
 

 Burmistrz Miasta Turku 

zaprasza do skorzystania z oferty zagospodarowania czasu wolnego  

w niehandlową niedzielę 

 

godz.10
00

-16
00    

Hala widowiskowo – sportowa, ul. Parkowej 3  

HIRO Quersus Puchar Polski oraz LG Mistrzostwa Polski Szkół w E -sporcie  

godz. 14
00

-18
00

  Muzeum Miasta Turku, Pl. Wojska Polskiego 1  

-  wystawa ,,Matematyczny pociąg”  

    (wystawa o charakterze warsztatowo-doświadczalnym oparta na twierdzeniach matematycznych) 

 - gra miejska :Quest "Tur de Turek" 

godz.15
00 

         Stowarzyszenie ,,Przystań”,  ul. Browarna 13 

                          Kurs tańca towarzyskiego  

godz.16
00                

Miejski Dom Kultury w Turku, ul Kościuszki 13 

              ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” (bilety na spektakl do nabycia od godz.1500 cena 5 zł) 

godz.17
00  

         Kino TUR, ul. Żeromskiego 1 

  „Gnomy rozrabiają”       
Animacja. Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla niej nowe – 

dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym razem zamieszkają wydaje się skrywać 

wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe 

figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę legendarnymi strażnikami, którzy  

od wieków bronią świata przed żarłocznymi istotami z innych wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie 

z nowopoznanym kolegą z sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do akcji. Zwariowane 

krasnale wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzić sobie z pozaziemskim zagrożeniem. 

Bohater tkwi w każdym z nas – trzeba go tylko obudzić! 

 

godz.19
00

         Kino TUR ul. Żeromskiego 1
 

                        „Kształt wody”    
Dramat/fantasy/przygodowy. Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny, 

w Stanach Zjednoczonych około roku 1962. Elisa (zwyciężczyni Oscara 2018 Sally Hawkins) 

wiedzie monotonną, samotną egzystencję, a całą noc pracuje w pilnie strzeżonym, sekretnym 

laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz z koleżanką z pracy, Zeldą 

(nagrodzona Oscarem Octavia Spencer), odkrywa, że w laboratorium przeprowadzany jest otoczony 

ścisłą tajemnicą eksperyment, który zaważyć może na przyszłych losach świata. W pozostałych 

rolach: nominowany do Oscara Michael Shannon, nominowany do Oscara Richard Jenkins, Michael 

Stuhlbarg i Doug Jones. 

Film otrzymał Oscara 2018 w kategorii Najlepszy Film. 

Cennik biletów Kina TUR:   normalny – 16 zł; ulgowy – 14 zł; Uwaga – Kino TUR i Miejski Dom Kultury 

 w Turku honoruje Turkowską Karta Dużej Rodziny i Gminną Karta Dużej Rodziny. 
 

Ponadto zachęcam do aktywnego wypoczynku na krytej pływalni, siłowni czy kompleksach sportowych ,,Orlik”.  


