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Pierwsze narodziny
w 2019 roku 

2 stycznia o godzinie 5.30 w tarnobrzeskim szpitalu na 
świat przyszła pierwsza urodzona w tym roku mieszkan-
ka naszego miasta. 

Małgosia po urodzeniu mierzyła 52 centymetry 
i ważyła 2,75 kg. W skali Apgar otrzymała 10 punk-
tów. Nową tarnobrzeżankę i jej rodziców, Mirosławę 
i Daniela Topolskich, odwiedził w szpitalu prezydent 
miasta Dariusz Bożek, który podarował wyprawkę 
dla maleństwa.

Przewodniczący osiedla omówił najważ-
niejsze problemy, z  którymi borykają się 
mieszkańcy oraz przedstawił osiedlowe pla-
ny inwestycyjne na rok 2019.  Poinformował, 
że budżet obywatelski na 2018 rok umożliwił 
budowę bramek na boisku sportowym oraz 
budowę placu zabaw i siłowni (inwestycja 
zostanie ukończona jak tylko pozwolą na to 
warunki atmosferyczne).  Natomiast na rok 
2020 w  ramach budżetu obywatelskiego 
zgłoszone zostaną dwa projekty: budowa 
wiat dla piłkarzy na boisku sportowym oraz 
budowa chodnika przy ulicy Błonie.

Na spotkaniu poruszone zostały rów-
nież kwestie: wykonania nawierzchni ulicy 
Błonie, remontu ulicy Ocickiej, wykona-
nia projektu ulic Koniczynki i  Żurawino-
wej, dalszych planów sprzedaży działek 
inwestycyjnych, oświetlenia na ulicach 
Konwaliowej i Malinowej, realizacji placu 
widokowego na końcu ulicy Ocickiej, bu-
dowy parkingu przy boisku sportowym, 
braku pobocza lub chodnika na ulicy Orląt 
Lwowskich oraz na odcinku od torów do 
ulicy Orląt Lwowskich, braku przystanku 
kolejowego i  połączenia komunikacyj-

Spotkania osiedlowe 
Trwa cykl spotkań prezydenta miasta z tarnobrzeżanami. W niedzielę, 13 stycznia, Dariusz Bo-

żek spotkał się z mieszkańcami osiedla Ocice. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący 
Rady Miasta Bogusław Potański, przewodniczący zarządu osiedla Ocice Jan Nowak oraz pracow-
nicy Urzędu Miasta. 

* * *
20 stycznia z prezydentem miasta spotkali się mieszkańcy osiedla Nagnajów. Zebranie otwo-

rzyła przewodnicząca osiedla Lidia Napieracz, która złożyła sprawozdanie z  działalności władz 
osiedla w ubiegłym roku. 

Prezydent miasta zapowiedział, że od 
2020 r. planuje uruchomienie budżetu osie-
dlowego, który będzie przeznaczony na 
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osie-
dli. Przekazał również informację o  skie-
rowaniu do wojewody podkarpackiego 
wniosku o  przyznanie środków finanso-
wych na remont ulicy Strefowej. Podczas 
spotkania mieszkańcy poruszali następują-
ce tematy: sprzedaży złomu z terenu osie-
dla, demontażu rur podczas remontu ulic 
św. Józefa, Różanej i Zielonej, odśnieżania 
ulic i  chodników na osiedlu, szczególnie 
wjazdu na Wisłostradę, ceny śmieci, udroż-
nienia przepustu na ulicy św. Józefa, po-

stawienie odpowiednich znaków na ulicy 
Nadwiślańskiej z ograniczeniem prędkości 
lub utworzenia tam strefy zamieszkania, 
podziękowania za postawę OSP Nagnajów 
podczas niesienia pomocy poszkodowa-
nym po wypadku, który miał miejsce na 
Wisłostradzie 21 grudnia 2018 r., budowy 
ścieżki rowerowej od Nagnajowa w kierun-
ku Jeziora Tarnobrzeskiego, utwardzenia 
nawierzchni poboczy na ulicy Zakładowej, 
możliwości otrzymania dofinansowania do 
wymiany instalacji centralnego ogrzewa-
nia, montażu barierek na ulicy Zakładowej, 
odprowadzenie wody, która zbiera się przy 
ulicy Zakładowej.

nego w  kierunku Rzeszowa, problemów 
związanych z  sygnalizacją świetlną na 
skrzyżowaniu, wysokich cen śmieci w Tar-

nobrzeg oraz procedury zmian w miejsco-
wym planie zagospodarowania na terenie 
osiedla Ocice.

To kolejna, po centralnym par-
kingu dla tirów, inwestycja realizo-
wana przez Agencję Rozwoju Prze-
mysłu w Tarnobrzegu. System lamp 
ledowych oświetlających ulicę 
i towarzyszący jej chodnik jeszcze 
przed Nowym Rokiem zostały od-
dane do użytkowania i  przekaza-
ne przez agencję do zarządzania 
przez miasto. 

W planach ARP na 2019 rok prze-
widziano kolejne inwestycje, m.in. 
proces projektowania i  budowy 
nowej hali przemysłowo-maga-
zynowej o  łącznej powierzchni 
11,5 tysięcy mkw. Będzie to jedna 
z  trzech hal budowanych przez 
agencję. Pozostałe dwie zostaną 
ulokowane w Radomiu i Stalowej 
Woli. Nowoczesny obiekt, reali-
zowany w systemie modułowym, 
będzie posiadał pełne zaplecze 
socjalno-biurowe i  miejsca par-
kingowe. 

Aktualnie na terenach parku 
przemysłowego w Machowie ARP 
wydała 17 zezwoleń na działalność 
gospodarczą w strefie. Inwestorzy 
zrealizowali projekty o  wartości 
przekraczającej 540 milionów zło-
tych i zatrudnili około 2000 osób.

Oświetlenie ulicy Zakładowej
To długo oczekiwana inwestycja, niezwykle ważna dla pracowników firm działających 

w strefie przemysłowej w Machowie. Jej realizacja pozytywnie wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym na tym odcinku.
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XVIII sesja Rady Seniorów 
Zawiadamiamy mieszkańców miasta, że na 1 lutego 2019 r. na godzinę 11 została zwołana XVIII 

sesja Rady Seniorów Miasta Tarnobrzega – sala 201, Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32.

Porządek obrad:
• Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
• Informacja o pracy grupy inicjującej działalność Klubu Seniora.
• Dom Dziennego Pobytu i Klub Seniora – możliwość uruchomienia w bieżącym roku.
• Rola pełnomocnika do spraw seniorów. Wizja powstania Centrum Senioralnego.
• Jak zachęcić seniorów do korzystania z dóbr kultury w mieście?
• Dyskusja.
• Sprawy różne i wolne wnioski.
• Zamknięcie sesji.

Harmonogram dyżurów aptek 
na terenie miasta Tarnobrzega w 2019 r.

Terminy dyżurów Adres apteki
7-13 stycznia ul. Kwiatkowskiego 8, Apteka „hebeapteka”
14-20 stycznia ul. Warszawska 5, Apteka „NOVA”
21-27 stycznia ul. Dąbrowskiej 23, Apteka „Na Serbinowie”
28 stycznia – 3 lutego ul. Kopernika 15, Apteka „hebeapteka”
4-10 lutego ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA”
11-17 lutego ul. Mickiewicza 34 D, Apteka „Pod Aniołem”
18-24 lutego ul. Sienkiewicza 48, Apteka „Dbam o Zdrowie”
25 lutego – 3 marca ul. Mickiewicza 40, Apteka „FOXPhARMA”
4-10 marca ul. Moniuszki 1, Apteka „Słoneczna”
11-17 marca ul. Sienkiewicza 4/71 b,  Apteka „NOVA”
18-24 marca ul. Targowa 2, Apteka „GEMINI”
25-31 marca  ul. Sienkiewicza 38/74A

Apteka 83-048 PZF „Ce@farm36,6”
1-7 kwietnia ul. Zwierzyniecka 18, Apteka „Codzienna”
8-14 kwietnia ul. Mickiewicza 34 e, Apteka „Familijna”
15-21 kwietnia ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna
22-28 kwietnia ul. Targowa 2, Apteka „GEMINI”
29 kwietnia – 5 maja ul. Warszawska 5, Apteka „NOVA”
6-12 maja ul. Wyspiańskiego 25, Apteka „Dr. Max”
13-19 maja ul. 1 Maja 1, Apteka „Na Sokolej”
20-26 maja ul. Zwierzyniecka 18, Apteka „Codzienna”
27 maja – 2 czerwca ul. Kwiatkowskiego 8, Apteka „hebeapteka”
3-9 czerwca ul. Dąbrowskiej 23, Apteka „Na Serbinowie”
10-16 czerwca ul. Dekutowskiego 1

Apteka 83001 PZF „Ce@farm36,6” 
17-23 czerwca ul. Kopernika 15, Apteka „hebeapteka”
24-30 czerwca ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA”
1-7 lipca ul. Mickiewicza 34 D, Apteka „Pod Aniołem”
8-14 lipca ul. Mickiewicza 34 e, Apteka „Familijna”
15-21 lipca ul. Mickiewicza 40, Apteka „FOXPhARMA”
22-28 lipca ul. Moniuszki 1, Apteka „Słoneczna”
29 lipca – 4 sierpnia ul. Sienkiewicza 4/71b, Apteka „NOVA”
5-11 sierpnia ul. Wyspiańskiego 25, Apteka „Dr. Max”
12-18 sierpnia ul. Sienkiewicza 38/74A

Apteka 83-048 PZF „Ce@farm36,6”
19-25 sierpnia ul. Sienkiewicza 48, Apteka „Dbam o Zdrowie”
26 sierpnia – 1 września ul. Kwiatkowskiego 8, Apteka „hebeapteka”
2-8 września ul. Sienkiewicza 67, Apteka Prywatna
9-15 września ul. Targowa 2, Apteka „GEMINI”
16-22 września ul. Warszawska 5, Apteka „NOVA”
23-29 września ul. Wyspiańskiego 25, Apteka „Dr. Max”
30 września – 6 października ul. Zwierzyniecka 18, Apteka „Codzienna”
7-13 października ul. Dąbrowskiej 23, Apteka „Na Serbinowie”
14- 20 października ul. Dekutowskiego 1

Apteka 83001 PZF „Ce@farm36,6”
21-27 października ul. Kopernika 15, Apteka „hebeapteka”
28 października – 3 listopada ul. Mickiewicza 4, Apteka „NOVA”
4-10 listopada ul. Mickiewicza 34 D, Apteka „Pod Aniołem”
11-17 listopada ul. Mickiewicza 34 e, Apteka „Familijna”
18- 24 listopada ul. Mickiewicza 40, Apteka „FOXPhARMA”
25 listopada – 1 grudnia ul. Moniuszki 1, Apteka „Słoneczna”
2-8 grudnia ul. Sienkiewicza 38/74A

Apteka 83-048 PZF „Ce@farm36,6”
9-15 grudnia ul. Warszawska 5, Apteka „NOVA”
16- 22 grudnia ul. Kwiatkowskiego 8, Apteka „hebeapteka”
23-29 grudnia ul. Kopernika 15, Apteka „hebeapteka”
30 grudnia – 5 stycznia 2020 r. ul. Dąbrowskiej 23, Apteka „Na Serbinowie”

Prezydent Miasta Tarnobrzega określił lokalizację oraz godziny funkcjonowania punk-
tów darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta 

Tarnobrzega, 39-400  Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 15.30-19.30. 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego, zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie  w  Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,  ul. Kopernika 3, czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10-14.

Bezpłatne porady prowadzone są przez Fundację „Masz Prawo” z siedzibą w Tar-
nobrzegu. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych. Zgłoszeń 
dokonuje się telefonicznie pod numerem: 15 818 15 00,  czynnym w godzinach 
pracy Urzędu Miasta: 7.30-15.30. 

Pomoc prawna polega na:
•  poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysłu-

gujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach; 
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
•  udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem 

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

•  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustano-
wienie pełnomocnika z  urzędu w  postępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej dzia-
łalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świado-
mości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, 
w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i po-
moc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szcze-
gólności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych 
oraz zabezpieczenia społecznego.

Pomocą mieszkańcom służy też Miejski Rzecznik Konsumentów. Przyjmuje 
on mieszkańców w  każdy wtorek, środę i  piątek w  godz. 7.30-15.30, pok. 
106 w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7.

Do zadań rzecznika konsumentów w zakresie ochrony praw i interesów konsu-
mentów należy:
•  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i  informacji prawnej 

w zakresie ochrony interesów konsumentów;
•  składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejsco-

wego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
•  występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów kon-

sumentów;
•  współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów, organami Inspekcji handlowej oraz organizacjami konsu-
menckimi.
Ponadto rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsu-

mentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w spra-
wach o ochronę interesów konsumentów. W sprawach o wykroczenia na szkodę 
konsumentów jest oskarżycielem publicznym.

Koncert kolęd i pieśni 
prawosławnych 

W sobotnie popołudnie, 26 stycznia, w kościele pw. Chrystusa Króla na osiedlu Przywiśle 
odbył się koncert prawosławnych kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, w wykonaniu chó-
rów z Czernihowa, miasta partnerskiego Tarnobrzega. 

Przed mieszkańcami zaprezentował się chór mieszany z cerkwi prawosławnej 
pod wezwaniem św. biskupa Teodozjusza z Czernihowa oraz chór męski z cerkwi 
prawosławnej pod wezwaniem Wszystkich Świętych Ziemi Czernihowskiej. Artyści 
przyjechali na zaproszenie księdza Marcina Chyli, proboszcza parafii prawosławnej 
Świętych Równych Apostołom Braci Cyryla i Metodego w Sandomierzu. Tarnobrze-
żanie bardzo entuzjastycznie przyjęli blisko dwugodzinny koncert, wielokrotnie 
nagradzając artystów owacjami na stojąco.
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Jakub Stanisław Domoradzki to urodzony w 1992 r. Galicjanin zamieszkały 
w  Warszawie. Po raz pierwszy publikował w  2016 r. w  II Antologii Stajni Li-
terackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w  Warszawie „Co jest pisane”. Za 
swój debiut literacki „Wiersze, których nie lubi mój tata” (Mamiko, 2016) został 
nominowany do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w  ka-
tegorii najlepszy tomik roku (jedyny debiut pośród 20 nominowanych tytu-
łów). Kolejny tomik „Nie przysypuj gruszkami popiołu” (Liberum Verbum, 2017)  
– wydany pod honorowym patronatem prezydenta Miasta Tarnobrzega i patro-
natem medialnym Radia Leliwa – kilka miesięcy później doczekał się drugiego, 
rozszerzonego wydania (Liberum Verbum, 2018), dostępnego także w formie 
e-booka. Autor publikował także m.in. w „Gazecie Bieszczadzkiej”, Kwartalniku 
Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych „PUL” oraz „Sądeczaninie”. 

Monika Karkosza, absolwentka Szkoły Głównej handlowej, pochodzi z Tarnobrzega, ale 
od wielu lat mieszka w Warszawie. Pierwsze literackie próby podejmowała w dzieciństwie, 
a od kilku lat przygotowywała się do wydania pierwszej książki, między innymi prowa-
dząc osobistego bloga. Jej niedoścignionym wzorem pozostaje Alice Munro, którą ceni 
za staranny język, realizm, głębokość opisywanych przeżyć i wszechstronną znajomość 
otaczającej rzeczywistości. W wolnych chwilach gra w gry planszowe oraz nieustannie 
czyta książki.

„Przed i za Dubajem” to zbiór skupionych wokół współczesności opowiadań opisujących 
rzeczywistość – taką codzienną, bez fajerwerków, „nieatrakcyjną”, składającą się z rzeczy 
małych, powszednich, prawdziwych. Ale to one – często z dotkliwym, wręcz bolesnym 
zakończeniem, niekiedy nie oferując żadnych rozwiązań, zwłaszcza tych wymyślonych,  
z happy endem – stanowią sól naszego życia.

Monika Karkosza przedstawia świat widziany przede wszystkim oczami kobiety, ale po-
dejmuje trud patrzenia bez uprzedzeń, tendencyjności i sztucznego dzielenia świata i ludzi.

Edward Dwurnik 
1943-2018

Edward Dwurnik był absolwentem warszawskiej ASP, którą ukończył w 1970 
roku. Ogromny wpływ na jego artystyczne wybory wywarła twórczość Nikifora.

Był artystą niezwykle „płodnym” – pozostawił po sobie kilkanaście tysięcy 
dzieł. Niektóre z nich złożyły się na słynne cykle malarskie: Podróże autosto-
pem, Warszawa, Portret, Sportowcy. Dwurnik często prezentował swoje obrazy 
w najważniejszych galeriach Polski i Europy. 

Za swoją twórczość został nagrodzony m.in.: Nagrodą Kulturalną „Solidarno-
ści”, Nouvelle Biennale de Paris, nagrodą Olimpiady Sztuki w Seulu i Nagrodą 
Fundacji Sztuki Współczesnej

Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza na wystawę; „Edward Dwurnik – In memoriam”, która trwać będzie od 20 stycznia do 17 marca br.Zamku 

Tarnowskich w Dzikowie.

Na wystawie prezentowanych jest prawie 50 prac zmarłego w październiku ubiegłego roku Mistrza, który już za życia stał się klasykiem polskiego malarstwa 

współczesnego.

Edward Dwurnik był absolwentem warszawskiej ASP, którą ukończył w 1970 roku. Ogromny wpływ na jego artystyczne wybory wywarła twórczość Nikifora. 

Był artystą niezwykle „płodnym” – pozostawił po sobie kilkanaście tysięcy dzieł. Niektóre z nich złożyły się na słynne cykle malarskie: Podróże autostopem, 

Warszawa, Portret, Sportowcy. Dwurnik często prezentował swoje obrazy w najważniejszych galeriach Polski i Europy. Za swoją twórczość został nagrodzony 

m.in.: Nagrodą Kulturalną „Solidarności”, Nouvelle Biennale de Paris, nagrodą Olimpiady Sztuki w Seulu i Nagrodą Fundacji Sztuki Współczesnej.

Edward Dwurnik
1943-2018

MUzeUM HisTORyczne MiasTa TaRnObRzega 
zaprasza na wystawę

Edward Dwurnik – In memoriam 
która trwać będzie od 20 stycznia do 17 marca br.

w zamku Tarnowskich w Dzikowie.
Na wystawie prezentowanych jest prawie 50 prac zmarłego w paździer-

niku ubiegłego roku Mistrza, który już za życia stał się klasykiem polskiego 
malarstwa współczesnego.
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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, www.tarnobrzeg.pl
Prezydent miasta – Dariusz Bożek
Zastępca Prezydenta miasta – mirosław Pluta
Przewodniczący Rady miasta – Bogusław Potański

Miejski Informator Samorządowy „Merkuriusz Tarnobrzeski”, Wydawca: Urząd Miasta Tarnobrzega

TU ZAŁATWISZ SPRAWĘ W URZĘDZIE:
ul. Kościuszki 32
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w 
każdy wtorek. Obowiązuje wcześniejsza reje-
stracja, 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

Autorami zdjęć są pasjonaci przyrody: Monika 
Jabłońska, Grzegorz Kiliański, Łukasz Milanowski, 
Piotr Morawski, Monika Ogorzałek, Tomasz So-
kołowski, Sylwia Tomala, Sebastian Warchoł i  Ja-
nusz Wepsięć, zaangażowani w  akcję ratowania 
urokliwego miejsca, jakim jest dolina Smarkatej. 
Wystawę uzupełniają plansze, broszury, foldery 
i  publikacje edukacyjne wydawane przez Regio-
nalne Centrum Promocji Natura 2000 Tarnobrzeska 
Dolina Wisły.

Smarkata, na nieuregulowanym odcinku, jest 
jednym z ostatnich naturalnych cieków w Puszczy 
Sandomierskiej. Jest miejscem życia wielu chronio-
nych i cennych z przyrodniczego punktu widzenia 
gatunków roślin i  zwierząt. Dlatego też, z  troski 
o zachowanie tak wyjątkowego miejsca, narodził 
się pomysł objęcia tego terenu ochroną prawną 
i utworzenia tam rezerwatu przyrody.

Koncert kameralny 
Monika Kuca – fortepian
Joanna Herdzik – sopran
Janusz Turek – klarnet
3 lutego, godz. 17
W  programie popularne utwory znanych i  lubianych 

kompozytorów muzyki klasycznej, filmowej i popularnej, 
między innymi kompozycje W.A. Mozarta, F. Chopina,  
E. Morricone, M. Lorenca, G. Pucinniego.

Zima w mieście 2019
 ach! co to będzie za komiks! 
zajęcia plastyczne dla dzieci 
w wieku 6-12 lat
11 i 12 lutego, godz. 11
Na zajęciach stworzymy własnego, unikalnego bohatera 

komiksowego, a gdy będzie on już gotów do wędrówki po 
papierowych stronicach, każdy opracuje ciekawy scenariusz 
dla swojej opowieści.

 Tajemnice studia nagrań – nagrywamy piosenkę 
zajęcia dla dzieci w wieku 6-14 lat
13 lutego, godz. 11 
 

 Rytm i melodia 
zajęcia dla dzieci w wieku 6-14 lat
14 lutego, godz. 11
Aranżujemy i  nagrywamy „utwór” z  wykorzystaniem 

instrumentów muzycznych.
 

 zabawa słowem i gestem 
zajęcia dla dzieci w wieku 7-13 lat
15 lutego, godz. 11 
 

 bal karnawałowy dla dzieci
17 lutego, godz. 14-16
W programie m. in.: malowanie twarzy, animacje, tańce, 

gry i zabawy z nagrodami, mile widziane stroje karnawa-
łowe

 Floralne esy floresy, 
czyli obrazki w glinie
zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat
18 i 19 lutego, godz. 11

 Mój ulubiony bohater filmowy 
projekcja filmu „Księżniczka i smok”
19 lutego, godz. 12
 cena biletu – 5 zł 

 zimowe warsztaty teatralne – warsztaty pisania 
wierszy

zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat
20 lutego, godz. 11

 zimowe warsztaty teatralne – ilustracje do samo-
dzielnie napisanych wierszy, zabawy teatralne

zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat
21 lutego, godz. 11

 „Król lasu” – spektakl Teatru banasiów z Warszawy
dla dzieci w wieku 7-10 lat
21 lutego, godz. 16
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Dziale Organiza-

cji Imprez TDK od 16 lutego.

Projekcje w kinie „Wisła”
 „Ralph Demolka w internecie” 2D dubbing
1-5 lutego, godz. 14

 „chłopiec z burzy” 2D dubbing
1-6 lutego, godz. 16

 „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3” 
1-6 lutego, godz. 18, 20

 „Planeta singli 3” 
9 lutego godz. 17, 19 
10 lutego godz. 20 
11-12 lutego godz. 18, 20
13 lutego godz. 16, 18
14 lutego godz. 16, 18, 20.30
15-19 lutego godz. 18, 20
20 lutego godz. 16, 18 

 „Lego przygoda 2” 2D dubbing
11-13 lutego godz. 12 , godz. 16
14 lutego godz. 14
15-19 lutego godz. 16
20 lutego godz. 14 

 „asterix i obelix. Tajemnica magicznego wywaru”
11-13 lutego godz. 14
14 lutego godz. 12
15-19 lutego godz. 14 
20 lutego godz. 12 

 „Królowa śniegu. Po drugiej stronie lustra”
15 lutego godz.12
18 lutego godz. 12 

Filmowe walentynki 14 lutego 
 „Planeta singli 3” godz. 18 i 20 
seanse filmowe z afrodyzjakowymi 
(i nie tylko) niespodziankami 
Współorganizator: 
Stowarzyszenie Dolina Smaku

W CYKLU MÓJ ULUBIONY BOHATER FILMOWY
 „Księżniczka i smok” 
19 lutego godz. 12, cena biletu 5 zł

W CYKLU KINO KOBIET – OSCAROWE PREZENTACJE
 „bohemian Rhapsody”
13 lutego, godz. 20, cena biletu 12 zł

W CYLKU KINO KOBIET – OSCAROWE PREZENTACJE
 „Kafarnaum” 
20 lutego, godz. 20, cena biletu 12 zł

OSCAROWE PREZENTACJE 
 „zimna wojna” 
24-25 lutego, godz. 16

ZAPOWIEDZI
Od 24 lutego: 

 „O psie, który wrócił do domu”, „Kobiety mafii 2”

Od 1 marca: 
 „Jak wytresować smoka 3”

Koncert „Meu Fado” 
DzieŃ KObieT z muzyką fado
8 marca godz.19

KINGA RATAJ – śpiew, mistrzyni fado, jest jednym z naj-
ciekawszych odkryć wokalnych w Polsce ostatnich lat.

MAREK BAZELA – piano
TOMASZ GRZYBOWSKI –  gitara
Fado  to gatunek muzyczny powstały w  XIX wieku 

w  biednych dzielnicach portowych miast  Portugalii, 
to  melancholijna  pieśń nazywana czasami portugal-
skim bluesem.

bilety w cenie 30 zł do nabycia w Dziale Organizacji 
Imprez TDK oraz przez stronę Kina „Wisła” TDK.

TARNOBRZESKI DOM KULTURY – zaprasza

 ekspozycję tworzą ceramiczne 
rzeźby oraz dekory będące połą-
czeniem ceramiki i drewna. 

„Tworzeniem ceramiki zajmujemy 
się od kilku lat, chociaż pierwsze pró-
by zabawy z gliną, prymitywnego wy-
pału w ognisku, sięgają dzieciństwa. 
Nie posiadamy żadnego kierunkowe-
go wykształcenia z zakresu ceramiki. 
Ceramika to nasza pasja i sposób na 
realizację swoich pomysłów, których 
nigdy nam nie brakuje. Tworzymy 
ceramikę artystyczną oraz użytkową 
według własnych wzorów. Każda 
nasza praca jest niepowtarzalna za-
równo co do formy, jak i zdobnictwa. 
Ceramikę wykonujemy ręcznie, na 
kole garncarskim lub stosując metodę 
odlewania z użyciem masy lejnej po 
wstępnym wypaleniu zostają ręcznie 
poszkliwione i ponownie wypalone”  
– piszą o swoich dziełach twórcy.

Z A P R A S Z A M Y

Galeria „Okno” Miejskiej Biblioteki Publicznej
prezentuje 

wystawę prac Danuty i Jana Chmielowców

„Z gliny i nie tylko”

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


