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TARNOGÓRSKIE  
CENTRUM KULTURY

ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKU

Tarnogórskie Centrum Kultury 
w Reptach Śląskich
ul. Witosa 61
tel. 515-762-441
e-mail: tck.repty@tck.net.pl
czynne: poniedziałek-piątek, 
godz. 16.00-20.00 
Martyna Ecler-Pasku 

Tarnogórskie Centrum Kultury  
w Strzybnicy
ul. Kościelna 36
tel. 608-869-464
e-mail: tck.strzybnica@tck.net.pl
czynne: poniedziałek-czwartek, 
godz. 16.00-20.00
Anna Howaniec

Tarnogórskie Centrum Kultury 
w Opatowicach
ul. Pastuszki 9
tel. 515-762-451
e-mail: tck.opatowice@tck.net.pl
czynne: poniedziałek-piątek, 
godz. 16.00-20.00
Anna Howaniec

Tarnogórskie Centrum Kultury 
w Lasowicach
ul. Broniewskiego 25
tel. 602-171-149
e-mail: tck.lasowice@tck.net.pl
czynne: poniedziałek-piątek, 
godz. 15.30-19.30
Martyna Ecler-Pasku

• Oficjalny profil TCK: 
facebook.com/tcktg

• Galeria Sztuki Współczesnej Przytyk: 
facebook.com/przytyck

• Miejskie Kino Olbrzym: 
facebook.com/kinoolbrzym

• Teatr ZL: facebook.com/teatrzl

• Bunka: facebook.com/tgbunka

• Radio TCK FM: facebook.com/radiotckfm

• Zespół Tańca Nowoczesnego TESS:  
facebook.com/zespoltancatess

RADIO TCK FM

Informacje kulturalne z TCK 
i z miasta, relacje repor-
terskie, historia regionu, 
ciekawi ludzie i  popu-
larna muzyka rozrywkowa  
w najlepszym wydaniu. 
Jak nas słuchać? Na naszej 

stronie tck.net.pl, klikając zakładkę „Słuchaj TCK FM”, 
bezpośrednio na profilu: facebook.com/radiotckfm/ 
lub na portalu TuneIn, a także na smartfonach  
i tabletach z systemem Android, za pomocą aplikacji  
„Panel Radiowy” (dostępnej w sklepie Google Play) pod 
nazwą TCK FM.
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3 października, wtorek

18.00   SPOTKANIE DKF: 105. rocznica 
urodzin Michelangelo Antonioniego, 
Dyskusyjny Klub Filmowy Olbrzym, 
TCK

5 października, czwartek

12.00   spotkanie z Rafałem Czachorowskim 
w ramach cyklu „Tarnowskie Góry 
w twórczości literatów polskich. Z 
inspiracji srebrnym miastem”, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza, 
ul. Zamkowa 5

18.00   spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Muzycznego „Alterna(k)tywni” 
na temat płyty zespołu IDLES 
zatytułowanej „Brutalism”, 
prowadzenie: Bolesław Kowalski, sala 
kameralna, TCK

6 października, piątek

17.00   wernisaż wystawy dyplomów 
Zespołu Szkół Artystyczno-
Projektowych w Tarnowskich Górach, 
Galeria Sztuki Współczesnej Przytyk, 
TCK

18.00   ognisko integracyjne dla 
mieszkańców Opatowic, 
Tarnogórskie Centrum Kultury  
w Opatowicach, ul. Pastuszki 9

7 października, sobota

15.30   animacja „Gru, Dru i Minionki” (2017, 
dubbing), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

17.30   film „Obdarowani” (2017, napisy), 
Miejskie Kino Olbrzym, TCK

19.45   film „Spider-Man: Homecoming” 
(2017, napisy), Miejskie Kino 
Olbrzym, TCK

8 października, niedziela

15.30   animacja „Gang Wiewióra 2” (2017, 
dubbing), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

17.30   film „Tulipanowa gorączka” (2017, 
napisy), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

19.30   występ Piotra Bałtroczyka „Mężczyzna 
z kijowym peselem”, Kompleks 
Zamkowy, ul. Pyskowicka 39

20.00   film „Dunkierka” (2017, napisy), 
Miejskie Kino Olbrzym, TCK

10 października, wtorek

19.00   film „Kedi – sekretne życie kotów” 
(2016, napisy), Dyskusyjny Klub 
Filmowy Olbrzym, TCK

12 października, czwartek

19.00   SPOTKANIE DKF: film „Paterson” 
(2016, napisy), Dyskusyjny Klub 
Filmowy Olbrzym, TCK

19.00   spotkanie Klubu Bałkanofila, 
Tarnogórskie Centrum Kultury  
w Reptach Śląskich, ul. Witosa 61

13 października, piątek

17.30   film „Agentka specjalnej troski” (2016, 
napisy), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

19.45   film „Valerian i Miasto Tysiąca Planet” 
(2017, napisy), Miejskie Kino Olbrzym, 
TCK

14 października, sobota

11.00   DZIECIĘCY UNIWERSYTET KULTURY: 
zabawy śląskie dla dzieci, sala 32, TCK

15.00   animacja „Mała Wielka Stopa” (2017, 
dubbing), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

17.15   film „The Square” (2017, napisy), 
Miejskie Kino Olbrzym, TCK

19.00   koncert zespołu Universe z okazji 
35-lecia zespołu, Kompleks Zamkowy, 
ul. Pyskowicka 39

20.15   film „Mroczna wieża” (2017, napisy), 
Miejskie Kino Olbrzym, TCK

15 października, niedziela

13.00   DZIECIĘCY UNIWERSYTET KULTURY: 
warsztaty literackie dla dzieci, sala 
kameralna, TCK
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19 października, czwartek

18.00   FESTIWAL WATCH DOCS: wykład 
„Doniecka Republika Ludowa na 
Ukrainie”, Dyskusyjny Klub Filmowy 
Olbrzym, TCK

19.00   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Zrób 
sobie kraj” (2016, napisy), Dyskusyjny 
Klub Filmowy Olbrzym, TCK

20.20   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Model 
Erpatak” (2014, napisy), Dyskusyjny 
Klub Filmowy Olbrzym, TCK

21.37   FESTIWAL WATCH DOCS: animacja 
„Oko za oko” (2016), Dyskusyjny Klub 
Filmowy Olbrzym, TCK

20 października, piątek

17.00   spotkanie pasjonatów gier 
planszowych, Tarnogórskie Centrum 
Kultury w Reptach Śląskich,  
ul. Witosa 61

17.30   film „Tarapaty” (2017, PL), Miejskie 
Kino Olbrzym, TCK

18.00   FESTIWAL WATCH DOCS: wykład 
„Czy choroba psychiczna musi 
oznaczać wykluczenie społeczne?”, 
prowadzenie: dr Anna Pietrasińska-
Wojna, Dyskusyjny Klub Filmowy 
Olbrzym, TCK

19.00   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Ikona” 
(2016, napisy), Dyskusyjny Klub 
Filmowy Olbrzym, TCK

19.00   festiwal Muzyka na Plan, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I Stopnia,  
ul. 9 maja 1

19.30   film „Botoks” (2017, PL), Miejskie Kino 
Olbrzym, TCK

19.51   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Masz 
problem” (2015, napisy), Dyskusyjny 
Klub Filmowy Olbrzym, TCK

21 października, sobota

10.45   XVI SYMPOZJUM TARNOGÓRSKIE 
„Polityka: od Niccolo Machiavellego 
do Jana Pawła II”, prelegenci: bp dr 
Adam Wodarczyk, prof. Zbigniew 
Stawrowski, prof. Grzegorz 
Kucharczyk, prof. Zbigniew Pańpuch, 
Ratusz w Tarnowskich Górach

16.00   rodzinne czytanie „Świętujemy 
Urodziny Książkowego Misia” 
w ramach programu „Postaw 
na Rodzinę”, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. B. Lubosza, ul. 
Zamkowa 5

19.00   KLASYKA KINA: film „Misja” (1986, 
napisy), Dyskusyjny Klub Filmowy 
Olbrzym, TCK

16 października, poniedziałek

18.00   „Tarnowskie Góry – droga do 
UNESCO”, spotkanie z Burmistrzem 
Tarnowskich Gór oraz Zbigniewem 
Pawlakiem – asystentem burmistrza 
Tarnowskich Gór ds. UNESCO, 
wiceprezesem Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 
Miejskie Kino Olbrzym, TCK

17 października, wtorek

19.00   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Gułag 
– trudna pamięć” (2016, napisy), 
Dyskusyjny Klub Filmowy Olbrzym, 
TCK

19.44   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Wielki 
Mur” (2015, napisy), Dyskusyjny Klub 
Filmowy Olbrzym, TCK

18 października, środa

19.00   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Miejscy 
kowboje” (2016, PL), Dyskusyjny Klub 
Filmowy Olbrzym, TCK

19.30   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Walka 
z szatanem” (2015, PL), Dyskusyjny 
Klub Filmowy Olbrzym, TCK

20.45   FESTIWAL WATCH DOCS: film „Licząc 
dni” (2015, napisy), Dyskusyjny Klub 
Filmowy Olbrzym, TCK

21.00   FESTIWAL WATCH DOCS: film 
„Trzy rozmowy o życiu” (2016, PL), 
Dyskusyjny Klub Filmowy Olbrzym, 
TCK
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25 października, środa

16.30   spotkanie Klubu Czytelniczek z 
ciekawą książką, Miejska Biblioteka 
Publiczna im. B. Lubosza, Filia nr 9, ul. 
Strzybnicka 1, Strzybnica

18.00   spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki na temat książki Wojciecha 
Kuczoka zatytułowanej „Gnój”, 
Miejska Biblioteka Publiczna  
im. B. Lubosza, ul. Zamkowa 5

26 października, czwartek

17.00   wręczenie nagród za konkurs 
„Opowiadania tarnogórskie 2017”, 
Miejska Biblioteka Publiczna im. B. 
Lubosza, ul. Zamkowa 5

19.00   film „Fantastyczna kobieta” (2017, 
napisy), Dyskusyjny Klub Filmowy 
Olbrzym, TCK

19.00   MANIA PODRÓŻOWANIA:  
Kazbek w Gruzji, Klub Kosmata,  
ul. Piastowska 13

27 października, piątek

16.30   warsztaty plastyczne i literackie 
dla dzieci „Spotkanie z duchami”, 
Tarnogórskie Centrum Kultury w 
Lasowicach, ul. Broniewskiego 25

18.00   film „Na pokuszenie” (2017, napisy), 
Miejskie Kino Olbrzym, TCK

18.00   ART DOC: wykład „Bogata wyobraźnia 
biednego artysty. Vincent van Gogh”, 
prowadzenie: Agnieszka Bartków, 
sala kameralna, TCK

19.00   koncert Piotra Zioły, Kompleks 
Zamkowy, ul. Pyskowicka 39

20.00   ART DOC: animacja „Twój Vincent” 
(2017, napisy), Miejskie Kino Olbrzym, 
TCK

28 października, sobota

18.00   koncert piosenek Anny German „Bal 
u Posejdona” w wykonaniu Adrianny 
Noszczyk, sala widowiskowa, TCK

13.00   BUNKA: kultura Japonii, sala 32, TCK

15.00   animacja „Lego Ninjago: Film” 3D 
(2017, dubbing), Miejskie Kino 
Olbrzym, TCK

17.00   film „Kingsman: Złoty krąg” (2017, 
napisy), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

18.00   festiwal Muzyka na Plan, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I Stopnia,  
ul. 9 maja 1

20.00   film „Botoks” (2017, PL), Miejskie Kino 
Olbrzym, TCK

22 października, niedziela

11.00   NIEDZIELNY PORANEK Z BAJKĄ: 
spektakl dla dzieci „Plastusiowy 
pamiętnik i plamy” w wykonaniu 
Agencji Artystycznej Prym Art, sala 
widowiskowa, TCK

15.30   animacja „Super Spark: Gwiezdna 
misja” (2016, dubbing), Miejskie Kino 
Olbrzym, TCK

17.00   spotkanie z autorem i podróżnikiem 
Jarosławem Kretem, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. B. Lubosza, 
ul. Zamkowa 5

17.30   film „Wszyscy moi mężczyźni” (2017, 
napisy), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

18.00   festiwal Muzyka na Plan, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I Stopnia,  
ul. 9 maja 1

19.30   film „Barry Seal: Król przemytu” (2017, 
napisy), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

23 października, poniedziałek

16.30   XVI SYMPOZJUM TARNOGÓRSKIE 
„Polityka: od Niccolo Machiavellego 
do Jana Pawła II”, prelegent: prof. 
Wojciech Świątkiewicz,  
sala widowiskowa, TCK

24 października, wtorek

19.00   film „Ana, mon amour” (2017, napisy), 
Dyskusyjny Klub Filmowy Olbrzym, 
TCK
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29 października, niedziela

15.30   animacja „Lego Ninjago: Film” (2017, 
dubbing), Miejskie Kino Olbrzym, TCK

17.30   FILMOWY WIECZÓR GROZY: film 
„To” (2017, napisy), Miejskie Kino 
Olbrzym, TCK

20.15   FILMOWY WIECZÓR GROZY: film 
„Krucyfiks” (2017, napisy), Miejskie 
Kino Olbrzym, TCK

31 października, wtorek

19.00   HALLOWEEN W DKF OLBRZYM: film 
„Bone Tomahawk” (2015, napisy), 
Dyskusyjny Klub Filmowy Olbrzym, 
TCK 

Tarnogórskie Centrum Kultury w 
Reptach Śląskich, ul. Witosa 61

PONIEDZIAŁEK

16.00   zajęcia taneczne dla dzieci (6-12 lat)

17.00  zajęcia plastyczne dla dzieci (3-9 lat)

17.00   nauka gry na instrumentach 
klawiszowych dla dzieci (6-12 lat)

18.00  zumba dla dorosłych

19.30   Akademia Kultury Zdrowia – 
gimnastyka dla pań

WTOREK

17.00   Tarnogórska Grupa Wokalna – 
zajęcia wokalne dla dzieci (6-12 lat) 

18.00   Rodzinne Koło Rękodzieła  
(3 i 17 października)

19.00  Gitarowe ABC dla dzieci

19.00  chór Nowowiejski

ŚRODA

17.00   Grupa Wokalna ReFonika – 
warsztaty wokalne dla dorosłych

19.00  chór Słowiczek

CZWARTEK

16.00  koło szachowe dla dzieci

17.00  zumba dla dzieci – od 3. roku życia

17.00   warsztaty ceramiczne  
(5 października)

17.00   kącik artystyczny dla młodzieży - od 
9. roku życia (12 października)

17.30   Slavica – warsztaty kultury i języka 
Chorwacji i Serbii

18.00  kurs tańca towarzyskiego

19.00   Akademia Kultury Zdrowia – 
gimnastyka dla pań

19.00   Klub Bałkanofila (12 października)

W budynku TCK w Reptach Śląskich 
spotykają się: Rada Dzielnicy Repty Śląskie 
(drugi poniedziałek miesiąca o 19.15), 
Repeckie Koło Skata (piątek 18.00). 

Tarnogórskie Centrum Kultury w 
Strzybnicy, ul. Kościelna 36

PONIEDZIAŁEK
17.00   warsztaty ceramiczne dla dzieci  

(9 października)

WTOREK
16.00   Gitarowe ABC – grupa początkująca 

(6-12 lat)

16.45   Gitarowe ABC – grupa 
średniozaawansowana (6-12 lat)

17.30   Gitarowe ABC – grupa 
zaawansowana (6-12 lat)

ŚRODA
16.30   rodzinne rękodzieło  

(11, 25 października)

18.00   warsztaty krawieckie  
(4, 18 października)

CZWARTEK
16.00   zajęcia plastyczne dla dzieci

Tarnogórskie Centrum Kultury w 
Opatowicach, ul. Pastuszki 9

PONIEDZIAŁEK
16.30   zajęcia teatralne dla dzieci

17.30   warsztaty ceramiczne dla dzieci  
(16 października)

17.45   Gitarowe ABC dla dzieci
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WTOREK

16.00   zumba dla dzieci (6-12 lat)

16.30   koło szachowe dla dzieci  
(6-11 lat)

17.00   zajęcia animacyjne dla dzieci

18.00   warsztaty krawieckie   
(10 i 24 października)

18.30   Akademia Kultury Zdrowia – 
gimnastyka dla pań

ŚRODA

16.00    dziecięcy zespół wokalny  
(grupa młodsza)

17.00   dziecięcy zespół wokalny  
(grupa starsza)

17.00   zajęcia plastyczne dla dzieci

18.00  zumba dla dorosłych

CZWARTEK

16.30   rodzinne rękodzieło – warsztaty  
(5 i 19 października)

16.30   rodzinne koło gier planszowych  
(12 i 26 października)

17.00   koło gospodyń wiejskich  
(12 października)

W budynku TCK w Opatowicach spotyka się 
Opatowickie Koło Skata (czwartek 18.00).

Tarnogórskie Centrum Kultury w 
Lasowicach, ul. Broniewskiego 25

PONIEDZIAŁEK
16.00   eko-warsztaty artystyczne dla dzieci 

i młodzieży

18.30  chór Harmonia

WTOREK
15.30  Gitarowe ABC dla dzieci

17.00  Dziecięcy Zespół Wokalny (6-12 lat) 

18.30   zajęcia instrumentalne: pianino  
(6-12 lat)

ŚRODA
16.30  zumba dla dzieci (6-12 lat)

CZWARTEK
16.00  Klub Wesołe Lasowiczanki

16.00   zajęcia instrumentalne: pianino  
(6-12 lat)

17.00   warsztaty ceramiczne  
(26 października)

18.30  chór Harmonia

PIĄTEK
16.30   zajęcia plastyczne dla dzieci 

„Kolorowy świat”

W budynku TCK w Lasowicach spotykają się: 
Koło Emeryta (wtorek 16.00) oraz Lasowickie 
Koło Skata (środa 15.30)

 UWAGA!
Od października ulega zmianie system płatności za zajęcia w budynkach Tarnogórskiego 
Centrum Kultury w Reptach Śląskich, Strzybnicy, Opatowicach oraz Lasowicach.

Opłatę za zajęcia można uiścić wyłącznie przez zakładkę KUP BILET na stronie  
www.tck.net.pl oraz w kasie Tarnogórskiego Centrum Kultury (przy ul. Jana III Sobieskiego 7).  
Przy wejściu na dane zajęcia należy okazać pracownikowi TCK lub instruktorowi 
prowadzącemu wcześniej zakupiony bilet wstępu. Jego brak uniemożliwia  
uczestnictwo w zajęciach! 

Do 15 października można zakupić bilet semestralny na wybrane zajęcia. Do tego czasu 
obowiązuje atrakcyjna zniżka. Szczegóły w zakładce regulaminy i cenniki na stronie  
internetowej TCK.

Nie ma możliwości wpłat za zajęcia bezpośrednio w TCK w Reptach Śląskich, Strzybnicy, 
Opatowicach i Lasowicach.
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Gwarki 2017 przeszły do historii
Pierwsze Gwarki po wpisie do UNESCO za 
nami. Liczba pozytywnych komentarzy na 
temat tegorocznej edycji oraz frekwencja bar-
dzo nas cieszą. W tym roku na scenie głównej 
zobaczyliśmy i usłyszeliśmy między innymi 
Agnieszkę Chylińską, Annę Wyszkoni, Cugow-
skich, Kabaret Młodych Panów i Organka. Jak 
zwykle mnóstwo osób zdecydowało się prze-
konać na własne oczy, jak w tym roku prezen-
tował się pochód gwarkowski. To dobry czas, 
aby podziękować wszystkim zaangażowa-
nym w pochód. To dzięki Wam utrzymujemy 
piękną tradycję Tarnowskich Gór. Gwarki to 
także wiele imprez towarzyszących, które nie-
zmienne od lat znajdują swoich odbiorców.
Podsumowując Gwarki 2017, prosimy Was 
o podzielenie się swoją opinią o tegorocz-
nej edycji. Zapraszamy na oficjalny fanpage 
Tarnogórskiego Centrum Kultury na Facebo-
oku, gdzie do 6 października na samej górze 
znajdziecie podpięty post z krótką ankietą. W 
okolicach Rynku i ulicy Krakowskiej będziecie 
mogli spotkać pracowników TCK przepro-
wadzających ankietę w formie papierowej. 
Wyniki pozwolą nam wyciągnąć wnioski przed 
kolejną edycją. Gwarki to Wy.



Infokultur 9

5 października (czwartek), godz. 18.00

6 października (piątek), godz. 17.00

14 października (sobota), godz. 11.00

Dyskusja w tle gitarowych riffów
Jeden z niewielu Dyskusyjnych 
Klubów Muzycznych w Polsce 
wraca po wakacyjnej przerwie. 
Wraca z przytupem, bowiem 
album, którego w październiku 
będziemy słuchać  i omawiać, 
wpisuje się do gatunku punk, 
post-punk, rock. Fani dobrych 
riffów gitarowych z pewno-
ścią powinni pochylić się nad 
kompozycjami zgromadzo-
nymi na debiutanckim krążku 
IDLES. Pełnowymiarowy album 
kwintetu z Bristolu zatytuło-

wany „Brutalism” ujrzał światło 
dzienne w marcu tego roku. 
Jak okazało się na OFF Festivalu 
2017 w Katowicach, zespół nie 
tylko świetnie radzi sobie w stu-
diu. Dziki, bezkompromisowy i 
wypełniony emocjami koncert 
Brytyjczyków został zasłużenie 
okrzyknięty jednym z najlep-
szych w tegorocznej edycji. 
Czy IDLES udało się przemycić 
na płycie dzikość z występów 
na żywo? Na to i wiele innych 
pytań odpowiemy podczas 

październikowego spotkania 
„Alterna(k)tywnych”. 
Bilety: 1 zł (dostępne w kasie 
biletowej TCK).

Wernisaż dyplomów ZSAP
Wieloletnia współpraca pomiędzy Tarnogór-
skim Centrum Kultury oraz Liceum Plastycz-
nym w Zespole Szkół Artystyczno-Projekto-
wych w Tarnowskich Górach zaowocowała 
kolejną wystawą dyplomów. Tradycyjnie jesie-
nią w Galerii Sztuki Współczesnej Przytyk 
będzie można zobaczyć prace absolwentów. 
Tym razem galerię wypełnią dzieła z zakresu 
dekorowania wnętrz, fotografii oraz wyko-
nane w tradycyjnych technikach malarskich, 
rzeźbiarskich i rysunkowych. 

Wystawę będzie można podziwiać do 25 paź-
dziernika. Wstęp wolny. 

Śląskie  
zabawy

W nowym sezonie artystycz-
nym wracają zajęcia odby-
wające się w ramach Dziecię-
cego Uniwersytetu Kultury. 
Na początek zapraszamy na 
śląskie zabawy prowadzone 
przez Agatę Śliwę – anima-

torkę i miłośniczkę kultury 
śląskiej. Temat najbliższego 
spotkania? „Malyrze na Ślon-

sku”. Zadamy sobie pytanie 
kim jest „malyrz” i na czym 
polega jego praca? Dlaczego 
część z nich pracowała za 
„piniądze”, a część za „Bóg 
zapłać”? Dzieciaki dowiedzą 
się wszystkiego o rzemieśl-
niku pędzla (i nie tylko), a na 
koniec sami za pomocą węgla 
narysują piękny krajobraz Ślą-
ska. Bilety: 8/10 zł.
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15 października (niedziela), godz. 13.00

16 października (poniedziałek), godz. 18.00

Zajęcia literackie dla dzieci
Pierwsze spotkanie trzeciej edycji zajęć z lite-
ratury Dziecięcego Uniwersytetu Kultury roz-
poczniemy od opowiadań, których autorem 
jest Edgar Allan Poe. Będzie to prawdziwa gratka 
dla małych (i dużych) fanów dreszczyku emocji. 
Opowiadania Poego w charakterystyczny spo-
sób łączą bowiem dawkę strachu z żartami. 
Jego fantastyczne historie wciąż pozostają w 
świadomości koneserów literatury grozy i miło-
śników kryminałów. Kto wie, może uczestnikom 
przyjdzie rozwiązać jakąś kryminalną zagadkę? 
Przewodnikiem po bujnej wyobraźni amerykań-

skiego poety będzie Mateusz Świstak – opowia-
dacz, animator kultury, autor bloga „Baśnie na 
Warsztacie”. Bilety: 4/5 zł.

Tarnowskie Góry – droga do UNESCO
2017 rok przyniósł Tarnow-
skim Górom wpis na listę 
światowego dziedzictwa 
UNESCO. Dzięki temu stały 
się chyba najbardziej znanym 
miastem na Śląsku. Komi-
tet Światowego Dziedzic-
twa dostrzegł wyjątkowość 
kopalni ołowiu, srebra i cynku 
wraz z systemem gospodaro-
wania wodami podziemnymi 
w Tarnowskich Górach, efek-
tem czego Sztolnia Czarnego 
Pstrąga i Kopalnia Srebra 
odwiedzana jest przez rzeszę 
turystów z całego świata. 
Koncepcja UNESCO, bazująca 
na ochronie przyrody i zabyt-
ków, pozwoliła wpisać obiekty 
na listę miejsc podlegających 
szczególnej opiece. Starania 
o wpis na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO to dłu-
gotrwały i żmudny proces, do 
którego przyczyniło się wiele 
osób. Zapraszamy do Tarno-
górskiego Centrum Kultury na 

spotkanie z Burmistrzem Tar-
nowskich Gór oraz ze Zbignie-
wem Pawlakiem – asystentem 
burmistrza Tarnowskich Gór 
ds. UNESCO, wiceprezesem 
Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej, którzy 

opowiedzą o drodze Tarnow-
skich Gór do UNESCO oraz 
unikatowych obiektach, dzięki 
którym możemy cieszyć się 
sukcesem. Wstęp wolny (dar-
mowe wejściówki dostępne w 
kasie biletowej TCK).

Zdjęcie: Paweł Suder, Narodowy Instytut Dziedzictwa
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Zagrajmy w gry planszowe
Tarnogórskie Centrum Kultury w Reptach 
Śląskich zaprasza na spotkanie pasjonatów 
gier planszowych. Zaproszeni są wszyscy, 
bez względu na wiek oraz doświadczenie. To 
doskonała okazja, aby poznać innych fascy-
natów gier oraz zmierzyć się z nimi w emo-
cjonujących planszówkowych rozgrywkach, 
przy których doskonale spędza się wolny czas. 
Oprócz tytułów dostępnych w TCK Repty Ślą-
skie, można przynieść również własną grę, a 
następnie wykorzystać ją podczas spotkania. 
Wstęp wolny. 

20 października (piątek), godz. 17.00

17-20 października (wtorek-piątek)

Festiwal WATCH DOCS
WATCH DOCS to bez wątpienia jedno z dwóch 
największych na świecie wydarzeń filmowych 
poświęconych prawom człowieka, prezentu-
jących filmy dokumentalne, w których zaan-
gażowanie na rzecz praw jednostki łączy się 
ze sztuką filmową. Początki festiwalu sięgają 
2001 roku. Wtedy to z inicjatywy Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka przy współpracy z 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz-
dowski w Warszawie oraz Społecznego Insty-
tutu Filmowego odbyła się pierwsza edycja 
WATCH DOCS. Dla sztuki filmu dokumen-
talnego nie ma chyba bardziej naturalnego 
kontekstu niż debata, spotkanie i społeczne 
działanie. Festiwal bowiem łączy najlepsze, 

najbardziej intrygujące dokumenty ze spotka-
niami z ekspertami z różnych dziedzin. 
WATCH DOCS na stałe wpisał się w repertuar 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego Olbrzym 
i cieszy się ogromną popularnością. W tym 
roku zapraszamy na 11 filmów oraz 2 wykłady 
(„Doniecka Republika Ludowa na Ukrainie” 
oraz „Czy choroba psychiczna musi oznaczać 
wykluczenie społeczne?”).  Szczegółowa roz-
piska godzinowa znajduje się w „Co i kiedy w 
Tarnowskich Górach” na str. 4. Na wszystkie 
projekcje i wykłady wstęp wolny (darmowe 
wejściówki dostępne w kasie biletowej TCK). 
Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Kultura 
– Interwencje 2017.
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22 października (niedziela), godz. 11.00

Niedzielny Poranek z Bajką
Spokojne życie przyborów szkolnych w piórni-
kowym świecie zaburzają atramentowe plamy 
zostawione przez tajemniczego Jegomościa. 
Plastelinowy Plastuś, Tosia oraz ich szkolni 
przyjaciele stawiają sobie za cel odnalezienie 
winowajcy. Ich zadaniem będzie uratowanie 
piórnikowego domu. Czy granatowe kleksy 
pozwolą skutecznie podążać za poszukiwa-
nym? Jakie przygody przeżyją Plastuś i jego 
kompani? Tego dowiemy się podczas kolej-
nego „Niedzielnego Poranka z Bajką”. Nie 
zabraknie zabawnych dialogów, wartkiej akcji, 
autorskich piosenek, stylowej scenografii i 
przede wszystkim wspólnej zabawy. Zapra-

szamy na spektakl muzyczny „Plastusiowy 
pamiętnik i plamy” w wykonaniu Agencji Arty-
stycznej Prym Art. Bilety: 12/15 zł. 

21 października (sobota), godz. 13.00

Japonia w TCK

Tegoroczną wolontariuszką 
prowadzącą zajęcia z języka 
japońskiego oraz kultur y 
Japonii będzie Fumiko Kobay-
ashi ,  mieszk ank a miasta 
Hirakawa znajdującego się w 
północnej części Japonii, na 
wyspie Honsiu w prefekturze 
Aomori. Honsiu jest siódmą co 

do wielkości wyspą na świecie. 
Pierwsze spotkanie z cyklu 
„Bunka” poświęcone będzie 
opowieści Fumiko Kobayashi 
o życiu w Kraju Kwitnącej 
Wiśni.  Japonka będzie mówiła 
o swoim regionie, zwyczajach, 
najciekawszych miejscach. 
Dzięki temu przeniesiemy 

się na chwilę do jednego z 
krajów, które zaparły dech w 
piersiach niejednemu turyście. 
Bilety: 4/5 zł.
Dodatkowo informujemy, iż 
tak jak w ubiegłym roku zajęcia 
z języka japońskiego odbywać 
się będą w każdym tygodniu 
od środy do piątku.
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27 października (piątek), godz. 16.30

27 października (piątek), godz. 18.00 i 20.00 

Spotkanie z duchami
Tuż przed Halloween, czyli dniem wielkiego stra-
szenia, zapraszamy do Tarnogórskiego Centrum 
Kultury w Lasowicach na tajemniczo zapowia-
dające się „Spotkanie z duchami”. W programie 
warsztaty plastyczne dla dzieci „W królestwie 
duchów” oraz spotkanie z baśniami i opowie-
ściami o strachach, zjawach i innych wywołują-
cych gęsią skórkę stworach. Dreszczyk emocji 
gwarantowany. Wstęp wolny.

O twórczości  

Vincenta van Gogha
„Bogata wyobraźnia biednego artysty. Vincent 
van Gogh” – to tytuł spotkania, na które zapra-
szamy o godz. 18.00 w ramach cyklu ART DOC. 
Malarski język Vincenta van Gogha należy do 
jednego z najbardziej intymnych w historii sztuki. 
Siła wyobraźni van Gogha wzbudzała niezrozu-
mienie, ale była również obiektem artystycznych 
inspiracji. Jego twórczość to opowieść o czło-
wieku zniewolonym obłędem, uwieczniającym 
konsekwencje swych szaleństw. W pokoju w 
Arles, pod pełnym ekspresji rozgwieżdżonym 
niebem  czy w symbolicznych kompozycjach roz-
świetlonych kwiatów – konsekwentnie rozpoczy-
nał kolejny rozdział intrygującej historii. Spotka-
nie poprowadzi Agnieszka Bartków. Bilety: 5 zł. 
O godz. 20.00 zobaczymy rewelacyjną animację 
„Twój Vincent”. To pierwszy w historii film pełno-
metrażowy stworzony w pełni techniką malar-
ską. To ożywiona, sfabularyzowana prezentacja 
malarstwa van Gogha, pośmiertnie uznanego za 
ojca sztuki nowoczesnej.
Najpierw nakręcono do niego zdjęcia z udzia-
łem aktorów, następnie wyświetlano na płótnie 
pojedyncze kadry, które klatka po klatce odmalo-
wywało grono artystów, aby stworzyć ujęcie. Do 
nakręcenia filmu wykorzystano 65 tysięcy obra-
zów namalowanych przez 125 malarzy z ponad 
20 krajów. Artyści pracowali w Grecji, Wrocławiu 

i Gdańsku. Łącznie zużyli ponad 3 tysiące litrów 
farby. 
Wydarzenia przedstawione w „Twoim Vincencie” 
dzieją się rok po śmierci artysty. Ich główną osią 
jest list Vincenta do brata, Theo van Gogha, który 
nigdy nie został wysłany. Vincent i Theo – „dwa 
serca, jeden umysł” – byli połączeni szczególnie 
bliską więzią. Theo fundował Vincentowi nie tylko 
płótna i farby, ale przede wszystkim podsycał 
jego wiarę w siebie.
Animacja wyprodukowana jest przez Break-
ThruProductions, firmę założoną przez Hugh 
Welchmana, zdobywcę Oscara w 2008 roku za 
najlepszy krótkometrażowy film animowany 
„Piotruś i wilk”. Warto dodać, że „Twój Vincent” 
znajduje się w gronie kandydatów do przyszło-
rocznych Oscarów. Bilety: 13/16 zł.
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Koncert piosenek Anny German
Zapraszamy na koncert „Bal u Posejdona”, pod-
czas którego posłuchamy najpiękniejszych 
utworów z repertuaru Anny German. Piosenki 
w odświeżonych, współczesnych aranżacjach 
zaśpiewa niezwykle utalentowana Adrianna 
Noszczyk. Artystka jest aktorką i wokalistką. 
Ukończyła 3-letnie studium aktorskie w Teatrze 
Śląskim w Katowicach. Obecnie studiuje kultu-
roznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowi-
cach. W 2014 roku została laureatką Międzyna-
rodowego Konkursu Piosenki im. Anny German 
Warszawa – Moskwa. Adriannie Noszczyk towa-
rzyszyć będzie znakomity zespół składający się 
z muzyków znanych z występów na polskich i 
zagranicznych estradach – Wojciech Sanocki, 
Stanisław Sroka, Arek Skolik, Piotr Górka, Tomasz 
Soswa. Nie zabraknie takich utworów jak „Bal u 
Posejdona”, „Tańczące Eurydyki” czy „Księżyc i 
róża”. 

W kontekście „Balu u Posejdona” oraz samej 
Adrianny Noszczyk pochwał nie szczędzą Kata-
rzyna Gaertner i jej mąż Kazimierz Mazur. Uwa-
żają, iż „uprawia szeroko rozumianą piosenkę 
artystyczną o dużej wartości muzyczno-aktor-
skiej”. Warto zaznaczyć, że Katarzyna Gaertner 
jest autorką wielu polskich przebojów, takich jak 
m.in. „Tańczące Eurydyki”. 
Bilety: 16/20 zł. 

28 października (sobota), godz. 18.00

29 i 31 października (niedziela i wtorek)

Wieczory grozy w kinie Olbrzym
Mamy świetną propozycję dla 
tych, którzy lubią się bać. Naj-
pierw zapraszamy na Filmowy 
Wieczór Grozy w Miejskim 
Kinie Olbrzym, a później na 
Halloween w DKF Olbrzym. W 
ramach tego pierwszego przy-
gotowaliśmy dwa tytuły, obok 
których fani filmów grozy nie 
powinni przejść obojętnie. 29 
października o 17.30 wyświe-
tlimy „To” w reżyserii Andresa 
Muschietti ’ego. Produkcja 
oparta jest na motywach kulto-
wej powieści Stephena Kinga 
z 1986 roku, opowiadającej 
o tajemniczym klaunie Pen-
nywise, terroryzującym mia-
steczko Derry (warto dodać, 
iż 14 października o 20.15 w 
repertuarze MKO znajdziemy 

inny film stworzony na pod-
stawie prozy Stephena Kinga 
„Mroczna Wieża”). 
O 20.15 odbędzie się projek-
cja horroru „Krucyfiks” Xaviera 

Gensa,  opowiadającego o 
dziennikarce prowadzącej 
śledztwo w sprawie śmierci 
opętanej zakonnicy. Głów-
nym podejrzanym jest ksiądz 
egzorc ysta,  ojc iec Anton. 
Czy duchowny rzeczywiście 
jest winny śmierci kobiety, 
czy może przegrał z walkę z 
demonem? Bilety na każdy 
film: 13/16 zł.
Z kolei  31 października w 
ramach Halloween w DKF 
Olbrzym zobaczymy horror 
„Bone Tomahawk” umiejsco-
wiony w realiach Dzikiego 
Zachodu. Główni bohatero-
wie zmierzą się z indiańskim 
plemieniem krwiożerczych 
kanibali, aby odbić porwanych 
przez nich ludzi. Bilety: 8/10 zł. 
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Pozytywnie Nakręceni Tarnogórzanie
Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edy-
cji konkursu „Pozytywnie Nakręceni Tarnogórza-
nie”, organizowanego przez Tarnogórskie Cen-
trum Kultury w Reptach Śląskich i DKF Olbrzym. 
Konkurs ma na celu aktywizację dzieci i mło-
dzieży z terenu naszej gminy, zachęcenie ich do 
aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych 
oraz promocję pasji i zainteresowań mieszkań-
ców Tarnowskich Gór. Uczestnicy konkursu mają 
za zadanie nakręcić telefonem komórkowym film 
trwający od 2 do 5 minut. Głównym bohaterem 
produkcji ma być miasto gwarków. Na zgłosze-
nia czekamy do 31 października. Regulamin kon-
kursu dostępny na stronie internetowej TCK –  
www.tck.net.pl 
Patronat honorowy nad konkursem objął Arka-
diusz Czech, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry.  

Nagrody w konkursie ufundowali: Wydawnictwo 
Otwarte, Wydawnictwo Zakamarki, Restauracja 
MODRA, Bawilandia FIGLE MIGLE, Kręgielnia 
KULA HULA, Strefa Ruchu, BeClever – Szkoła 
Językowa & Akademia Rozwoju, sklep kompu-
terowy blu-vision.pl, Restauracja Stara Stajnia  
u Wojtachy, Silesia Ogrody.

Zajęcia komputerowe dla seniorów

W związku z dużym zainteresowaniem urucha-
miamy kolejną edycję warsztatów komputero-
wych dla seniorów „Klik do wiedzy”. Zapraszamy 
wszystkich chętnych na bezpłatne warsztaty 
obsługi komputera i internetu, które odbywać 
się będą w sali 32 Tarnogórskiego Centrum 
Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7. By wziąć 
udział w warsztatach, wystarczy zadzwonić pod 
numer telefonu (32) 285 27 34 (wew. 21) i zgło-
sić chęć udziału. Na warsztaty należy przynieść 

swój sprzęt (laptop, tablet). Zajęcia rozpoczną 
się 16 października. Terminy spotkań dla grupy 
podstawowej: poniedziałek, czwartek 8.45 
– 9.45. Z kolei grupa średniozaawansowana 
będzie się spotykać w wtorki 8.45 – 9.45.
Sponsorem warsztatów komputerowych jest 
firma blu-vision.pl z Tarnowskich Gór. 
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Sukces „Podróży ze sztuką”
Paryż, Rzym, Wenecja, Florencja, Toledo, 
Petersburg, Barcelona, Wiedeń, Lwów, Wilno, 
Liverpool. Co łączy te wszystkie miasta? 
Oczywiście chodzi o „Podróże ze sztuką” - 
cykl comiesięcznych wykładów, poświęco-
nych artystycznemu zwiedzaniu. Uczestnicy 
poznają zabytki, muzea i galerie, przybliżane 
są sylwetki postaci mających niebagatelny 
wpływ na rozwój sztuki w danym kraju. Jest 
to niczym zwiedzanie danego miasta bez 
ruszania się z miejsca. Na początku spotkania 
odbywały się w sali kameralnej, lecz z powodu 
olbrzymiej liczby chętnych przeniesiono je na 
salę widowiskową. Wykłady prowadzone są 
przez niezwykle cenionego przez słuchaczy dr. 

Jacka Kurka – historyka, kulturoznawcę, ese-
istę, poetę, animatora kultury, znawcę muzyki 
i malarstwa. O sukcesie spotkań świadczy nie 
tylko zawsze pełna sala, ale również fakt, że w 
październiku słuchacze udają się w prawdziwą 
„Podróż ze sztuką” do Wilna, by zwiedzić m.in. 
Kowno, Dworek Czesława Miłosza czy Zamek 
w Trokach.
Kolejne, już stacjonarne spotkanie z cyklu 
„Podróże ze sztuką” zaplanowane jest na 14 
listopada i poświęcone będzie stolicy Portuga-
lii - Lizbonie. Bilety zostaną udostępnione do 
sprzedaży po 15 października. Znajdziecie je 
zarówno w kasie biletowej TCK, jak i na naszej 
stronie internetowej w zakładce KUP BILET.
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MIEJSKIE KINO 
OLBRZYM
DKF OLBRZYM

Prowadzenie:  
Aleksandra Jasiurkowska, 
Jarosław Malik
•  Projekcje i spotkania w 

ciągu całego miesiąca

GALERIA SZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ
PRZYTYK

Prowadzenie: 
Marta Burian
•  Organizowanie wystaw 

sztuki
•  Punkt Sztuki – spotkania 

i warsztaty w ciągu całe-
go miesiąca

KRAINA 
WYOBRAŹNI

Prowadzenie: 
Jolanta Opara
Grupa I
 • Poniedziałki 16.30-18.30
Grupa II
• Środy 16.30-18.30

SZKICOWNIK

Prowadzenie: 
Mateusz Jankowski
• Soboty 10.00-13.00

PRACOWNIA 
CERAMIKI I MAŁEJ
RZEŹBY

Prowadzenie: 
Władysław Grzesica
• Początek w listopadzie

WARSZTATY 
LITERACKIE

Prowadzenie: 
Andrzej Kanclerz
• Środy, 18.00-20.00

WARSZTATY 
KOMPUTEROWE 
DLA SENIORÓW

• Początek 16 października

TEATR ZL

Prowadzenie: 
Ewa Szulc

BUNKA – KULTURA 
I JĘZYK JAPOŃSKI

Prowadzenie:
Fumiko Kobayashi,  
Krzysztof Stręcioch,  
Maciej Rząca
•  Środy, 17.30-19.00  

(grupa początkująca)
•  Czwartki, 17.30-19.00 

(grupa średniozaawan-
sowana)

•  Piątki, 17.30-19.00  
(grupa zaawansowana)

KLUB PSZCZELARZY

Prowadzenie: 
Benedykt Gołombek
•  Trzecia środa miesiąca, 

18.00-20.00

SEKCJA BRYDŻA 
SPORTOWEGO

Prowadzenie: 
Dietmar Warzecha
• Drugi i czwarty piątek 
miesiąca, 16.30-20.30

KOŁO 
FILATELISTYCZNE

Prowadzenie: 
Marek Broniec
• Czwartki , 16.00-17.30

MŁODZIEŻOWA 
ORKIESTRA 
ROZRYWKOWA 
SYMFONIX

Prowadzenie: 
Oliwia Bentkowska
• Soboty, 13.00-15.00

MŁODZIEŻOWY 
CHÓR 
ROZRYWKOWY 
DAFNE

Prowadzenie: 
Oliwia Bentkowska
• Piątki, 19.30-21.30
• Soboty, 10.00-13.00
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TARNOGÓRSKA

ORKIESTRA DĘTA
Prowadzenie: 
Marek Miś
• Poniedziałki, 19.00-21.00

TARNOGÓRSKI 
BIG BAND

Prowadzenie: 
Grzegorz Waloszczyk
• Środy, 19.30-21.00

CHÓR FRESCO

Prowadzenie: 
Karolina Gołofit
• Środy, 19.15-21.45

CHÓR MIESZANY
ALLEGRO

Prowadzenie: 
Jacek Pieczyk
• Wtorki, 19.00-21.30

CHÓR MIESZANY
KOLEJARZ

Prowadzenie: 
Izabela Lysik-Różańska
• Czwartki, 18.00-20.00

CHÓR MĘSKI 
IM. FELIKSA 
NOWOWIEJSKIEGO

Prowadzenie: 
Adam Szeliga
•  Wtorki, 19.00-21.00
Tarnogórskie Centrum Kul-
tury w Reptach Śląskich

CHÓR SŁOWICZEK

Prowadzenie: 
Izabela Lysik-Różańska
• Środy, 18.30-21.00
Tarnogórskie Centrum Kul-
tury w Reptach Śląskich

CHÓR HARMONIA

Prowadzenie: 
Roman Kot
•  Poniedziałki i czwartki, 

18.30-20.30
Tarnogórskie Centrum 
Kultury w Lasowicach

CHÓR WRZOS

Prowadzenie: 
Celestyna Kozak
• Czwartki, 16.00-18.00
Osada Jana, ul. Słoneczni-
ków 41

CHÓR 
IM. STANISŁAWA 
MONIUSZKI

Prowadzenie: 
Ilona Bartoszek
•  Poniedziałki i środy, 

10.00-12.00
siedziba Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Tarno-
górskiej

CHÓR CANZONA

Prowadzenie: 
Adam Szeliga
• Poniedziałki, 19.00-21.00
Dom Kultury „Jubilat”
• Czwartki, 19.00-21.00
TCK

CHÓR ANGELUS

Prowadzenie: 
Jan Tlatlik
• Poniedziałki, 19.00-21.00
Dom św. Józefa (salki kate-
chetyczne)

GRUPY TAŃCA 

NOWOCZESNEGO*:

• A-PSIK
• MINI TESS
• MAŁY TESS
• TESS I
•   TESS –  GRUPA 
   REPREZENTACYJNA
•    TESS UP –  GRUPA 
   DOROSŁYCH
• AKROBATYKA
•  GRUPA BALETOWA  

Z ELEMENTAMI TAŃCA 
LUDOWEGO

* Informacje o datach i godzinach 

zajęć pojawiają się ostatniego dnia 

miesiąca na stronie internetowej 

TCK – www.tck.net.pl w zakładce 

TANIEC oraz na oficjalnym profilu 

Zespołu Tańca Nowoczesnego TESS 

na Facebooku. Szczegółowych 

informacji na temat zajęć udziela 

Justyna Michalska – numer kontak-

towy: 32-285-27-34 (wew. 16).
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• członkowie DKF Olbrzym 
– 20% rabatu na projekcje 
filmowe Miejskiego Kina 
Olbrzym,
• zorganizowane grupy 
szkolne i przedszkolne 
– 30% zniżki na wybrane 
wydarzenia,
• grupy zorganizowane 
(minimum 15 osób) – 30% 
na wybrane imprezy.

Ważne! Przy wejściu na 
imprezę, wraz z biletem 
ulgowym wymagane jest 
okazanie dokumentu 
uprawniającego do zniżki.

Zapisów na pokazy filmowe 
dla grup zorganizowanych 
można dokonać pod nr.: 
32-285-27-34, wew. 15. 
Szczegółowe informacje  
w regulaminie sprzedaży  
biletów na www.tck.net.pl. 
Ulgi obowiązują również 
przy zakupie biletów  
przez internet.

 DARMOWY 
 HOT-SPOT

Na terenie TCK można 
bezpłatnie korzystać 
z wi-fi. Hasło: lubietck. 
Regulamin na stronie 
www.tck.net.pl.

 INFORMACJE 

 O BILETACH

Sprzedaż biletów wstępu 
odbywa się w kasie TCK  
w dni robocze  
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-20.00 i na 
godzinę przed wydarze-
niem. W soboty, niedziele 
i święta sprzedaż biletów 
odbywa się na godzinę 
przed planowaną imprezą. 
Bilety można także kupić 
na stronie internetowej 
TCK w zakładce KUP BILET 
- www.tck.net.pl

 ZNIŻKI 

W TCK obowiązują  
następujące ulgi na bilety:
• dzieci i młodzież do 26. 
roku życia oraz emeryci  
i renciści – 20% rabatu,
• osoby objęte progra-
mem „Rodzina 5+”– 50% 
na wydarzenia własne TCK,
• osoby objęte progra-
mem „SENIOR 60+ w Tar-
nowskich Górach” – 20% 
zniżki na wybrane projekcje 
filmowe Miejskiego Kina 
Olbrzym,

 ZAPOWIEDZI 
 WYDARZEŃ
 KULTURALNYCH 

Organizujesz wydarzenia 
kulturalne w Tarnowskich 
Górach? Chcesz dotrzeć 
do szerszego grona? 
Przyślij zapowiedź 
do 15. dnia każdego 
miesiąca na adres: 
b.kowalski@tck.net.pl.
Informacja ukaże się 
w dziale „Co i kiedy 
w Tarnowskich Górach”. 
TCK zastrzega sobie prawo 
do edycji materiału.

 KULTURALNY SMS

Aby otrzymywać informacje 
o wydarzeniach, wyślij SMS 
o treści: dołączam do usługi 
Kulturalne SMSy na numer 
734-121-554. Koszt wy-
słania wiadomości zgodny z 
taryfą operatora, wiadomo-
ści przychodzące bezpłatne. 
Regulamin dostępny 
na www.tck.net.pl. 
Korzystanie z usługi jest 
równoznaczne z wyrażeniem 
zgody przez Użytkownika na 
przetwarzanie danych oso-
bowych przez Usługodawcę 
na potrzeby świadczenia 
Usługi, zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych 
z dnia 29.08.1997 (Dz. U. 
2015 r. poz. 2135).
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