, oprac. materiałów: Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Kartka
świąteczna
XVII Edycja 

Prezydent Miasta Tarnobrzega
wraz z partnerami akcji

zaprasza 
do udziału w konkursie

TARNOBRZEG 
móWI „NIE” 
TlENKOWI 

WĘGlA
W konkursie 

do wygrania jest 
100 czujników 
tlenku węgla 

Celem konkursu jest wzmoc-
nienie świadomości społecznej 
o przyczynach i skutkach po-
wstawania pożarów oraz zatruć 
tlenkiem węgla w budynkach 
mieszkalnych jedno- oraz wie-
lorodzinnych. 

Konkurs trwa 
do 30 listopada 2018 r.  

Regulamin konkursu 
oraz karta zgłoszeniowa 
znajdują się na stronie 

www.tarnobrzeg.pl

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
31 października w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się prezentacja 
okolicznościowej kartki, znaczka i stempla pocztowego. 

Organizatorem wydarzenia był Wydział Promocji, Sportu i Kul-
tury Urzędu Miasta Tarnobrzega, we współpracy z Pocztą Polską 
i Polskim Związkiem Filatelistów. Na kartce oraz znaczku znajduje 
się pomnik Bartosza Głowackiego, który symbolizuje nasze lokalne 
dążenia niepodległościowe i godnie reprezentuje nasze miasto na 
zewnątrz. W spotkaniu licznie wzięła udział młodzież z tarnobrze-
skich szkół, która miała okazję zapoznać się z historią Poczty Pol-
skiej oraz posłuchać o ponadczasowej pasji, jaką jest filatelistyka. 
Emisji kartki i znaczka towarzyszy wystawa niepodległościowych 
kartek pocztowych, wydanych przez Pocztę Polską w latach ubie-
głych. Urząd Miasta Tarnobrzega przygotował 90 znaczków oraz 
500 kartek pocztowych. 300 z nich będzie można kupić na poczcie, 
w cenie 1,05 zł.

W niedzielę, 28 października, w Zamku Dzikowskim odbył się wernisaż „Tarno-
brzeskie drogi do Niepodległej”. Ekspozycja zorganizowana została przez Muzeum 
Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Ekspozycja podzielona jest na dwie zasadnicze części. Pierwsza poprzez 
wymiar lokalny prezentuje XIX-wieczne drogi, jakie wiodły do ostateczne-
go zrzucenia kajdan niewoli w 1918 roku. Na przykładzie członków rodziny 
Tarnowskich ukazuje czyn zbrojny i polityczny z okresu wojen napoleoń-
skich i powstań narodowych. Ta część poprzez życiorysy kilku wybranych 
żołnierzy ochotników prezentuje także epopeję Legionów Józefa Piłsud-
skiego oraz działalność Powiatowego Komitetu Narodowego i Ligi Kobiet.

Druga część wystawy pokazuje proces przejmowania władzy w Tarnobrze-
gu i powiecie przez żywioły polskie, krystalizację pierwszych władz miejskich 
i powiatowych oraz wydarzenia zapisane w historii jako Republika Tarnobrze-
ska do okresu wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku.

Wystawa dostępna jest do końca roku. Wstęp dla wszystkich zwiedza-
jących jest bezpłatny.

Prezentacja niezwykłej kartki i znaczka

Wystawa „Tarnobrzeskie drogi do Niepodległej” 


