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WY STA WY

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),
024/ 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
„We mnie jest pło mień któ ry my śli”
– wy sta wa mo no gra ficz na po świę co -
na ży ciu i twór czo ści Zbi gnie wa Her -
ber ta, przy go to wa na na pod sta wie
ma te ria łów uży czo nych przez Ar chi -
wum Zbi gnie wa Her ber ta w za so bach
Bib lio te ki Na ro do wej oraz ma te ria -
łów z bib lio tek i in sty tu cji kul tu ry
z te re nu kra ju. Ek spo zy cja pre zen to -
wa na w ra mach re a li za cji pro jek tu
Z bar ba rzyń cą w ogro dach... Rok Zbi -
gnie wa Her ber ta, do fi nan so wa ne go
ze środ ków Urzę du Mia sta Płoc ka
i Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go. Wy sta wa czyn na do 30 li -
sto pa da, od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10-18, w so bo ty 10-14.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.
024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
wy sta wa z V Bien na le Gra fi ki Dzie ci
i Mło dzie ży; czyn na do 16 li sto pa da.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska
8), tel. 024/ 364 70 71, www.mu ze -
um plock.art.pl: wy sta wy sta łe: wnę -
trza se ce syj ne, ga le ria rzeź by i ma lar -
stwa, rze mio sło ar ty stycz ne, ma lar -
stwo i rzeź ba Bo le sła wa Bie ga sa.
Mu ze um czyn ne we wto rek 10-15,
śro da -pią tek godz. 10-16, so bo ta -nie -
dzie la godz. 10.30-16.30. Bi le ty w ce -
nie: nor mal ny 8 zł, ul go wy 4 zł, wstęp
wol ny dla dzie ci do lat 7 oraz
w czwar tki dla wszyst kich.
Alek sy Ki riu szyn 1886-1972. Ar ty -

sta płoc ki. Naj licz niej szą gru pę te -
ma tycz ną sta no wią peł ne re a liz mu
sce ny oby cza jo we, wni kli wie ilu stru -
ją ce ży cie co dzien ne mia sta i bę dą ce
cie ka wym za pi sem so cjo lo gicz nym
i iko no gra ficz nym Płoc ka. Wy sta wę
moż na oglą dać do 30 li sto pa da. 

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum ska
3a), tel. 024/ 262 26 23: ek spo zy cje
sta łe – „Sztu ka sa kral na z te re nu Die -
ce zji Płoc kiej”, „Ma lar stwo pol skie
szkół ro mań skich i ger mań skich”,
„Sztu ka lu do wa”, zbio ry ze skar bca
ka te dral ne go m.in. ilu mi no wa ne ko -
dek sy rę ko piś mien ne: Bib lia Płoc ka

(I poł. XII w.), Gra du ał fran cisz kań -
ski (XII w.), Księ ga ob ja wień św.
Bry gi dy (1400 r.), tka ni ny li tur gicz ne
XV-XVIII w., ma lar stwo śred nio -
wie cza, ma lar stwo no wo żyt ne i ob ce,
pa sy kon tu szo we, złot nic two; mu ze -
um czyn ne od wtor ku do so bo ty
w godz. 10-15, nie dzie le i świę ta
w godz. 11-16.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
11b), tel. 024/ 364 31 85, www.mu ze -
um plock.art.pl: wy sta wa Hi sto ria
nie po dleg ło ści za pi sa na w pol skich
środ kach płat ni czych. Jest to pier -
wsza w Płoc ku oka zja peł ne go za pre -
zen to wa nia środ ków płat ni czych wią -
żą cych się z hi sto rią nie po dleg ło ści
Pol ski. Na ek spo zy cji moż na obej rzeć
środ ki płat ni cze z okre su I woj ny
świa to wej, cza sów mię dzy wo jen -
nych, pie niądz kur su ją cy na zie miach
oku po wa nych przez Zwią zek Ra -
dziec ki, pie niądz uży wa ny na te re nie
get ta łódz kie go oraz ban kno ty i bo ny
pa trio tycz ne. Wy sta wa czyn na do 16
li sto pa da we wtor ki w godz. 10-15,
śro da -pią tek w godz. 10-16 oraz so bo -
ta -nie dzie la w godz. 10.30-16.30.

5 LI STO PA DA (ŚRO DA) 
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie -

wi cza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: Otwar cie
wy sta wy Czer wo ny śro dek Au stra lii
– Mar ka To ma li ka; Pa ste le Be a ty
Za lot; godz.17, wstęp wol ny. Wy sta -
wa czyn na do 30 li sto pa da od wtor -
ku do nie dzie li w godz. 10-18, bi le ty:
6 zł nor mal ny, 3 zł ul go wy, bi let zbio -
ro wy dla grup po wy żej 15 osób 2 zł
od oso by, w nie dzie lę wstęp wol ny.
W trak cie trwa nia ek spo zy cji po -
ka zy fil mów i pre zen ta cji te ma tycz -
nych.

7 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. Wł. Bro niew -

skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 024/
268 00 33, www.bibl.plock.pl: spot -
ka nie z sio strzeń cem Zbi gnie wa Her -
ber ta – dr. Ra fa łem Że brow skim,
au to rem książ ki „Zbi gniew Her bert.
Ka mień, na któ rym mnie uro dzo -
no”. Spot ka nie zor ga ni zo wa ne w ra -
mach re a li za cji pro jek tu Z bar ba -

rzyń cą w ogro dach... Rok Zbi gnie wa
Her ber ta, do fi nan so wa ne go ze środ -
ków Urzę du Mia sta Płoc ka i Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go; godz. 18.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza 2,
wej ście od „Knaj pki 10,5”), tel. 0 609
746 402, www.oto ja.art.pl: PIER -
WSZA NA MA ZO WSZU WY -
STA WA MA LAR STWA ER WI -
NA SÓW KI – je dy ne go ży ją ce go
człon ka le gen dar nej ja now skiej
gru py ma la rzy – mi sty ków – wer ni -
saż z udzia łem ar ty sty; otwarcie o
godz. 16.30. Wystawa czynna od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 14-
17.30, wstęp wol ny.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
(sa la kon cer to wa ul. Ko le gial na
23), tel. 024/ 364 10 86, www.po -
sor kie stra.pl: DZIE ŁA WIEL -
KICH MI STRZÓW. KON -
CERT SYM FO NICZ NY. Wy ko -
naw cy: Rie ko Ne zu – for te pian (Ja -
po nia), Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na Je rzy Sal wa row ski – dy ry -
gent. W pro gra mie: W. A. Mo zart
– Uwer tu ra do ope ry „We se le Fi ga -
ra”, L. van Be e tho ven – III Kon cert
for te pia no wy c-moll op.37, F. Men -
del ssohn Bar thol dy – IV Sym fo nia
A-dur „Wło ska” op.90; godz. 19,
bi le ty w ce nie 20 zł.

8 LI STO PA DA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: CAP PUC CI NO (Je T’a -
i me) w reż. K. Ostrow skiej; godz. 19

9 LI STO PA DA (NIEDZIELA)
Sta dion im. K. Gór skie go (ul. Łu ka -

sie wi cza 34), tel.024/ 366 30 10,
www.wis la.plock.pl:
Wi sła Płock – Pod be ski dzie B-B

– mecz run dy wio sen nej ro zgry wa ny
awan sem w run dzie je sien nej; godz.
14.40

11 LI STO PA DA (WTO REK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la

kon cer to wa, ul. Ko le gial na 23), tel.
024/ 364 10 86, www.po sor kie stra.pl:
KON CERT Z OKA ZJI ŚWIĘ TA
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ODZY SKA NIA NIE PO DLEG ŁO -
ŚCI „MI ŁOŚĆ CI WSZYST KO
WY BA CZY”. Wy ko naw cy: Ma ria
Me y er – so pran, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, Sła wo mir Chrza now -
ski – dy ry gent. W pro gra mie: naj -
pięk niej sze pio sen ki z re per tu a ru
Han ki Or do nów ny; godz. 19, bi le ty
w ce nie 20 zł.

14 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. Wł. Bro niew -

skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel.
024/:268 00 33, www.bibl.plock.pl:
„Her ber ta lek tu ra obra zów” – wy -
kład dla mło dzie ży dr. Zbi gnie wa
Mań kow skie go z Gdań ska. Spot ka -
nie zor ga ni zo wa ne w ra mach re a li za -
cji pro jek tu Z bar ba rzyń cą w ogro -
dach... Rok Zbi gnie wa Her ber ta, do fi -
nan so wa ne go ze środ ków Urzę du
Mia sta Płoc ka i Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go; godz.12.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: PRO SZĘ…ZRÓB MI
DZIEC KO; godz. 19

15 LI STO PA DA (SO BO TA) 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Dzi kie żą dze – an giel ska
far sa w reż. S. Fried ma na; godz. 19

16 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Dzi kie żą dze – an giel ska
far sa w reż. S. Fried ma na; godz. 19

17 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Książ ni ca Płoc ka im. Wł. Bro niew -

skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 024/
268 00 33, www.bibl.plock.pl: uro -
czy ste roz strzy gnię cie i wrę cze nie
na gród la u re a tom II edy cji Tur nie ju
Hi sto rycz ne go „Li sto pad 1918 r.”
adre so wa ne go do ucz niów Zes po łu
Szkół Bu do wla nych nr 1, gim na zjów
Płoc ka i po wia tu płoc kie go, zor ga ni -
zo wa ne go przez ZSB nr 1 w Płoc ku.
Uro czy sto ści to wa rzy szyć bę dzie ek -
spo zy cja prac pla stycz nych wy ko na -
nych przez uczest ni ków kon kur su;
godz. 11.30.

18 LI STO PA DA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Kró lew na śnież ka – spek -
takl dla naj młod szych; godz. 11.30

19 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Książ ni ca Płoc ka im. Wł. Bro niew -

skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 024/ 268
00 33, www.bibl.plock.pl: w cy klu Li -
te rac kie Spot ka nia SAP-u – pro mo cja
to mu wier szy Bar ba ry Ste fa nii Ci -
szyń skiej z fo to gra fia mi Ja na Su li -
mier skie go „Kwia ty An ty go ny”;
godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Kró lew na śnież ka – spek -
takl dla naj młod szych; godz. 9 i 11.30

20 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Kró lew na śnież ka – spek -
takl dla naj młod szych; godz. 9 i 11.30

21 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl: Ka -
wiar nia Jaz zo wa – kon cert pt.: „To -
masz Szu kal ski gra bal la dy”, zes pół
w skła dzie: To masz Szu kal ski – sak -
so fon, Ar tur Dut kie wicz – for te pian,
Pa weł Pusz cza ło – kon tra bas, Krzysz -
tof Dzie dzic – per ku sja; godz. 18; ce -
na bi le tu – 20 zł do na by cia w Do mu
Dar mstadt.

Książ ni ca Płoc ka im. Wł. Bro niew -
skie go (sa la Pa ła cu Ślu bów ul. Ko le -
gial na 9), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: uro czy stość fi na -
ło wa ju bi le u szo wej XX edy cji Ogól -
no pol skie go Kon kur su Poe tyc kie go
im. Wł. Bro niew skie go „O Liść Dę -
bu”. W pro gra mie wrę cze nie na gród,
pre zen ta cja la u re a tów i bie sia da li te -
rac ka oraz Ćwi cze nia z Pa nem Co gi to
– re ci tal Ewy Dał kow skiej z akom pa -
nia men tem Ja nu sza Bo gac kie go
– pia ni sty jaz zo we go, kom po zy to ra
i aran że ra. Re ci tal zor ga ni zo wa ny
w ra mach re a li za cji pro jek tu Z bar ba -
rzyń cą w ogro dach... Rok Zbi gnie wa
Her ber ta, do fi nan so wa ne go ze środ -
ków Urzę du Mia sta Płoc ka i Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go;
godz. 17.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la
kon cer to wa, ul. Ko le gial na 23), tel.
024/ 364 10 86, www.po sor kie -
stra.pl: PA SJA TAN GA. Wy ko -
naw cy: Kla u diusz Ba ran – ban do ne -
on, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Krzysz tof Ur bań ski – dy ry gent.
W pro gra mie: A. Piaz zo la – Li ber -
tan go, A. Piaz zo la – Con cer to pa ra
ban do ne ón (Acon ca gua), A. Dvořák
– V Sym fo nia F-dur, op. 76; godz.
19, bi le ty w ce nie 20 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Kró lew na śnież ka – spek -
takl dla naj młod szych; godz. 9 i 11

Wystawa „Ostatni Leśni“ w galerii „Stanisławówki“
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CAP PUC CI NO (Je T’a i me) w reż.
K. Ostrow skiej; godz. 19

22 LI STO PA DA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: CAP PUC CI NO (Je T’a i -
me) w reż. K. Ostrow skiej; godz. 19

23 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Kró lew na śnież ka – spek -
takl dla naj młod szych; godz. 16

25 LI STO PA DA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
kon cert for te pia no wy wło skie go pia -
ni sty Pier pa o lo Le vi. Kon cert zor ga ni -
zo wa ny we współ pra cy z Wło skim
In sty tu tem Kul tu ry w War sza wie;
godz. 18; wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Szata n z siód mej kla sy,
godz. 11.30

26 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Szata n z siód mej kla sy,
godz. 9, 
Emi gran ci; godz. 11 

27 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl: po -
kaz slaj dów w ra mach klu bu „Po dró -
że” im. To ny’ego Ha li ka pt.: „Gru zja
na szy mi ocza mi”; ko men tarz Ka ro li -
na Du dek i Pa weł Ter te lis; godz. 18;
wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Szata n z siód mej kla sy,
godz. 9, 
Emi gran ci; godz. 11 

28 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Szata n z siód mej kla sy;
godz. 9 i 11, 

Pro szę... Zrób mi dziec ko; godz. 19, 
Emi gran ci; godz. 11

29 LI STO PA DA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Dzi kie żą dze – an giel ska
far sa w reż. S. Fried ma na; godz. 19

30 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Dzi kie żą dze – an giel ska
far sa w reż. S. Fried ma na; godz. 19

Fi lie bib lio tecz ne, klu by osie -
dlo we i spor to we

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: „Pol ska
Mek syk 1921-1945” – wy sta wa
o sto sun kach pol sko -mek sy kań skich
w la tach 1921-1945, przy go to wa na na
pod sta wie do ku men tów z Ar chi wum
Akt No wych w War sza wie, czyn na
w go dzi nach pra cy bib lio te ki.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11) tel. 024/ 262 32 55: „Pocz tów ka
z Płoc ka”- wy sta wa fo to gra fii Pio tra
Au gu sty nia ka – człon ka Płoc kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im. A.
Ma cie szy. Re a li za cja wy sta wy do fi -
nan so wa na ze środ ków Urzę du Mia -
sta Płoc ka. Czyn na do 10 li sto pa da,
od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10-
18, w so bo ty 10-14.
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -

nych 20), tel. 024/ 263 46 92: „Strój -
cie mi, strój cie mi na ro do wą sce -
nę...” – wy sta wa o ży ciu i twór czo ści
Sta ni sła wa Wys piań skie go, czyn na od
po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach
pra cy bib lio te ki.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wy sta wa prac IX
Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz -
ne go „Ja i Król Ma ciuś Pier wszy”
o na gro dę Kró la Ma ciu sia.

IM PRE ZY STA ŁE

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: kół ko pla -
stycz ne „Ak wa rel ki” – za ję cia pla -
stycz ne dla dzie ci od by wa ją się
w każ dy wto rek w godz. 16-17.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 024/ 268 00 50:
w ra mach cy klu „Każ de dziec ko to
po tra fi” – za ję cia li te rac ko -pla sty-
cz ne dla dzie ci w wie ku szkol nym,
pro mu ją ce li te ra tu rę dzie cię cą, w każ -
dą śro dę w godz. 15.30-16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo u -
ste go 4), tel. 024/ 263 34 28: w ra -
mach cy klu Świat ksią żek – za ję cia li -
te rac ko -ar ty stycz ne dla dzie ci w wie -
ku 8-14 lat pod ha słem „Wę drów ki
pa pi ru su. Tro pem książ ki od sta ro -
żyt no ści do dziś”, pier wszy i trze ci
pią tek mie sią ca; godz. 15.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń -
skie go 17), tel. 024/ 268 67 80: „Po -
dróż z książ ka mi” – cykl spot kań
dla przed szko la ków o książ ce i bi-
b lio te ce; spot ka nia od by wają się po
wcześ niej szym uzgod nie niu ter mi -
nów.

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze cho -
wa 5a), tel. 024/ 266 87 06: „Ko ło
ma łych przy ja ciół ksią żek” – za ba -
wy z książ ką dla dzie ci, spot ka nia
z udzia łem opie ku nów od by wa ją się
w po nie dział ki, wtor ki i śro dy w godz.
10.30-11.30.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024/
262 27 69: „Klub Ma łe go Dziec ka”
– za ję cia z książ ką dla dzie ci w wie ku
2-5 lat wraz z opie ku na mi od by wa ją
się co dzien nie po za czwar tkiem;
godz. 10.30, za pi sy na za ję cia.
„Dro gow ska zy ży cio we” – kon kurs

pla stycz ny dla gim na zja li stów. Skła -
da nie prac do 20 li sto pa da 2008.

3 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„We so ła ciuch cia ru sza w świat”



VMiast O!Żyje

– za ba wy ru cho we w Klu bie Ma lu -
cha; godz. 16, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Mój Płock
– mo je mia sto” – wy sta wa po kon kur -
so wa czyn na w godz. 9-16 od po nie -
dział ku do piąt ku w Ga le rii Pla stycz -
nej Twór czo ści Dziec ka.

4 LI STO PA DA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: „Wol -
ność? Do brze! Nie pi ję, nie pa lę!”
– za ję cia wy kła do wo -war szta to we
po pro wa dzi psy cho log Mo ni ka
Choj nac ka, w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz -
nie; godz. 8.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń -
skie go 17), tel. 024/ 263 67 80: spot -
ka nie au tor skie z Bar ba rą Kos mow -
ską, au tor ką ksią żek dla mło dzie ży
i do ro słych, la u re at ką I na gro dy
w kon kur sie na Dzien nik pol skiej
Brid get Jo nes – „Te ren pry wat ny”;
godz. 17.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Pl. Dą brow skie go 2a), tel.
024/ 267 84 30, www.mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – Ro zgryw ki Pił ki Siat ko wej
Dziew cząt Szkół Po nad gim na zjal -
nych; godz. 15.30. 

SP Nr 3 (ul. Kos so budz kie go 7): VII
Tur niej Czte rech Ogni szkół pod sta -
wo wych pół fi nał – PIMS; godz. 11.

5 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: spot ka nie au tor skie
z Bar ba rą Kos mow ską, au tor ką ksią -
żek dla mło dzie ży i do ro słych, la u re -
at ką I na gro dy w kon kur sie na
Dzien nik pol skiej Brid get Jo nes
– „Te ren pry wat ny” oraz kon kur su
li te rac kie go im. Astrid Lin dgren;
godz.12.

Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul. Czwar ta -
ków 4), tel. 024/ 263 50 34: „Im pre -

za bez al ko ho lu – prze ży tek czy no -
wy trend?” – spot ka nie z Moniką
Choj nac ką, psy cho lo giem, adre so wa -
ne do gim na zja li stów, w ra mach re a li -
za cji pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie; godz. 13.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Daj po trze bu ją cym swój uś miech”
– co ty god nio we spot ka nie wo lon ta -
riu szy Mal tań skiej Służ by Me dycz -
nej; godz. 16, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: spot ka nie To wa rzy stwa Mi -
łoś ni ków Lwo wa; godz. 18.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (LO im. Wł. Ja gieł ły ul. 3 Ma ja
4, ZS Bu do wla nych ul. Mo ścic kie go
4), tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Ko szy ko wej
Chłop ców Szkół Po nad gim na zjal -
nych; godz. 15.30.

SP Nr 3 (ul. Kos so budz kie go 7):
Tur nie ja da klas I – III szkół pod sta -
wo wych; godz. 11.

6 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: „Eu ro pej ska
wios na – poz na je my kra je Unii Eu -
ro pej skiej” – spot ka nie dla dzie ci

z Ma rze ną Ka pu ściń ską z Re gio nal -
ne go Cen trum In for ma cji Eu ro pej -
skiej; godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Jest ta ki kraj
tu nad Wi słą – co mło dzi my ślą o oj -
czyź nie” – wi do wi sko w 90. rocz ni cę
odzy ska nia nie po dleg ło ści przez Pol -
skę w wy ko na niu Te a tru Mło dych
Bia ła Man dra go ra. Opie ka ar ty stycz -
na – Ro ma Lud wic ka; godz. 18.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 3, ul. Kos so budz kie go
7), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: VII Tur niej Czte -
rech Ogni Szkół Pod sta wo wych pół fi -
nał – PIMS; godz. 11.
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej

Ro zgryw ki Pił ki Siat ko wej Chłop ców
Szkół Po nad gim na zjal nych; godz.
15.30.

SP Nr 3 (ul. Kos so budz kie go 7): Ro -
zgryw ki „Czte ry Ognie” Szkół Pod -
sta wo wych; godz. 11.

7 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: roz strzy gnię cie
IX Ogól no pol skie go Kon kur su Pla -
stycz ne go „Ja i Król Ma ciuś Pier -
wszy” o na gro dę Kró la Ma ciu sia,
godz. 12. W pro gra mie wer ni saż wy -

Wystawa Aleksego Kiriuszyna w Muzeum Mazowieckim
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sta wy po kon kur so wej, war sztat pla -
stycz ny, wrę cze nie na gród la u re a tom.
Wy sta wa czyn na do 30 li sto pa da
w go dzi nach 9-16 od po nie dział ku do
piąt ku w Ga le rii Pla stycz nej Twór -
czo ści Dziec ka.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (LO im. St. Ma ła chow skie go,
ul. Ma ła chow skie go 1, III LO im. M.
Dą brow skiej ul. Łu ka sie wi cza 11, LO
im. Wł. Ja gieł ły ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/
264 87 30, www.mzos.ump.pl: Płoc -
kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Ko szy ko wej
Dziew cząt Szkół Po nad gim na zjal -
nych; godz. 15.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Śla dy za trzy ma ne go cza su” – kon -
kurs fo to gra ficz ny; godz. 18, wstęp
wol ny.

SP Nr 3 (ul. Kos so budz kie go 7):
Tur nie ja da klas I – III szkół pod sta -
wo wych; godz. 11.

8 LI STO PA DA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -

cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: V Edy cja Płoc -
kiej Li gi Pił kar skiej – III ko lej ka;
godz. 9.

Ogród Jor da now ski (Fi lia MDK –
ul. Wy szo grodz ka 1), tel. 024/ 364 77
10, www.mdk-plock.pl: udział Klu bu
Tu ry sty ki Pie szej „Pie chur” w XVII
Raj dzie Nie po dleg ło ści „Szla ka mi
Le gio ni stów Płoc kich”; godz. 8.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Li ga szkół” – III
tur niej czter na stej edy cji ro zgry wek
sza cho wych dla dzie ci i mło dzie ży;
godz. 9.

9 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: „Dro gi ży cia” – pre mie ra
mu si ca lu w wy ko na niu mło dych ar ty -
stów sku pio nych wo kół Mło dzie żo -
we go Do mu Kul tu ry. Li bret to – Gra -

ży na Ry bic ka, mu zy ka – Bo gdan
Mar ci niak, cho re o gra fia – Ka ta rzy na
Syl we strzak, re ży se ria – Ma riusz Po -
go now ski, Prze mek Pa wlic ki, sce no -
gra fia – Do ro ta Szar mach -Joń czyk,
Syl wia Ser wach -Ba ru cha, ko or dy na -
tor pro jek tu – Ro man Ku sy; godz. 19.

12 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Im pre za bez al ko -
ho lu – prze ży tek czy no wy trend?”
– spot ka nie z Mo ni ką Choj nac ką, psy -
cho lo giem, adre so wa ne do gim na zja -
li stów, w ra mach re a li za cji pro gra mu
Ży ję zdro wo i bez piecz nie; godz.
12.30.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -
cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: IX TTS z oka zji
„Na ro do we go Świę ta Nie po dleg ło -
ści”; godz. 9.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych
(Pl. Dą brows kie go 2a), tel. 024/ 267 84
30, mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy ska
Mło dzie ży Szkol nej – Ro zgryw ki Pił ki
Siat ko wej Dziew cząt Szkół Po nad gim -
na zjal nych; godz.15.30. 

SP Nr 3 (ul. Kos so budz kie go 7):
Tur nie ja da klas I – III szkół pod sta -
wo wych; godz. 11.

13 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 262
27 69: „Za cho wa nia ry zy kow ne mło -
dzie ży – jak po ko nać pre sję sek su al -
ną” – za ję cia wy kła do wo -war szta to -
we po pro wa dzi Mar ta Ra kow ska,
w ra mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie; godz. 10.15.

„Al ko hol przy czy ną przed wczes -
nej ini cja cji sek su al nej” – spot ka nie
z psy cho lo giem Mar tą Ra kow ską,
w ra mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie; godz. 12.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: „Las w ko lo -
rach je sie ni” – spot ka nie dla dzie ci
z Mał go rza tą Wło czkow ską, pra cow -
ni kiem Na dleś nic twa Płock; godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: wy kład dr
Grze go rza Go łę biew skie go „Dro gi
do nie po dleg ło ści” dla mło dzie ży
szkół śred nich; godz. 11.
„Al ko hol przy czy ną przed wczes -

nej ini cja cji sek su al nej” – spot ka nie
z psy cho lo giem Mar tą Ra kow ską,
w ra mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie; godz. 8.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Pl. Dą brow skie go 2a), tel. 024/

„Dwie żony“ E. Sówki. Wystawę prezentującą twórczość śląskiego artysty
można oglądać w galerii OTO JA
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264 87 30, www.mzos.ump.pl: Płoc -
kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Siat ko wej Chłop -
ców Szkół Po nad gim na zjal nych;
15.30. 

SP Nr 3 (ul. Kos so budz kie go 7): VII
Tur niej Czte rech Ogni Szkół Pod sta -
wo wych fi nał – PIMS; godz. 11.

14 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024/
262 27 69: „Sło wa jak mie cze. Ro la
li te ra tu ry pięk nej w wal ce o nie po -
dleg łość” – wy kład Gra ży ny Ry bic -
kiej dla ucz niów szkół gim na zjal nych;
godz. 11.45.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: otwar cie wy -
sta wy „Sym bo le i bar wy na ro do -
we” ze zbio rów Har cer skie go Zes po -
łu Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”
oraz Książ ni cy Płoc kiej i wspól ne
śpie wa nie pieś ni pa trio tycz nych;
godz. 18.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -
cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: Tur nie ja da klas
I – III szkół pod sta wo wych; godz. 11.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „W krai  -
nie fan ta zji – roz bu dzić ma rze nia”
– kon kurs pla stycz ny dla szkół pod -
sta wo wych; godz. 17, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12: „W
kra i nie baj ko wróż ki” – kon kurs dla
przed szko li; godz. 10, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: XIII spot ka nie
z cy klu „Głoś ne czy ta nie no cą”. Chęt -
ni mo gą sa mo dziel nie wy ty po wać
i od czy tać wy bra ny frag ment pro zy
miesz czą cy się w za pro po no wa nym
te ma cie; godz. 19.

15 LI STO PA DA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -

cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,

www.mzos.ump.pl: Kra jo wy Tur niej
Ju nio rów Młod szych w Bad min to nie;
godz. 10.

17 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024/
262 27 69: „Uczy my się mó wić, mó -
wi my by się uczyć” – spot ka nie dla
ro dzi ców, za in te re so wa nych ak tyw -
nym wspie ra niem roz wo ju swo ich
dzie ci pro wa dzo ne przez spe cja li stów
z Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz nej nr 2; godz. 16.30.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Up ły wa
szyb ko ży cie” – kon cert z oka zji Dnia
Se nio ra; godz. 16, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Przyjdź, po patrz i za tańcz”
– otwar ta pró ba sek cji tań ca bre ak dan -
ce; godz. 16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (ZS Tech nicz nych al. Ki liń skie -
go 4, ZS Cen trum Edu ka cji al. Ko by -
liń skie go 25, LO im. St. Ma ła chow -
skie go, ul. Ma ła chow skie go 1), tel.
024/ 267 84 30, www.mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Ko szy ko wej
Dziew cząt Szkół Po nad gim na zjal -
nych; godz. 15.30.

SP Nr 21 (ul. Cho pi na 62): Ro -
zgryw ki Mi ni – ko szy ków ki dziew -
cząt szkół pod sta wo wych – eli mi na -
cje; godz. 9.30. 

18 LI STO PA DA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu Wy -
bie ra my za wód „Zo o tech nik”
– spot ka nie dla gim na zja li stów
z Ali cją Bień, pra cow ni kiem
Miejskiego Ogro du Zo o lo gicz ne go;
godz. 9.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Pl. Dą brow kie go 2a), tel. 024/
267 84 30, www.mzos.ump.pl: Płoc -
kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Siat ko wej Dziew -

cząt Szkół Po nad gim na zjal nych;
godz.15.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Dzień Se nio ra i In wa li dy” – uro czy -
sty kon cert; godz. 16, wstęp wol ny.

19 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho tom -

skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024/ 262
27 69: „Im pre za bez al ko ho lu – prze -
ży tek czy no wy trend?” – spot ka nie
z Moniką Choj nac ką – psy cho lo giem,
adre so wa ne do gim na zja li stów, w ra -
mach re a li za cji pro gra mu Ży ję zdro wo
i bez piecz nie; godz. 12.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (III LO im. M. Dą brow skiej ul.
Łu ka sie wi cza 11, ZS Nr 1, IV LO ul.
Pia ska 5, Zes pół Szkół Cen trum Edu -
ka cji al. Ko by liń skie go 25), tel. 024/
267 84 30, www.mzos.ump.pl: Płoc -
kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Ko szy ko wej
Chłop ców Szkół Po nad gim na zjal -
nych; godz. 15.30. 

Gim na zjum Nr 1 (ul. Pia ska 5): Płoc -
kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Siat ko wej Dziew -
cząt Szkół Gim na zjal nych – eli mi na -
cje; godz. 10.

SP Nr 21 (ul. Cho pi na 62): Ro -
zgryw ki Mi ni – ko szy ków ki dziew -
cząt szkół pod sta wo wych – eli mi na -
cje; godz. 9.30. 

20 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (Pl. Dą brow skie go 2a), tel.
024/ 264 87 30, mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej – Ro -
zgryw ki Pił ki Siat ko wej Chłop ców
Szkół Po nad gim na zjal nych; 15.30. 

Gim na zjum Nr 4 (ul. Mio do wa):
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Siat ko wej Dziew -
cząt Szkół Gim na zjal nych – eli mi na -
cje; godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,



www.mdk-plock.pl: XXII Ogól no -
pol skie In ter dy scy pli nar ne War -
szta ty Ar ty stycz ne „Mistrz
– Uczeń”. W pro gra mie: dzia ła nia
pla stycz ne, ta niec, mu zy ka, film, te -
atr. Za pra sza my do udzia łu na u czy -
cie li oraz dzie ci i mło dzież.

21 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew.104: „Co w mej du szy
gra” – mię dzysz kol ny kon kurs poe zji
śpie wa nej; godz. 10, wstęp wol ny.

22 LI STO PA DA (SO BO TA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Dla ko go jest ten
Miś?” – uro czy stość dla przed szko -
la ków peł na nies po dzia nek, z oka zji
Mię dzy na ro do we go Dnia Plu szo we -
go Mi sia. Bi le tem wstę pu dla chęt -
nych uczest ni ków bę dzie plu szo wa
ma skot ka. Ze bra ne mi sie tra fią do
płoc kiej fun da cji „Sil ni Ra zem”;
godz. 12.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10), tel. 24/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: XIV Edy cja Tur -
nie ju Te ni sa Sto ło we go z Cy klu
Grand Prix o Mi strzo stwo Ama to rów
Płoc ka; godz. 9.30.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10, mdk-
plock.pl: kon cert „Gre chu ta” w wy -
ko na niu kwar te tu Woj cie cha Ma jew -
skie go. Kon cert to wa rzy szy XXII
Ogól no pol skim War szta tom Ar ty -
stycz nym „Mistrz – uczeń”; godz. 19.

24 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (III LO im. M. Dą brow skiej ul.
Łu ka sie wi cza 11, LO im. Wł. Ja gieł -
ły ul. 3 Ma ja 4, ZS Nr 1 IV LO ul.
Pia ska 5), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy ska
Mło dzie ży Szkol nej – Ro zgryw ki
Pił ki Ko szy ko wej Dziew cząt Szkół
Po nad gim na zjal nych; godz. 15.30. 

Gim na zjum nr 8 (ul. Ku trze by 2a):
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej

– Ro zgryw ki Pił ki
Siat ko wej Chłop ców
Szkół Gim na zjal -
nych – eli mi na cje;
godz. 10.

SP Nr 21 (ul. Cho -
pi na 62): Ro zgryw -
ki Mi ni – ko szy -
ków ki dziew cząt
szkół pod sta wo -
wych – eli mi na cje;
godz. 9.30. 

25 LI STO PA DA
(WTO REK)
Klub Osie dla Łu -

ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel.
024/ 263 94 12: „Za ba wy z ko lo -
rem” – za ję cia pla stycz ne dla dzie ci
i mło dzie ży; godz. 16, wstęp wol ny.

26 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: war sztat pla -
stycz ny „Dia log Ma zo wsza” pro -
wa dzo ny przez ar tyst kę lu do wą
Jad wi gę Mel ler. Za pra sza my do
udzia łu ro dzi ców wraz z dzieć mi;
godz.15. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 21 ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: Fi nał
ro zgry wek Mi ni – ko szy ków ki
dziew cząt szkół pod sta wo wych;
godz. 9.30. 

ZS Bu do wla nych Nr 1 ul. Mo ścic -
kie go 1, Zes pół Szkół Tech nicz nych
al. Ki liń skie go 4, LO im. St. Ma ła -
chow skie go ul. Ma ła chow skie go 1:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– Ro zgryw ki Pił ki Ko szy ko wej
Chłop ców Szkół Po nad gim na zjal -
nych; godz. 15.30. 

27 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 268 00 48: w cy klu Ku fer
z książ ka mi – „An drzej ko we cza ry -
ma ry w pol skiej tra dy cji” – spot ka -
nie dla dzie ci z An drze jem Mil ke;
godz. 10.

28 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -

na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Wie -
czór wróżb i cza rów” – An drzej ki
w Klu bie; godz. 17, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew. 104: „An drzej ki w Klu -
bie” – im pre za in te gra cyj na dla dzie -
ci i mło dzie ży; godz. 16, wstęp wol -
ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „An drzej ko we
wo sku la nie na ad wen tu po wi ta -
nie”- wie czór wróżb an drzej ko wych.
Za ba wy lu do we z wróż ba mi dla

dzie ci z grup MDK; godz. 17.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Ma gicz na gra lo su” – wie czór
an drzej ko wy dla dzie ci i mło dzie ży;
godz. 16, wstęp wol ny.

30 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
mozs.ump.pl: V Edy cja Płoc kiej Li gi
Pił kar skiej – IV ko lej ka; godz. 10.

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
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Recital Ewy Dałkowskiej odbędzie się 21 listopada w
Pałacu Ślubów


