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z dnia  18 marca 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) oraz w związku z uchwałą Nr LII/540/2021 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 listopada 
2021 r. w sprawie ustanowienia tytułów honorowych "Honorowy Obywatel Miasta Tarnobrzega" oraz 
"Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega" oraz regulaminu ich nadawania i pozbawiania i wniosku Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej,  Rada Miasta Tarnobrzega, uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje tytuł "Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega„ Panu Marianowi Antończykowi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 
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UZASADNIENIE 

W dniu 28 lutego 2022 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Miasto” złożył wniosek o nadanie tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Tarnobrzega" Panu Marianowi Antończykowi. Zgodnie z regulaminem nadawania 

honorowych tytułów wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu 

oraz Komisję Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska oraz uzyskał zgodę kandydata do odznaczenia. 

Pan Marian Antończyk urodził się w 1942 r. Tarnobrzeżanin, górnik Kopalni Siarki "Machów" 

współzałożyciel tarnobrzeskiej "Solidarności", długoletni prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Stare Miasto" 

w Tarnobrzegu. Od lat 60-tych aktywnie zaangażowany w działalność społeczną i związkową. 

Współzałożyciel "Solidarności" w Siarkopolu w 1980 r. i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność" w KiZPS "Siarkopol". Internowany 13 grudnia 1981 r. przebywał w ośrodku odosobnienia w 

Załężu. W stanie wojennym i później działacz podziemnej Solidarności. W karnawale "Solidarności" i po 

1989 r. twórca audycji związkowych w radiowęźle, działał aktywnie od 1981 r. w biurze prasowym Sekcji 

Siarki w Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Na niwie lokalnej doprowadził do powstania kapliczki Św. 

Barbary na terenie Kopalni Machów a w czerwcu 1991 r. w Rzeszowie, w imieniu tarnobrzeskich górników 

wręczał Janowi Pawłowi II figurkę Św. Barbary z czarnego dębu pochodzącego z Kopalni Machów. Od 

powstania zaangażowany w działalność Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega. W latach 80-tych 

współuczestniczył w doprowadzeniu do powstania a później samej budowie pomnika "Jędrusiów" na osiedlu 

"Przywiśle". Po przejściu na górniczą emeryturę w 1992 r. związany zawodowo ze Spółdzielnią 

Mieszkaniową "Stare Miasto” w Tarnobrzegu - w latach 2001-2018 pełniąc funkcję jej Prezesa Zarządu. 

Kontynuował także działalność społeczną w Radzie Osiedla Wielopole oraz wielu lokalnych 

stowarzyszeniach. Od 1967 r. rzeźbi w drewnie. Wykonał ponad 300 dzieł o bardzo zróżnicowanej 

tematyce, od motywów religijnych i patriotycznych aż po logotypy znanych marek i klubów.Większość jego 

prac to płaskorzeźby ale są wśród nich także szopki bożonarodzeniowe, dekoracyjne lampy czy rzeźby 

pomnika Bartosza Głowackiego i figurki Św. Barbary. Troska o miasto rodzinne i szacunek dla jego tradycji 

i historii jest jednym z najważniejszych imperatywów w życiu oraz działalności zawodowej i społecznej 

Mariana Antończyka. Elementy lokalne stanowią także podstawowy motyw w jego twórczości rzeźbiarskiej. 
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