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PŁOCK - LUTY 2011

Malwina Lipiec  
zagra na har�e podczas koncertu 
z Płocką Orkiestrą Symfoniczną 
- 4 lutego

INFORMATOR MIEJSKI
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1 lutego (wtorek)
l Teatr Dramatyczny: 
     „Pinokio”, godz. 11.30

2 lutego (środa)
l Teatr Dramatyczny:
    „Pinokio”, godz. 9 i 11.30

3 lutego (czwartek)
l Dom Darmstadt: 
   pokaz slajdów w ramach Klubu    
    „Podróże” im. Tony’ego Halika 
   pt. „Lublana nigdy nie zasypia” 
   Komentarz: Marta Szatkowska, 
   godz. 18, wstęp wolny.

l Książnica Płocka: 
   w cyklu Płocka Premiera  
   Miesiąca spotkanie autorskie  
   i promocja książki Jacka  
   Pawłowicza „Znane – nieznane.  
   Prasa niezależna na Mazowszu  
   1976 –1989”, godz. 18, 
   wstęp wolny

l Teatr Dramatyczny: 
    „Pinokio”, godz. 9,   
    „Wydmuszka” godz. 16 i 19

4 lutego (piątek)
l Płocka Orkiestra Symfoniczna:

koncert „Mistrzowskie  
interpretacje”. Wykonawcy:  
Malwina Lipiec – harfa, Łukasz    
Długosz – flet, Płocka Orkies- 
tra Symfoniczna, Jerzy Salwa- 
rowski – dyrygent. 

Kalendarium imprez Kulturalnych

W programie: W.A. Mozart 
– Uwertura do opery „Don 
Giovanni”, W.A. Mozart – Koncert 
na flet i harfę KV 299, J. Brahms – 
IV Symfonia e-moll op. 98; 
godz. 19, bilety 25 zł 

5 lutego (sobota)
l Teatr Dramatyczny:  
   „Wydmuszka” godz. 20

7 lutego (poniedziałek)
l Dom Darmstadt: 
   pokaz filmu z cyklu „Kino  
   niemieckie w Domu  
   Darmstadt” pt.:„Ostkreuz”  
   („Krzyż wschodni”, reż. Michael 
   Klier). Film prezentowany  
   w oryginalnej wersji językowej;  
   godz. 10 i 17, wstęp wolny

8 lutego (wtorek)
l Teatr Dramatyczny:

„Pinokio”, godz. 9

l Płocka Galeria Sztuki:
wernisaż wystawy grafik Kacpra 
Bożka z teki „Mistrz 
i Małgorzata” oraz w Galerii Kreski 
wernisaż prac Tomasza Dańca  
i Malwiny Niespodziewanej, 
godz. 17

9 lutego (środa)
l Teatr Dramatyczny: 

„Pinokio”, godz. 9
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10 lutego (czwartek)
l Muzeum Mazowieckie: 

Wernisaż wystawy „Fotografia 
dzikiej przyrody”, godz. 17

l Młodzieżowy Dom Kultury: 
„O dostojeństwie Uniwersytetu” - 
XXXVI spotkanie z cyklu 
„Głośne czytanie nocą”.  
Chętni mogą samodzielnie 
wytypować i odczytać wybrany 
fragment prozy mieszczący się  
w zaproponowanym temacie, 
godz. 19

11 lutego (piątek)
l Płocka Orkiestra Symfoniczna:

„Flamenco Con Arte Siempre”. 
Muzyka, taniec i śpiew. 
Wykonawcy - Zespół Los Payos: 
Juan Mateos Guerra – taniec, 
Carmen Fernández – śpiew 
flamenco, Rubín de la Ana – 
śpiew flamenco, Marta Robles 
– taniec, Grzegorz Ziętala – 
instrumenty perkusyjne, Arturo 
„El Polaco” Muszyński – gitara 
flamenco, kompozycje, aranżacje, 
kierownictwo artystyczne. 
W programie:  
gorące rytmy flamenco: 
„Martinete & Siguiriyas”, „Tangos”, 
„Bulerías”, „Soleares”, „Fin de 
Fiesta”, godz. 19, bilety 30 zł 

 
12 lutego (sobota)
l Teatr Dramatyczny: 

„Rozmowy z Piotrem” - premiera, 
godz. 19

13 lutego (niedziela)
l Teatr Dramatyczny: 

„Przygody Koziołka Matołka” 
godz. 16, „Rozmowy z Piotrem”, 
godz. 19

15 lutego (wtorek)
l Teatr Dramatyczny: 

„Przygody Koziołka Matołka” 
godz. 10, „Rozmowy z Piotrem”, 
godz. 19

16 lutego (środa)
l Teatr Dramatyczny:

„Rozmowy z Piotrem”, godz. 19

17 lutego (czwartek)
l Dom Darmstadt:

otwarcie wystawy fotograficznej 
Andrija Iwanowicza – Fedosijenko 
(Ukraina),  zorganizowanej 
we współpracy z Rosyjskim 
Ośrodkiem Nauki  
i Kultury w Warszawie, 
godz. 18, wstęp wolny

l Teatr Dramatyczny: 
„Pinokio”, godz. 10

18 lutego (piątek)
l Płocka Orkiestra Symfoniczna: 

„Tango Forever”. Wykonawcy: 
Maria Nowak – skrzypce, Wiesław 
Prządka – akordeon, bando neon, 
Filip Wojciechowski – fortepian, 
Płocka Orkiestra Symfoniczna, 
Bohdan Jarmołowicz – dyrygent, 
aranżacje. W programie: 
najsłynniejsze tanga Astora 
Piazzolli oraz kompozycje 
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światowej sławy akordeonisty 
Richarda Galliano; godz. 19, 
bilety 35 zł 

l Teatr Dramatyczny: 
„Scena Dramatu Współczesnego”, 
godz. 19

19 lutego (sobota)
l Dom Darmstadt:

recital Jacka Wójcickiego,  
godz. 18; bilety 20 zł 

l Teatr Dramatyczny: 
„Rozmowy z Piotrem”, godz. 19

20 lutego (niedziela)
l Dom Darmstadt: 

recital Jacka Wójcickiego; 
godz. 18, bilety 20 zł 

l Teatr Dramatyczny: 
„Rozmowy z Piotrem”,  
godz. 16 i 19

22 lutego (wtorek)
l Teatr Dramatyczny: 

„Przygody Koziołka Matołka” 
godz. 10, „Rozmowy z Piotrem”, 
godz. 19

23 lutego (środa)
l Teatr Dramatyczny: 

„Bestia i Piękna”, godz. 10, 
„Rozmowy z Piotrem”, godz. 19

24 lutego (czwartek)
l Teatr Dramatyczny:

„Bestia i Piękna”, godz. 10, 
„Rozmowy z Piotrem”, godz. 19

25 lutego (piątek)
l Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki: 

koncert zespołu Pogodno 
w cyklu AlterStacja;  
godz. 19, bilety 10 zł

l Teatr Dramatyczny: 
„Prywatna klinika”, godz. 19

26 lutego (sobota)
l Teatr Dramatyczny: 

„Prywatna klinika”, godz. 19

27 lutego (niedziela)
l Teatr Dramatyczny:

 „Lovers Saute”, godz. 19
Wystawa „Kurpie Poland” 

w Spichlerzu do 20 lutego
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Dom Darmstadt 
Wystawa fotograficzna Gerharda 
Franke (Darmstadt) „Kulturowa 
różnorodność – ludzie naszej ziemi”, 
do 13 lutego, wstęp wolny

Wystawa fotograficzna Andrija 
Iwanowicza – Fedosijenko (Ukraina), 
czynna: 17 lutego - 5 marca, wstęp 
wolny

Galeria OTO JA 
Prezentuje obrazy, rysunki i grafiki  
z kolekcji Oto JA. Na miejscu 
możliwość zakupu katalogów i plaka- 
tów z wystaw, koszulek, kubków, 
kartek pocztowych; od poniedziałku 
do piątku w godz. 14-17.30

Książnica Płocka
„Mój Płock” - doroczna wystawa prac 
członków Płockiego Towarzystwa 
Fotograficznego im. Al. Macieszy, 
czynna do 28 lutego  od ponie- 
działku do piątku w godz. 10 – 18, w so- 
boty w godz. 10 - 14, wstęp wolny

Muzeum Diecezjalne 
Ekspozycje stałe - „Sztuka sakralna  
z terenu Diecezji Płockiej”, „Malarstwo 
polskie szkół romańskich i germań- 
skich”, „Sztuka ludowa”, zbiory ze 
skarbca katedralnego m.in. ilumi- 
nowane kodeksy rękopiśmienne: 
Biblia Płocka (I poł. XII w.), Graduał 
franciszkański (XII w.), Księga 
objawień św. Brygidy (1400 r.), 
tkaniny liturgiczne XV - XVIII w., malar- 

stwo średniowiecza, malarstwo 
nowożytne i obce, pasy kontu- 
szowe, złotnictwo oraz nowa 
stała ekspozycja  „Skarby z zie- 
mi wydobyte”. Muzeum czynne od 
wtorku do soboty w godz. 10 - 15, 
niedziele i święta w godz. 11 - 16

Muzeum Mazowieckie 
Wnętrza secesyjne, galeria rzeźby  
i malarstwa, rzemiosło artystyczne, 
malarstwo i rzeźba Bolesława Biegasa 
oraz nowa stała  ekspozycja „X Wie- 
ków Płocka”., wystawa „Fotografia 
dzikiej przyrody” czynna od 10 
lutego do 13 marca. Muzeum 
czynne wtorek – niedziela w godz. 
10-16. Bilety: normalny - 8 zł, ulgowy  
4 - zł, wstęp wolny dla dzieci do lat 7 
oraz w czwartki dla wszystkich, zwie- 
dzanie nowej ekspozycji bezpłatne

Płocka Galeria Sztuki
„Dostrzeżone” - fotografie Katarzyny 
Kłudczyńskiej oraz „Malarstwo  
i instalacja” Katarzyny Bąkowskiej-
Roszkowskiej  do 20 lutego 

W „Galerii Kreski” wystawa grafik 
Kacpra Bożka z teki pt. „Mistrz  
i Małgorzata” oraz prac Tomasza 
Dańca i Malwiny Niespodziewanej, 
czynna od 8 do 20 lutego. 

Towarzystwo Naukowe Płockie
Wystawa fotografii Piotra Augusty- 
niaka „amsterdam`s street”. 
Autor utrwalił na zdjęciach obraz 
codziennego życia w Amsterdamie 
przez pryzmat ulicy. Wystawa czynna 
do  25 lutego, wstęp wolny 

WystaWy
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2 lutego (środa)
l orlen arena: 

mecz 1/4 Pucharu Polski Orlen 
Wisła II – Warmia A.G.S. Olsztyn, 
godz. 18

5 lutego (sobota)
l orlen arena: 

mecz piłki ręcznej Orlen Wisła 
Płock – KS Azoty-Puławy,  
godz. 18

l młodzieżowy dom Kultury: 
Liga szkół - 6. turniej szesnastej 
edycji rozgrywek szachowych  
dla dzieci imłodzieży 
godz. 9

6 lutego (niedziela)
l zespół szkół nr 1 ul. piaska 5: 

mecz koszykówki juniorek U – 18 
MON-POL Płock – UKS Gimbasket 
Białystok, godz. 14

9 lutego (środa)
l orlen arena: 

mecz 1/4 Pucharu Polski piłkarzy 
ręcznych Orlen Wisła Płock – KS 
AZS AWF Gorzów Wlkp., godz. 18

11 lutego (piątek)
l Gimnazjum nr 1:

Unihokej dziewcząt szkół 
gimnazjalnych – finał, godz. 9 

12 lutego (sobota)
l Hala Sportowa Borowiczki: 

XVI Grand Prix w Tenisie 
Stołowym, godz.9 

l zespół szkół nr 1 ul. piaska 5: 
I liga regionalna koszykówki 
kobiet MON-POL Płock – MKK 
Siedlce, godz. 14

l zespół szkół nr 1 ul. piaska 5:
II liga koszykówki mężczyzn 
MON-POL Płock – TREFL II Sopot, 
godz. 17

14 lutego (poniedziałek)
l Lodowisko na Starym Rynku:

Ferie na lodzie – konkursy i 
zabawy, godz. 10.30

15 lutego (wtorek)
l Hala Sportowa Borowiczki: 

Feryjny Turniej Tenisa Stołowego, 
godz. 9

18 lutego (piątek)
l Pływalnia Miejska Jagiellonka: 

Ferie na wesoło – konkursy 
i zabawy na basenie, godz. 10

19 lutego (sobota)
l orlen arena: 

mecz piłki ręcznej Orlen Wisła 
Płock – MKS Piotrkowianin 
Piotrków Trybunalski, godz. 18

Kalendarium imprez sportoWych
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l zespół szkół nr 1 ul. piaska 5:
mecz koszykówki juniorek U – 18 
MON-POL Płock – MUKS Unia 
Basket Ostrołęka, godz. 14

l zespół szkół nr 1 ul. piaska 5: 
II liga koszykówki mężczyzn 
MON-POL Płock – AZS UWM 
Olsztyn, godz. 17

20 lutego (niedziela)
l hala sportowa Borowiczki: 

Płocka Liga Piłkarska, godz. 9

21 lutego (poniedziałek)
l lodowisko podolszyce: 

Ferie na lodzie – konkursy  
i zabawy, godz. 10.30

22 lutego (wtorek)
l hala sportowa Borowiczki: 

Feryjny Turniej Tenisa  
Stołowego; godz. 9.

24 lutego (środa)
l hala sportowa Borowiczki: 

Halowa Piłka Nożna Klas IV,  
godz. 8.30.

25 lutego  (piątek)
l pływalnia miejska  
   Kobylińskiego: 

Ferie na wesoło  
– konkursy i zabawy  
na basenie, godz. 10

godziny otwarcia obiektów mzos

6.30 - 22 10 - 22

6.30 - 21.30* 14 - 21.30*

6 - 22 14 - 22

7 - 21 nieczynna

6 - 22 6 - 22

10 - 22** 10 - 22**

10 - 14 i 16 - 22** 10 - 14 i 16 - 22**

7 - 22 14 - 22

Pływalnia Miejska Podolanka 

Pływalnia Miejska Jagiellonka 

Pływalnia Miejska Kobylińskiego 

Sala Sportowa 

Miejskie Centrum Sportu

Lodowisko na Starym Rynku 

Lodowisko Podolszyce 

Hala Sportowa Borowiczki 

*     ostatnie wyjście z wody
**  ostatnie wejście o godz. 21

6 i 20 lutego w godz. 7-22

obiekt poniedz. - sobota niedziela
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pracoWnia plastyczna 
„piwnica” 
ul. Szarych Szeregów 25 
14-18 lutego w godz. 11-14 
warsztaty rysunkowe, malarskie  
i rzeźbiarskie prowadzi 
anna liśkiewicz

Pracownia zaprasza na warsztaty 
artystyczne dzieci w wieku przed- 
szkolnym i szkolnym, młodzież oraz 
rodziców. Uczestnicy warsztatów 
zapoznają się z technikami czaso- 
chłonnymi takimi jak decoupage, 
collage czy malarstwo witra- 
żowe, które rzadko mają zasto- 
sowanie w szkole i w przed- 
szkolu. Odbędą się również warsztaty 
filcowania, na których będzie 
można poznać sztukę wykonywania 
przedmiotów z filcu, jak korale  
i kwiaty. 

pracoWnia FotograFiczna 
„pralnia” 
ul. Tumska 9a 
23-25 lutego w godz. 10 – 16 
warsztaty fotograficzne „Wiosna 
tuż tuż…” prowadzi artur Kras, 
prezes Płockiego Towarzystwa 
Fotograficznego

Pracownia w ramach ferii zimowych 
zaprasza pasjonatów fotografii na 
spotkania warsztatowe. W ramach 

Ferie z płockim ośrodkiem Kultury i sztuki

zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi 
technikami fotografii, poszerzą wiedzę 
teoretyczną oraz praktyczną.

pracoWnia muzyczna 
Plac Dąbrowskiego 2 
14-25 lutego w godz. 10.30-15 
warsztaty muzyczno-wokalne dla 
zespołów i wokalistów prowadzi 
ryszard charzyński

W programie m.in. warsztaty wokalne  
z solistami i zespołami, nauka piosenek, 
technik wokalnych i instrumentalnych. 
Początkujące zespoły otrzymają 
możliwość prób w profesjonalnej sali, 
na profesjonalnym sprzęcie, a także 
konsultacji ze znanym muzykiem 
Krzysztofem Misiakiem oraz wokalistką 
i nauczycielką muzyki w Państwowej 
Szkole Muzycznej w Płocku Jolantą 
Tyszkiewicz.

KluB literacKi „maraBut” 
ul. Tumska 9a 
15-25 lutego od godz. 10 
warsztaty literackie oraz projekcje 
filmów „Polska literatura na polskim 
ekranie”,  zajęcia prowadzi  
marek grala

Zajęcia adresowane są do młodzieży 
zainteresowanej najnowszymi trenda- 
mi w literaturze. Uczestnicy omawiają 
telewizyjne programy literackie, kultu- 

Ferie zimoWe 14 – 25 lutego
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ralne i filmowe oraz dokonują przeglądu 
prasy literackiej. 
Codziennie o godzinie 12 pokazy 
filmów opartych na polskiej literaturze:  
„Test pilota Pirxa” – reż. Marek Piestrak 
(proza S. Lem), „Widziadło” – reż. 
Marek Nowicki (proza K. Irzykowski), 
„Szpital przemienienia” – reż. Edward 
Żebrowski (proza S. Lem), „Matka 
Królów” – reż. Janusz Zaorski (proza 
K. Brandys), „Kwiecień” – reż. Witold 
Lesiewicz (proza J. Hen), „Pestka” 
– reż. Krystyna Janda (proza Anka 
Kowalska), „Na srebrnym globie” – 
reż. Andrzej Żuławski, „Wierna rzeka” 
– reż. Tadeusz Chmielewski (proza 
S. Żeromski), „Matka Joanna od 
aniołów” – reż. Jerzy Kawalerowicz 
(proza J. Iwaszkiewicz), „Pożegnanie 
z Marią” – reż. Filip Zylber (proza  
T. Borowski), „Weiser” – reż. Wojciech 
Marczewski (proza Paweł Huelle), 
„Tatarak” – reż. A. Wajda (proza  
J. Iwaszkiewicz).

poKis dance studio
ul. Tumska 9a 
21-25 lutego w godz. 10 - 14 
warsztaty taneczne  hip hop i break 
dance dla dzieci w wieku od 10 lat 

Zajęcia poprowadzi doświadczony 
instruktor tańca break dance i hip 
hop Zbyszek Góral, pomysłodawca 
„Pokis Dance Studio” oraz imprezy 
taneczno-deskorolkowej „Back to 
the oldshool”. Wszyscy uczestnicy 
warsztatów dodatkowo będą mogli 
zapoznać się z unikalnymi filmami  

i relacjami ze światowych zawodów 
tanecznych.

teatr tańca 
ul. Tumska 9a 
15-18 lutego w godz. 8.15 -16 
warsztaty tańca nowoczesnego 
„Zima z tańcem” prowadzi  
anna Kowalska.

W programie : hip hop, funky, latino.

Harmonogram zajęć: 
godz. 8.15–10 zajęcia formacji 
tanecznej La Luna, godz. 10–11.15 
taniec nowoczesny: hip hop, funky, 
latino; godz. 11.15 – 12.15 zajęcia 
taneczne Grupy „Happy Dance”; 
godz. 12.15–13.15 - zajęcia 
taneczne grupy „Happzy Dance 
2”; godz. 13.15–14.15  salsa lub 
taniec towarzyski w parach; godz. 
14.30–16 zajęcia ZPiT „Wisełka”. 

teatr „pantomima” 
ul. Tumska 9a  
21-25 lutego w godz. 14 – 18 
warsztaty sztuki cyrkowej prowadzą 
małgorzata trocha, instruktor 
teatru „Pantomima” POKiS oraz 
michał szafranek, artysta  
i współwłaściciel cyrku „Arizona”

Uczestnicy nauczą się podstawowych 
figur akrobatycznych, kręcenia tale- 
rzami, żonglerki i wielu cyrkowych trików. 
Warsztaty zakończą się specjalnym 
pokazem 25 lutego o godzinie 18 
na scenie sali widowiskowej Płockiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki.
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KluB FilmoWy „streFa”
ul. Tumska 9a

14 lutego w godz. 12 -18   
sala widowiskowa POKiS
„Akademia Pana Kleksa” w reż. 
Krzysztofa Gradowskiego

15 lutego w godz. 12 - 14.30 
Dom Darmstadt Stary Rynek 8 
„Akademia Pana Kleksa” 
w reż. Krzysztofa Gradowskiego
 
pracoWnia FotograFiczno-
FilmoWa ul. Tumska 9a
16-17 lutego w godz. 13 -14.30 

Wykłady o polskiej i światowej 
awangardzie filmowej w ramach 
Warsztatów Filmowych „Strefa” 
prowadzi Natalia Łozowska. Tematy: 
polska awangarda filmowa, początki 
kina na świecie, kierunki  filmowe, 

które kształtowały się na świecie na 
przestrzeni stulecia, kino dźwiękowe.

Dom Darmstadt Stary Rynek 8
18 oraz 21-25 lutego  
w godz. 11 – 14 
Przegląd etiud Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatral- 
nej w Łodzi w ramach Klubu Filmowego 
„Strefa”, zajęcia prowadzi Natalia 
Łozowska. Każdy blok liczy około 
dwudziestu filmów studenckich. 
W programie blisko sto filmów 
krótkometrażowych powstałych w stu- 
diu filmowym Indeks, m.in. etiudy 
Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, 
Krzysztofa Zanussiego, Krzysztofa 
Kieślowskiego, Marka Piwowskiego, 
Jerzego Skolimowskiego oraz twórczość 
młodych filmowców z wydziałów 
operatorskiego, reżyserii i animacji.

Warsztaty taneczne  
hip hop i break dance 

w POKIS DANCE STUDIO
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l Filia BiBlioteczna nr 1 
(ul. Zielona 1), tel. 24 268 00 48

„Muminkowe bajanie i majster-
kowanie” - zabawy słowne i plas- 
tyczne z tekstem przy muzyce, 
zabawy z chustą animacyjną, quizy, 
rebusy, nauka piosenki; spotkania 
od poniedziałku do piątku w godz. 
11 – 12.30 

l Filia BiBlioteczna nr 3 
(ul. Rembielińskiego 11), 
tel. 24 268 00 50

„Zima z książką” - gry i zabawy 
literacko-plastyczne, od poniedziałku 
do piątku w godz. 12 – 13 

14 lutego (poniedziałek)
Walentynkowe serduszka miłości – 
zajęcia literacko – plastyczne 

15 lutego, 22 lutego (wtorek) 
Quizy literackie – zajęcia promujące 
literaturę dziecięcą

16 lutego  (środa)
Zima wkoło, jest wesoło - zagadki 
pantomimą, rebusy i zagadki 
obrazkowe 

17 lutego (czwartek) 
Bałwanki – zajęcia literackie  w połą- 
czeniu z zajęciami plastycznymi  
(w oparciu o wiersz Wandy 
Chotomskiej – Dziesięć bałwanków) 

18 lutego (piątek)
Sztuczki ze sztuką – zajęcia plastyczne

Ferie w Bibliotece

21 lutego (poniedziałek) 
Pingwinki - zajęcia literackie  w połą- 
czeniu z zajęciami plastycznymi 
(w oparciu o  opowiadanie Pingu  
i przyjaciele) 

23 lutego (środa)
Muminki - zajęcia literackie  w połą- 
czeniu z zajęciami plastycznymi  
(w oparciu o  opowiadanie T. Jansson 
– Zima Muminków) 

24 lutego (czwartek)
Tajemnice zwierząt na dalekiej północy 
– zajęcia literacko – plastyczne

25 lutego (piątek)
Zimowe pejzaże – zajęcia plastyczne 

l Filia BiBlioteczna nr 4 
(ul. Krzywoustego 3),
tel. 24 263 34 28

„Ferie w bibliotece” - zajęcia 
edukacyjne we wtorki, czwartki  
i piątki w godz. 12  – 13.30 

15 lutego, 22 lutego (wtorki)  
„Pod moim łóżkiem nie mieszka 
potwór” – na podstawie dziecięcej 
literatury fantastycznej mali 
czytelnicy będą układać własne 
opowiadania  

17 lutego, 24 lutego (czwartki) 
„Witraż piękny – kolorowy”, za 
pomocą różnych technik plas- 
tycznych dzieci wykonają witraże 

18 lutego, 25 lutego (piątki)  
„Zabawa w grupie jest OK” – zajęcia 
z wykorzystaniem gier planszowych
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l Filia BiBlioteczna nr 5 
(ul. Tumska 11), tel. 24 262 32 55  

„Spotkania w planszolandii” – 
wtorki, piątki po wcześniejszym 
uzgodnieniu godzin.

l Filia BiBlioteczna nr 7 
(ul. Gierzyńskiego 17), 
tel. 24 263 67 80

„Nauka przez zabawę” - zajęcia 
edukacyjne dla małych czytelników 
we wtorki, środy, czwartki i piątki w 
godz. 11 – 13.

15 lutego, 22 lutego (wtorki) 
Gry, quizy i zagadki literackie 

16 lutego, 23 lutego (środy) 
Poznajemy kraje Unii Europejskiej – 
Włochy 

17 lutego, 24 lutego (czwartek) 
Zajęcia plastyczne 

18 lutego, 25 lutego (piątki) 
„www.sieciaki.pl – poznajemy 
bezpieczny Internet”. Pogadanka  
z psychologiem, godz. 11 – 13 

l Filia BiBlioteczna nr 8 
(ul. Walecznych 20), 
tel. 24 263 46 92

„Karnawał na Olimpie” – zajęcia 
literacko-plastyczne dla dzieci 
we wtorki, środy, czwartki i piątki  
w godz. 11 – 14

l Filia BiBlioteczna nr 9 
(ul. Orzechowa 5a), 
tel. 24 266 87 06 

„Przygody z książką” -  zabawy  rucho- 
we, muzyczno-taneczne i plastyczne 

Koloseum w Rzymie. 
O historii i współczesności 

Włoch będzie można 
dowiedzieć  się

w Filii Bibliotecznej nr 7 
16 i 23 lutego
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15 lutego (wtorek) 
„Podróż dookoła świata” – poznajemy 
wybrane kraje – zabawy ruchowe  
i plastyczne, godz. 12.30 – 13.30

16 lutego (środa) 
Łamigłówki mądrej główki – zabawy, 
krzyżówki, godz. 12.30 – 13.30

17 lutego (czwartek) 
„Straszne opowieści” – wykonanie 
Zamku Strachu, godz. 12.30 – 13.30

18 lutego (piątek) 
Spotkanie z plastyczką Książnicy 
Płockiej, godz. 10.30 – 12.30

22 lutego (wtorek) 
Spotkanie z Andżeliką Stefańską, 
instruktorką sportu Wushu z Uczniow- 
skiego Klubu Sportowego Fu Hok 
Kuen Płock, godz. 12.30 – 13.30

23 lutego (środa) 
„Świat zwierząt” – witraże, zagadki  
i zabawy, godz. 12.30 – 13.30

24 lutego (czwartek) 
„Co nam w sercu gra…” - zajęcia 
muzyczno-taneczne, godz. 12.30 – 
13.30

25 lutego (piątek) 
„Bal w dobrym humorze” – 
podsumowanie ferii, godz. 10.30 – 
12.30

l Filia BiBlioteczna nr 10 
(ul. Borowicka 3), 
tel. 24 264 88 60

„Ferie z książką” - wspólne czytanie 
„Żabci” Mariusza Niemyckiego i 

tradycyjne zabawy stolikowe dla 
dzieci w wieku 6-10 lat, poniedziałki 
w godz. 12 – 13.30

l Filia BiBlioteczna nr 11 
(ul. Armii Krajowej 1a),
tel. 24 263 54 31

„O smokach na wesoło” -  zajęcia 
literacko – plastyczne na podstawie 
książki Joanny Olech „Pulpet i Pru- 
dencja: smocze pogotowie ratun- 
kowe”, poniedziałki w godz. 11 – 12

l BiBlioteKa dla dzieci 
(ul. Sienkiewicza 2) , 
tel. 24 262 27 69 

„Ferie zimowe w Chotomku” - ferie  
w bibliotece we wtorki, środy, 
czwartki w godz. 11 – 14  i piątki  
w godz. 11  – 12 , 16.30 – 18 

15 lutego (wtorek), 
16 lutego (środa)
Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
czytelników prowadzone w ramach 
Klubu Małego Dziecka  (obowiązują 
zapisy), godz. 11 -12
Działania animacyjne na podstawie 
książki Barbary Park Zuźka D. Zołzik 
zostaje kapitanem, godz. 12  –13
Moja planeta – warsztaty plastyczne, 
godz. 13 – 14.

17 lutego (czwartek)
Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
czytelników prowadzone w ramach 
Klubu Małego Dziecka  (obowiązują 
zapisy), godz. 11 -12.
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Szpiegowanie na dywanie - działania 
animacyjne na podstawie książki 
Zuźka D. Zołzik na przeszpiegach 
Barbary Park, godz. 12 -13
Ktosie w kosmosie - warsztaty 
plastyczne, godz. 13 -14

18 lutego (piątek)
Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
czytelników prowadzone w ramach 
Klubu Małego Dziecka  (obowiązują 
zapisy), godz. 11 - 12. 
Kosmiczne party z Zuźką D. Zołzik – 
fabularyzowana impreza czytelnicza 
dla dzieci w wieku 7-10 lat, godz. 
16.30-18.

19 lutego (sobota)
Zuźka D. Zołzik lewituje na balu – 
zabawa karnawałowa dla dzieci  
w wieku 3-6 lat (obowiązują zapisy), 
godz. 11 -12.30
22 lutego (wtorek) 
Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
czytelników prowadzone w Klubie 
Małego Dziecka  (obowiązują zapisy), 
godz. 11 -12 
Szpiegowanie na dywanie - działania 
animacyjne na podstawie książki 
Zuźka D. Zołzik i potwór spod łóżka 
Barbary Park, godz. 12 -13
Zapuszczamy sieci w sieci - warsztaty 
internetowe dzieci w wieku 7-10 lat, 
godz. 13 -14

23 lutego (środa), 
24 lutego (czwartek) 
Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
czytelników prowadzone w Klubie 
Małego Dziecka  (zapisy), godz. 11 -12 
Zuźka D.  Zołzik i chłopaki - działania 
animacyjne na podstawie książki 
Zuźka D. Zołzik podrywa pięknego 
Stasia Barbary Park, godz. 12 -13
Zapuszczamy sieci w sieci - warsztaty 
internetowe dzieci w wieku 7-10 lat, 
godz. 13 – 14

25 lutego (piątek) 
Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych 
czytelników prowadzone w Klubie 
Małego Dziecka  (obowiązują zapisy), 
godz. 11 -12 
Zuźką D. Zołzik i małpi interes – 
rodzinne warsztaty plastyczne dla 
dzieci  4-7–letnich, godz. 16.30-18

Ferie w „Chotomku”  
inspirowane będą m.in.  

przygodami Zuźki D. Zołzik
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od poniedziałku do piątku

młodzieżowy dom Kultury 
Ferie w MDK czyli dobra zabawa 
zimą! – ferie zimowe dla dzieci  
w wieku 8 - 13 lat. W programie 
zajęcia artystyczne, konkursy, 
zabawy rekreacyjno-sportowe, 
godz. 9 – 15

Zimowe warsztaty artystyczne 
„Kulart” dla dzieci i młodzieży  
(14 - 18 lutego), 
godz. 9 – 15

spółdzielczy dom Kultury 
„Akcja Zima 2011” - zajęcia 
interdyscyplinarne dla dzieci  
i młodzieży,  
godz. 8.30 – 15.30 

Klub osiedla Kochanowskiego 
„Akcja Zima 2011” – zajęcia 
interdyscyplinarne dla dzieci  
i młodzieży,  
godz. 8.30 – 15.30

Klub osiedla Łukasiewicza 
„Akcja Zima 2011” - zajęcia 
interdyscyplinarne dla dzieci  
i młodzieży,  
godz. 8.30 – 15.30

Klub osiedla dworcowa 
„Akcja Zima 2011” – zajęcia 
interdyscyplinarne dla dzieci  
i młodzieży,  
godz. 8.30 – 15.30

muzeum mazowieckie
15 – 25 lutego
Ferie w muzeum „Mazowsze 
ciekawe i nieznane”,  
godz. 9.30 – 13.30

muzeum mazowieckie - spichlerz
18 i 22 lutego
Warsztaty z twórcami ludowymi z 
Kurpi „Puszczańskie opowieści”, 
godz. 10 – 16

– Centrum Informacji Telefonicznej 
Urzędu Miasta,  
tel. 24/ 367 15 55

– Miejski Rzecznik Konsumentów,  
tel. 24/ 367 17 66

– Nocna pomoc lekarska,  
ul. Strzelecka  
tel. 24/ 366 78 03 lub 04

– Pogotowie energetyczne – 991

– Pogotowie gazowe – 992

– Pogotowie ratunkowe – 999 lub 112 

– Pogotowie stomatologiczne,  
ul. Czwartaków 4,  
tel. 24/ 266 96 91, czynne  
w godz. 19-7, w soboty  
i niedziele przez całą dobę

– Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 
994 lub 24/ 264 55 94

– Policja – 997 lub 112

– Straż Miejska – 986

– Straż Pożarna – 998 lub 112

przydatne telefony
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Centrum Informacji Turystycznej
(Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19 
44, www.dd.pokis.pl:

Dom Darmstadt  
(Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19 
22, www.dd.pokis.pl:  

Galeria OTO JA  
(Pl. Narutowicza 2, wejście od 
„Knajpki 10,5”), tel. 609 746 402, 
www.otoja.art.pl

Hala widowiskowo – sportowa 
ORLEN ARENA  
(Pl. Celebry 1), tel. 24/ 367 19 20, 
www.cws.plocek.eu

Klub Osiedla Dworcowa  
(ul. Chopina 64 a), tel. 24/ 262 72 08

Klub Osiedla Łukasiewicza  
(ul. Łukasiewicza 28), tel. 24/ 263 94 12

Klub Osiedla Kochanowskiego  
(ul. Obr. Westerplatte 6 a), tel. 24/ 262 
76 96 wew. 104

Książnica Płocka  
(ul. Kościuszki 6), tel. 24/ 268 00 33, 
www.bibl.plock.pl

Młodzieżowy Dom Kultury 
(ul. Tumska 9), tel. 24/ 364 77 15, 
www.mdk-plock.pl

Miejski Zespół Obiektów 
Sportowych 
(Pl. Dąbrowskiego 2 a), tel. 24/ 267 
84 30, www.mzos.ump.pl 

Muzeum Diecezjalne 
(ul. Tumska 3a), tel. 24/ 262 26 23, 
www.mdplock.pl
Muzeum Mazowieckie  
(ul. Tumska 8), tel. 24/ 364 70 71, 
www.muzeumplock.art.pl
Muzeum Mazowieckie – Spichlerz 
(ul. Kazimierza Wielkiego 11 b),  
tel. 24/ 262 25 95,  
www.muzeumplock.art.pl
Płocka Galeria Sztuki  
(ul. Sienkiewicza 36),  
tel. 24/ 364 60 40, www.
plockagaleria.com

Płocka Lokalna Organizacja 
Turystyczna  
(Stary Rynek 8), tel. 24/364 99 90, 
www.turystyka.plock.eu

Płocka Orkiestra Symfoniczna  
(sala koncertowa przy ul. Kolegialna 
23), tel. 24/ 364 10 80, www.
posorkiestra.pl: 
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki  
(ul. Tumska 9a), tel. 24/ 367 19 20, 
www.pokis.pl
Spółdzielczy Dom Kultury  
(ul. Krzywoustego 3),  
tel. 24/ 263 35 60
Teatr Dramatyczny  
(Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 00, 
www.teatrplock.pl
Towarzystwo Naukowe Płockie 
(Pl. Narutowicza 8), tel. 24/366 99 50, 
www.tnp.org.pl

informacje teleadresowe


