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W tym roku przypada 425. rocznica lokacji Tarnobrzega. 
Jest to okazja do wspomnień i świętowania.

Dni Tarnobrzega
czyli 425 lat minęło

A tak się zaczęło
„W imię Pana Amen. Ku wiecznej rzeczy 

pamięci, my Zygmunt III z łaski Boga Król 
Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, 
Mazowiecki, Żmudzki, Inflancki, Kijowski, 
Wołyński, Podolski, Podlaski, Smoleński 
i Czernichowski oraz Szwedzki dziedzicz-
ny Król, oznajmiamy niniejszym listem na-
szym wszem wobec i każdemu z osobna, 
komu wiedzieć należy, że przychylając się 
łaskawie do próśb wielmożnego Stani-
sława hrabiego na Tarnowie, Kasztelana 

Sandomierskiego, Buskiego, Stobnickiego 
starosty itd. oraz pragnąc, aby dobra jego 
dziedziczne, z biegiem czasu coraz więcej 
pod względem gospodarczym się rozwija-
ły, postanowiliśmy zgodzić się i pozwolić, 
jako też istotnie zgadzamy się i zezwalamy, 
aby mu było wolno na gruncie dóbr swo-
ich dziedzicznych wsi Miechocin, w ziemi 
i  powiecie sandomierskim położonej za-
łożyć i zbudować miasto nazwiskiem Tar-
nobrzeg”.

Tak zaczyna się wydany 28 maja 1593 r. 
podczas obrad sejmu walnego w Warsza-
wie akt lokacyjny Tarnobrzega. 

Niespełnione plany
Tarnobrzeg, zwany też Nowym Tarno-

wem, zaplanowano z wielkim rozmachem. 
Rynek miał być dużo większy od rynku 
w królewskim Sandomierzu i w Tarnowie, 
w  tej części Rzeczpospolitej większym 
mógłby się poszczycić tylko stołeczny 

Kraków. Dzięki dobremu położeniu geo-
graficznemu i nadanym przywilejom, m.in. 
organizowania składów wina (nie miało go 
żadne inne miasto w tej części kraju) nowy 
ośrodek miał realną szanse stać się wiodą-
cą aglomeracją w  regionie. Niestety, Tar-
nowskim, zrujnowanym „wojną o Tarnów”, 
brakło pieniędzy na zrealizowanie tych za-
mierzeń. Owszem, osadzono pierwszych 
mieszczan, pojawili się Żydzi, ale nijak się 
to miało do świetlanych planów. Dopiero 
w połowie XVII wieku potomek Stanisława, 
Michał Stanisław Tarnowski, wzbogaciwszy 

się dzięki korzystnemu ożenkowi z węgier-
ską hrabiną, zaczął rozwijać swoje prywat-
ne miasto, jednak na nieporównanie mniej-
szą niż pierwotnie planowano skalę. Kres 
temu położył „potop” szwedzki. W  1655 
roku Szwedzi puścili miasteczko z dymem, 
dokonując pogromu tutejszych Żydów. 
Spalili też rodową siedzibę Tarnowskich 
w Wielowsi. Jakby tego było mało, wybu-
chła zaraza, a  gdy ustąpiła, na mozolnie 
odbudowujących się mieszczan spadł dwa 
lata później najazd wojsk siedmiogrodz-
kich i Tarnobrzeg znów poszedł z dymem.

Jak Feniks z popiołów
Taki nawał plag prawdopodobnie osta-

tecznie przekreśliłby szanse na odrodzenie 
się miasta. Wtedy jednak na arenie historii 
pojawił się obraz Matki Bożej Dzikowskiej. 
Przywieziony gdzieś z Wołynia i podarowa-
ny Tarnowskim, szybko zaczął słynąć cuda-
mi. Tarnowscy dla opieki nad cudownym 

obrazem sprowadzili dominikanów, ufun-
dowali im klasztor. Szeroko rozpowszech-
niony kult Matki Bożej Dzikowskiej ściągał 
do Tarnobrzega (przemiennie zwanego 
też Dzikowem) prawdziwe pielgrzymki 
pątników, odrodziło się rzemiosło, miasto 
zaczęło się dynamicznie rozwijać.

W 1681 r. król Jan III Sobieski wydał po-
nowny akt lokacyjny Tarnobrzega, przy-
wołując nim ten pierwotny, z 1593 r. Wtedy 
też miasto zaczęło oficjalnie pojawiać się 
w  królewskich rejestrach i  dokumentach, 
choć nadal używano różnych nazw: Tarno-
brzeg, Nowy Tarnów, Dzików.

Przez długie lata Tarnobrzeg pozostawał 
małym miasteczkiem i  był nim właściwie 
aż do odkrycia złóż siarki w 1953 r., które 
uczyniło z niego ośrodek przemysłowy na 
skalę międzynarodową. Dziś po siarce po-
zostały wspomnienia oraz piękne Jezioro 
Tarnobrzeskie, służące nie tylko mieszkań-
com miasta, ale ściągające wielu turystów 
z regionu i Polski. 

Obchody jubileuszowe
Wiele imprez zaplanowanych w  mie-

ście nawiązuje do jubileuszu miasta. Od-
bywać się będą przez wiele miesięcy. Już 
7 czerwca odbędzie się  uroczysta sesja 

Rady Miasta Tarnobrzega. W sali koncerto-
wej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stop-
nia w  Tarnobrzegu wygłoszony zostanie 
okolicznościowy referat oraz wręczone 
zostanie najwyższe miejskie odznaczenie 
Sigillum Civis Virtuti. Poznamy również 
osoby, którym zostanie przyznany tytuł 
Honorowego Obywatela Tarnobrzega, 
a także osoby wyróżnione tytułem Zasłu-
żony Tarnobrzeżanin.

Dzień później, 8 czerwca, Stowarzyszenie 
„Dolina Smaku”, we współpracy z Urzędem 
Miasta Tarnobrzega, zaprosi mieszkańców 
miasta na dziedziniec przed Zamkiem Tar-
nowskich na imprezę pn. „Wielkie Urodziny 
Miasta”. Tego dnia 425 par zatańczy polo-
neza do melodii z filmu „Pan Tadeusz”. Na 
żywo przygotowany zostanie „Przysmak 
Tarnowskiego” na minimum 425 porcji. 
Odbędzie się również wirtualny spacer po 
Tarnobrzegu poprzez 425 najpiękniejszych 
tarnobrzeskich fotografii.

W tym samym dniu zaplanowany został 
także finał interaktywnego quizu pn. Tur-
niej Wiedzy o Tarnobrzegu. W zmaganiach 
z dziedziny historii Tarnobrzega uczestni-
czą uczniowie niemal wszystkich tarno-
brzeskich szkół podstawowych.

Natomiast główna impreza plenerowa 
dla mieszkańców odbędzie się 9 i 10 czerw-
ca. Dni Tarnobrzega 2018 powrócą w tym 
roku na tereny zielone nad Wisłą. Przez 
dwa dni odbywać się będą m.in. zmagania 
sportowe, zabawy dla dzieci oraz koncerty 
muzyczne. Odbędzie się także wiele innych 
imprez towarzyszących. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy!



2 2018merkuriusz tarnobrzeski

Osiedlowe spotkania prezydenta

23 maja odebrana została inwestycja nosząca nazwę „Ładne 
centrum Mokrzyszowa wizytówką Tarnobrzega”. Inwestycja 
wybrana została do realizacji przez mieszkańców osiedla w ra-
mach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. 

Mokrzyszów 
z ładnym centrum

Choć wartość zgłoszonego projektu wynosiła 100 tys. zł, to 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia inwestycję zrealizo-
wano za kwotę ponad 145 tys. zł.

Zakres zadania inwestycyjnego objął zagospodarowanie tere-
nu przy Domu Osiedlowym w  Mokrzyszowie. Wykonane prace 
dotyczyły okolicznej zieleni, budowy chodników i obiektów małej 
architektury. Teren został odwodniony. Jednocześnie przeprowa-
dzono renowację znajdującej się w pobliżu zabytkowej figury Matki 
Boskiej. Wykonano także parkingi. Teren został oświetlony.

Prace budowlane prowadzone były również za budynkiem 
Domu Osiedlowego, gdzie utwardzono teren oraz wykonane 
zostało jego odwodnienie.

Zadanie zrealizował Rejon Dróg Miejskich.

15 maja dokonano w Tarnobrzegu oficjalnego otwarcia no-
wego zakładu produkcyjnego firmy Phoenix Contact Wielko-
polska. 

Phoenix Contact 
rozpoczął produkcję

Zakład zlokalizowany jest na terenie Tarnobrzeskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej Europark-Wisłosan. Firma już 
w tej chwili zatrudnia ponad sto osób. Niemiecki Phoenix 
Contact działa w branży elektrotechnicznej i specjalizuje 
się w automatyce przemysłowej. Posiada na świecie ok. 50 
oddziałów. Do niedawna jedyny polski zakład produkcyjny 
mieścił się w Nowym Tomyślu w Wielkopolsce. Teraz także 
w Tarnobrzegu.

Decydujące dla lokalizacji zakładu w Tarnobrzegu stały 
się gotowe hale produkcyjne czekające na inwestorów. 

Zostały one wydzierżawione od Agencji Rozwoju Przemy-
słu. Drugą przesłanką lokalizacji firmy w Tarnobrzegu była 
łatwość znalezienia pracownika w naszym regionie. Tarno-
brzeski zakład zatrudnia w ciągu najbliższych lat planuje 
zatrudnić nawet 500 pracowników.

Choć rozpoczęcie produkcji miało miejsce wcześniej, 
to oficjalną, symboliczną  wstęgę, przecięto dopiero 
w maju. W uroczystości uczestniczyli szefowie i pracow-
nicy polskiego oddziału spółki, goście z Niemiec, władze 
miasta na czele z pełniącym obowiązki prezydenta miasta 
Tarnobrzega Kamilem Kalinką oraz przedstawiciele tarno-
brzeskiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

„Stawik” w Wielowsi nabiera kształtów

8 maja pełniący obowiązki prezydenta miasta Tarnobrze-
ga Kamil Kalinka zainaugurował cykl spotkań z mieszkańca-
mi tarnobrzeskich osiedli. Akcja konsultacyjna odbywa się 
pod hasłem „Osiedlowe spotkania z mieszkańcami”. Rozpo-
częła się od osiedla Mokrzyszów. 

W plenerze, pod namiotem, toczą się rozmowy 
o problemach mieszkańców osiedli. Prezydento-
wi towarzyszą podczas spotkań radni, zarządy 
osiedli oraz urzędnicy magistratu.

W ramach spotkań odbywa się również spacer 
po osiedlowych ulicach. To dobra okazja, aby 
mieszkańcy mogli wskazać prezydentowi miej-
sca, które spędzają im sen z powiek. 

Podobne spotkania odbyły się również w osie-
dlu Serbinów, Sielec i  Nagnajów. Akcja będzie 
kontynuowana na kolejnych osiedlach miasta. 

Celem spotkań jest nie tylko przekazywanie 
informacji o  zamierzeniach i  planach   miasta 
wobec osiedli, co umożliwia mieszkańcom ak-
tywny  udział w życiu osiedla, ale służą również 
zbieraniu tych informacji od mieszkańców. 

Dzięki dialogowi mieszkańcy mają możliwość artykula-
cji swoich potrzeb, oczekiwań i zapoznania władz miasta 
ze swoimi opiniami. Zebrany podczas spotkań materiał 
stanowić będzie podstawę dla planowania przedsięwzięć 
przez urząd.

Modernizacja ulicy Wyszyńskiego

Odbioru inwestycji dokonał pełniący obowiązki prezydenta 
miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka. Drugi etap budowy Ak-
tywnego Parku Rozrywki „Stawik” przy ul. Grobla na osiedlu 
Wielowieś to zadanie zrealizowane w ramach Tarnobrzeskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 

Zakres robót objął m.in.: wykonanie miejsca na ognisko, za-
bezpieczenie paleniska, montaż ławek, dostawę i montaż ławek 
na widowni, dostawę i  montaż ławek parkowych, wykonanie 
oświetlenia obiektu (lampy parkowe).  Wartość robót wynio-
sła 98  923,73   zł. Wykonawcą inwestycji był  Usługowy Zakład 
Instalacyjno-Budowlany Tadeusz Zawół z Tarnobrzega.

W 2016 r. wykonany został I etap budowy Aktywnego Parku 
Rozrywki „Stawik”.  Swoim zakresem objął zadania: budowa 

napowietrznej siłowni składającej się z 6 urządzeń do ćwiczeń, 
budowa boiska do siatkówki plażowej, budowa altany do gril-
lowania z ławkami, wykonanie chodników, dojść do urządzeń, 
wykonanie instalacji oświetlenia terenu. Roboty elektryczne 
dotyczyły tylko fundamentów pod słupy, wykonanie moder-
nizacji istniejącego zadaszenia (metalowej wiaty) pod występy. 
Wartość robót – 329 320,05  zł.

W  2017 r. wybudowany został plac zabaw.  Zakres robót 
objął: wykonanie robót ziemnych (profilowanie i zagęszczenie 
podłoża, warstwa odsączająca z piasku, podbudowa z kruszy-
wa), wykonanie nawierzchni bezpiecznej elastycznej EPDM, 
dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, dostawa i montaż 
elementów małej architektury: ławki, kosz na śmieci. Wartość 
prac: 86 014,50 zł.

Jeszcze w  tym roku pojedziemy przebudowaną ul. Wyszyń-
skiego. Wojewoda  Ewa  Leniart poinformowała o  przyznaniu 
dofinansowania na przebudowę ul. Wyszyńskiego. 

Dofinansowanie otrzymaliśmy w  ramach Rządowe-
go Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionu poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Dro-
gowej.

Inwestycja  obejmie swoim zakresem przebudo-
wę konstrukcji nawierzchni ul. Wyszyńskiego w techno-
logii bitumicznej na długości prawie 600 m. Przebudo-
wa dotyczyć będzie: krawężników i obrzeży ulicy, chod-

nika na ciągu pieszo-rowerowym o  szerokości 3,5  m 
na długości 667 m, oświetlenia ulicznego, odwodnie-
nia drogi – wymiana i regulacja wysokościowa studni 
i wypustów, elementów bezpieczeństwa ruchu – ozna-
kowania pionowego i  poziomego, 6 zjazdów i  zatok 
autobusowych z  kostki brukowej, sieci podziemnego 
uzbrojenia terenu.

Całkowita wartość zadania oszacowana została na 2 
976 160 zł. Wysokość pozyskanego dofinansowania wy-
niesie 1 375 803 zł. Realizacja inwestycji rozpocznie się 
z początkiem sierpnia i trwać będzie do końca listopada 
obecnego roku.
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Tarnobrzeg bez smogu
W  dniach 14 i 17 maja odbyły się spotkania w Państwowej Wyższej Szko-

le Zawodowej, zorganizowane dla mieszkańców Tarnobrzega w związku 
z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
naborem wniosków o wymianę pieców, kotłów na paliwa stałe na gazowe 
kotły c.o. – kondensacyjne oraz automatyczne kotły c.o. – opalane bioma-
są i na ekogroszek. 

W spotkaniu uczestniczyli pracow-
nicy Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz 
przedstawicielem firmy EKOSFERA 
Energia Odnawialna, która realizować 
będzie akcje na naszym terenie.

Przedstawione zostały najważniej-
sze zagadnienia związane z rekrutacją 
do projektu oraz omówiono przykła-
dowe urządzenia. Wszystkie niezbęd-
ne dokumenty zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Tarnobrzega, pod adresem tarnobrzeg.pl w zakładce „Inwe-
stycje/Tarnobrzeg bez smogu”.

Głównymi celami realizacji projektu jest poprawa jakości powietrza, 
obniżenie emisyjności szkodliwych pyłów, redukcja emisji gazów cie-
plarnianych, poprawa efektywności energetycznej budynków, popra-
wa komfortu życia mieszkańców oraz zwiększenie udziału produkcji 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dotacja do wymiany kotłów 
wynosić może do 85 proc. kwalifikowanych kosztów inwestycji.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2019-2020, pod warun-
kiem uzyskania przez Gminę Tarnobrzeg dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Aby uczestniczyć, 
należy spełnić kilka warunków. W szczególności dokonać likwidacji 
starego, nieefektywnego źródła ciepła. Budynek, w którym będzie 
instalowane nowe źródło ciepła, musi znajdować się w granicach ad-
ministracyjnych gminy Tarnobrzeg oraz musi mieć uregulowany stan 
prawny. Natomiast w projekcie nie mogą uczestniczyć mieszkańcy, 
wykorzystujący do ogrzewania budynków ciepło z sieci ciepłowniczej.

Wymarsz strzelców szlakiem bitwy pod Konarami

Zielone Świątki w Ocicach
Mieszkańcy Ocic uroczyście obchodzili Zielone Światki. W imprezie uczest-

niczyły również władze miasta, wraz z  pełniącym obowiązki prezydenta 
miasta Kamilem Kalinką. 

Uroczystość stała się okazją do przybliżenia postaci Kazimierza Bo-
gacza, podpułkownika AK, urodzonego właśnie w Ocicach. Uczestnicy 
uroczystości złożyli wiązan-
ki kwiatów pod pomnikiem 
poświęconym pamięci Kata-
rzyny i Franciszka Bogaczów. 
Zapłonęły również znicze.

O  oprawę artystyczną 
zadbali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 6 z  Mie-
chocina oraz osiedlowy Ze-
spół Śpiewaczy „Ocicanki”. 
Był również poczęstunek dla 
uczestników imprezy. Ob-
chody święta dofinansowa-
ne zostały z budżetu Miasta 
Tarnobrzega.

W marszu mogli uczestniczyć wszyscy, 
którzy  identyfikują się z  patriotycznymi 
wzorcami naszych przodków. Przed wy-
marszem na pl. Bartosza Głowackiego 
strzelców pożegnał pełniący obowiązki 
prezydent miasta Kamil Kalinka.

Konary, położne opodal Klimonto-
wa, mocno zapisały się w  świadomości 
pokolenia wychowanego w  między-
wojniu. Tu bowiem, na  rozległej wyży-
nie nad  Koprzywianką, w  dniach 16-23 
maja 1915 roku rozegrała się chlubna 
bitwa dla odrodzonego w  postaci 
legionów Wojska Polskiego.  We wsi 
Konary znajdowały się głównie pozycje 
wyjściowe naszych wojsk dowodzonych 
przez  późniejszego marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Konary później stały się 
symbolem całej bitwy, chociaż boje, 
potyczki toczyły się na  polach, łąkach, 
w  zagajnikach, wąwozach kilku wiosek. 

Tu tworzyła się legenda legionowego 
czynu, legenda Józefa Piłsudskiego. Nawet 
w  pogrzebowym wierszu wspomina ko-
narskie boje poeta Roman Woynicz-Ho-
roszkiewicz:
„Szarą czapkę strzelecką dano Mu do trumny, 
widziały ją Konary, Tarłów, Kostiuchnówka, 
i dziwnie się zgodziły – Krzyż Virtuti dumny 
i ta prosta, żołnierska, siwa maciejówka…”

Organizatorem marszu jest Stowarzy-
szenie Jednostka Strzelecka 2002 Tarno-
brzeg im. Oddziału Partyzanckiego Armii 
Krajowej „Jędrusie”. To patriotyczne zrze-
szeniem młodzieży i  osób starszych pra-
gnących kontynuować działanie w oparciu 
o tradycje i metody wychowawcze wypra-
cowane i charakterystyczne dla związków 
i towarzystw strzeleckich. Idea zrzeszenia 
zaczerpnięta została z myśli niepodległo-
ściowej pierwszego komendanta Związku 
Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego. Działa-

nia związku realizowane są w duchu zasad 
wierności i  służby dla Rzeczypospolitej, 
kultywowania tradycji niepodległościo-
wych i oddania ojczyźnie.

Korzenie organizacji sięgają 1908 roku. 
Wtedy to z inicjatywy Józefa Piłsudskiego 
w zaborze austriackim stworzono struktu-
ry organizacji, która  miała stanowić kuź-
nię kadr odrodzonego Wojska Polskiego. 
Z  szeregów Związku Strzeleckiego i  Pol-
skich Drużyn Strzeleckich w  1914 roku 
powstały Legiony Polskie. Przeszkolone 
w Związku Strzeleckim osoby znakomicie 
sprawdziły się jako żołnierze walczący 
o Niepodległą. Ruch strzelecki odrodził się 
dopiero po  1989 roku. Tarnobrzeska jed-
nostka powstała w  1992 roku. Działanie 
Stowarzyszenia opiera się na  pracy spo-
łecznej ogółu członków. Młodzież należą-
ca do „Strzelca” szkoli się w następującym 
zakresie musztry, bronioznawstwa, tereno-
znawstwa, pierwszej pomocy, walki wręcz, 
taktyki wojskowej i łączności. Głównym ce-
lem stowarzyszenia jest działanie na rzecz 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
i jej umacniania oraz wychowanie swoich 
członków w  duchu patriotycznym wokół 
wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna.

19 maja dla upamiętnienia czynu legionowego tarnobrzescy strzelcy zorganizowali Marsz Szla-
kiem Walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego po Ziemi Sandomierskiej pn. „Konary”. 
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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
ww.tarnobrzeg.pl
p.o. prezydenta – Kamil Kalinka, 
Skarbnik – Urszula Rzeszut
Sekretarz miasta – Przemysław Rękas
Przewodniczący Rady miasta – Dariusz Bożek

Wydziały Urzędu Miasta Tarnobrzega
Wydział Organizacyjny
Wydział Budżetu i Finansów
Biuro Kontroli
Biuro Obsługi Interesantów 
Biuro Rady Miasta
Audytor Wewnętrzny
Centrum Obsługi Inwestora
Biuro Zamówień Publicznych 
Wydział Edukacji, Promocji i Kultury
Wydział Środowiska i Rolnictwa 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa 

Wydział Komunikacji
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Techniczno–Inwestycyjny 
i Drogownictwa 
Wydział Spraw Obywatelskich 
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego
Biuro Informatyki
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Miejski Rzecznik Konsumentów
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

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 
(dawne MOZE)
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 Edukacji, Promocji i Kultury

15 maja podopieczni oraz pracownicy tarnobrzeskich placówek 
edukacyjnych i  rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej 
oraz domów samopomocy zaprezentowali na placu Bartosza Gło-
wackiego swój artystyczny i rękodzielniczy dorobek. 

Tego dnia byliśmy świadkami obchodów Dnia Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dnia Walki 
z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość zor-
ganizowana została przez koło Polskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy współpracy 
Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Święto to ma na celu przypomnienie nam wszystkim, że 
każdy człowiek ma równe prawa. Na placu można było obejrzeć 
wystawę prac wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością, 
a  nawet je zakupić. Ofertę wsparcia prezentował Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Urząd Miasta, 
Starostwo Powiatowe oraz tarnobrzeski oddział ZUS.

Delegacje instytucji uczestniczących w  święcie złożyły 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. 
W  imieniu miasta kwiaty złożył pełniący obowiązki prezy-

Chór Ochotniczej Straży Pożarnej z Zakrzowa reprezentował Tarno-
brzeg na Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Toruniu.

Eliminacje do koncertu finałowego odbyły się już w  marcu 
i brało w nich udział 100 zespołów z całej Polski. Do koncertu 
finałowego zakwalifikowano tylko 17 zespołów, w  tym chór 
OSP Zakrzów.

Finałowe wydarzenie miało miejsce w amfiteatrze usytuowa-
nym przy świątyni Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i  Jana Pawła II w Toruniu. Rozpoczęło się mszą świętą, której 
przewodniczył ojciec Tadeusz Rydzyk w asyście kapelana stra-
żaków miasta Tarnobrzega ks. kanonika  Jana Kaszewicza. 

Z  festiwalu zespół wrócił z wyróżnieniem, pamiątkową sta-
tuetką, nagrodami książkowymi i  multimedialnymi. Strażacy 
otrzymali także certyfikat, który upoważnia ich do udziału w fe-
stiwalu w roku przyszłym bez eliminacji. 

Dzięki uprzejmości ojca Mariana Sojki, chórzystki Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej mogły zwiedzić siedzibę „Radia Mary-
ja” i zobaczyć pomieszczenia, w których realizowane są audycje 
telewizyjne i radiowe.

Ostatnie pożegnanie kapitana

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

denta miasta Tarnobrzega Kamil Kalinka. Przed uro-
czystościami na tarnobrzeskim Rynku odbyła się msza 
święta w kościele pw. Chrystusa Króla, po której barwny 
korowód uczestników przemaszerował ulicami miasta.

25 kwietnia pożegnaliśmy śp. kpt. Władysława Szpyta. 
Tak niedawno w Sali Wielkiej Zamku Tarnowskich w Dziko-
wie uroczyście obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzi.

Pan Władysław walczył w  24 dywizji piechoty wcho-
dzącej w  skład armii „Karpaty” dowodzonej przez gen. 
Kazimierza Fabrycego, która wobec napaści sowieckiej 
została rozwiązana. Po powrocie do domu włączył się 
w tworzące się struktury podziemne, zajmując się m.in. 
kolportażem „Odwetu”, pisma wydawanego przez Wła-
dysława Jasińskiego. Jako żołnierz Armii Krajowej był 
dwukrotnie aresztowany przez Niemców, za pierwszym 
razem trafił na roboty w kopalni, skąd udało mu się zbiec. 
Za drugim razem zesłano go do obozu, skąd został zwol-
niony ze względu na tragiczny stan zdrowia. Mimo pro-
blemów zdrowotnych nie porzucił pracy konspiracyjnej 
i działał w Armii Krajowej.

W 1989 roku pan Władysław podjął się tworzenia organi-
zacji kombatanckiej zrzeszającej byłych żołnierzy AK. Przez 
wiele lat pełnił zaszczytną funkcję prezesa tarnobrzeskiego 
oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W 2013 roku Władysław Szpyt odebrał najwyższe miej-
skie odznaczenie – Pieczęć Cnoty Obywatelskiej, czyli 
medal Sigillum Civis Virtuti. W uznaniu szczególnych za-
sług w  kultywowaniu pamięci o  walce o  niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej przyznano Panu Władysławowi 
Medal Pro Patria.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele w parafii 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie. Mszę 
świętą celebrował ks. Jan Biedroń. Kapitana żegnała ro-
dzina i  znajomi, środowiska kombatanckie oraz władze 
Tarnobrzega.

Odszedł od nas wielki patriota i człowiek będący wzo-
rem odwagi. Składamy wyrazy współczucia dla bliskich.

Śpiewający strażacy z Zakrzowa


