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WY STA WY

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: Er win
Sów ka. Z Zie mi do Nie ba – wy sta -
wa czyn na do 19 grud nia. Ga le ria
pre zen tu je obra zy, ry sun ki i gra fi ki
z ko lek cji Oto JA. Na miej scu moż li -
wość za ku pu ka ta lo gów i pla ka tów
z wy staw, ko szu lek, kub ków, kar tek
pocz to wych; od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 14-17.30, wstęp wol ny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
„Daj mi wstąż kę błę kit ną...”
– wy sta wa prac ma lar skich płoc -
kiej ar tyst ki Zo fii Sa mu sik -Za -
rem by, in spi ro wa nych twór czo -
ścią Cy pria na Nor wi da. Ek spo zy -
cja czyn na od 15 do 31 grud nia,
od po nie dział ku do piąt ku w godz.
10-18, w so bo ty 10-14.

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.

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. 
MA TEJ KO W PŁOC KIM

MU ZE UM: pre zen ta cja trzech
dzieł Ja na Ma tej ki: „Chrzest
Wła dy sła wa War neń czy ka 18.
II. 1425 r.”; 1881 r.; „Ociem nia -
ły Wit Stwosz z wnu czką”;
1865 r.; „Przy ję cie Ży dów R.P.
1096” z cy klu „Dzie je cy wi li za cji
w Pol sce”; 1889. Wy sta wa czyn na
do 21 grud nia. 
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.

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: MA GIA
GRA FI KI JA POŃ SKIEJ; wy sta -

Wystawa Bogusława Heczko w Domu Darmstadt czynna od 14 grudnia do 4 stycznia
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wa czyn na 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. Wy sta wa czyn na
od wtor ku do nie dzie li do 1 stycz -
nia 2009 ro ku. Wy sta wa zor ga ni -
zo wa na w ra mach Sto wa rzy sze nia
Mię dzy na ro do we go Trien na le
Gra fi ki w Kra ko wie.

9 GRUD NIA (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 Shim
Jung – Eun (Dar mstadt). Kon cert
zor ga ni zo wa ny w ra mach ob cho -
dów 20-le cia współ pra cy Płoc ka
i Dar mstadt; 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: KRÓ LEW NA
ŚNIEŻ KA, godz. 11.30.

10 GRUDNIA (ŚRODA)
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, godz. 9 i 11.30.

11 GRUD NIA (CZWAR TEK)
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 80, www.po -
sor kie stra.pl: WIE CZÓR KO LĘD
Z KA TA RZY NĄ SKRZY NEC -
KĄ. Wy ko naw cy: Ka ta rzy na
Skrzy nec ka – wo kal, Ma ciej Mu -
rasz ko – per ku sja, Krzysz tof Sa me -
la – bass, Pa weł Peł czyń ski – sak so -
fon, Grze gorz Ko pa la – gi ta ra, Ja -
cek Pi skorz – pia no, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Mi chał Ko cim -
ski – dy ry gent. W pro gra mie: naj -
pięk niej sze ko lę dy i pa sto rał ki;
godz. 19, bi le ty w ce nie 30 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, godz. 9 i 11.30.

12 GRUDNIA (PIĄTEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,

www.te atr plock.pl: HER BERT
ZNA NY I NIEZ NA NY – se sja
na u ko wa i pro mo cja no we go cza -
so pis ma ZNAJ wy da wa ne go przez
Sto wa rzy sze nie Au to rów Pol skich
od dział Płoc ku; godz. 11.
Pre mie ra spek ta klu DRU GI

PO KÓJ; godz. 18.

13 GRUD NIA (SO BO TA)
Ba zy li ka Ka te dral na (ul. Tum ska

3): kon cert w ra mach Eu ro pej -
skich Spot kań Chó ral nych, z Pu -
e ri Can to res Plo cen ses wy stą pi
chór RA DOST z Mosk wy; godz.
18.30, 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: Dzi kie żą dze –
an giel ska far sa w reż. S. Fried ma -
na; godz. 19.

14 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy ak wa re li
Bo gu sła wa He czko pt. „Pej za że”;
godz. 17, wstęp wol ny. Wy sta wa
czyn na do 4 stycz nia 2009 r. 

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.

15 GRUD NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: wer ni saż wy -
sta wy „Daj mi wstąż kę błę kit -
ną...”. Pra ce ma lar skie płoc kiej
ar tyst ki Zo fii Sa mu sik -Za rem by,
in spi ro wa ne twór czo ścią Cy pria na
Nor wi da, godz. 18.

17 GRUD NIA (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 MA GIA
GRA FI KI JA POŃ SKIEJ; wy -
sta wa czyn na 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. Wy -
sta wa czyn na od wtor ku do nie -
dzie li do 1 stycz nia 2009 ro ku,
zor ga ni zo wa na w ra mach Sto -

Grafika japońska w Płockiej Galerii Sztuki
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wa rzy sze nia Mię dzy na ro do we -
go Trien na le Gra fi ki w Kra ko -
wie.

19 GRUDNIA (PIĄTEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: Pre mie ra
spek ta klu PIER ŚCIEŃ I RÓ -
ŻA; godz. 9 i 11.30.

20 GRUDNIA (SOBOTA)
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.

21 GRUDNIA (NIEDZIELA)
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.

31 GRUD NIA (ŚRO DA)
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 80, www.po -
sor kie stra.pl: SYL WE STER
Z OR KIE STRĄ. Wy ko naw cy:
Ja rek Wist – wo kal, Pa u li na Ku -
jaw ska – wo kal, Ku kla Band,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Zyg munt Ku kla – dy ry gent, Ma -

rek Sie roc ki – pro wa dze nie.
W pro gra mie: wiel kie prze bo je
pol skiej i świa to wej mu zy ki roz -
ryw ko wej; godz. 18 i 21, bi le ty
w ce nie 70 zł i 80 zł.

Syl we ster przed Ra tu szem, godz.
22. Wystąpią: Tigrita Project i
Rusłana – zwyciężczyni konkursu
Eurowizji w Stambule w 2004
roku.

3 STYCZ NIA 2008 (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: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 16.

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: wy -
sta wa „Sym bo le i bar wy na ro do -
we” przy go to wa na 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. Czyn na do 31
grud nia, 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:
wy sta wa o ży ciu i twór czo ści Sta -
ni sła wa Wys piań skie go Strój cie
mi, strój cie mi na ro do wą sce -
nę..., czyn na do 31 grud nia od
po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach pra cy bib lio te ki.Wieczór Kolęd z Katarzyną Skrzynecką w sali koncertowej PSM 11 grudnia
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IM PRE ZY STA ŁE

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.

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 stycz 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: cykl spot kań dla przed szko la -
ków o książ ce i bib lio te ce Po dróż
z książ ka mi; spot ka nia od by wać
się bę dą 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: za -
ba wy z książ ką dla dzie ci Ko ło
ma łych przy ja ciół ksią żek, spot -
ka nia z udzia łem opie ku nów od -
by wa ją się w po nie dział ki, wtor ki
śro dy w godz. 10.30-11.30.

5 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tury (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wer ni saż wy -

sta wy – plo nu miej skie go kon kur -
su pla stycz ne go „Naj ład niej sza
Kar ta Świą tecz na”. Wy sta wa
czyn na do 30 stycz nia 2009 r.
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.

8 GRUD NIA (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: 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
w Płoc ku – nie pra wi dło wo ści roz -
wo jo we a wczes na pro fi lak ty ka:
kie dy sko rzy stać z po ra dy spe cja -
li sty – Mał go rza ta Pać kow ska
i Ka ta rzy na Po do lew ska; godz.
16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -
lecz nych 20), tel. 024/ 263 46 92:
spot ka nia z cie ka wy mi ludź mi
i ich pa sja mi Prze żyj my to jesz -
cze raz – spot ka nie dla mło dzie ży
z by łą po seł Ka ta rzy ną Pie kar ską;
godz. 10.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (płoc kie szko ły po nad gim -
na zja lne), 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 niko szy ków ki chłop -
ców Szkół Pod sta wo wych – eli mi -
na cje; godz. 9.30.

Zes pół Szkół Cen trum Edu ka cji
(al. Ko by liń skie go 25): Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej – ro -
zgryw ki pił ki ręcz nej chłop ców
szkół po nad gim na zjal nych – eli -
mi na cje; godz. 8.

9 GRUD NIA (WTO REK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tury (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: IV spot ka nie
edu ka cyj ne z cy klu „Czy dzie ci to
wie dzą?”; godz. 10.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum Nr 1 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 ko szy ków ki chłop ców
szkół gim na zjal nych – eli mi na cje;
godz. 9.

10 GRUD NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.

Sylwester przed ratuszem rozpocznie się o godz. 22
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024/ 262 79 96 wew. 104: Przyj -
dzie do Cie bie – wie czór wi gi lij -
ny; godz. 16, wstęp wol ny.

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:
ro zgryw ki mi niko szy ków ki chłop -
ców szkół pod sta wo wych – eli mi -
na cje; godz. 9.30.
Płoc kie szko ły po nad gim na zjal -

ne: 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.

Zes pół Szkół Cen trum Edu ka cji
(al. Ko by liń skie go 25): Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– rozgryw ki pił ki ręcz nej dziew -
cząt szkół po nad gim na zjal nych
– eli mi na cje; godz. 8.30.

11 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka -
nie dla dzie ci z Mał go rza tą Wło -
czkow ską, pra cow ni kiem Na dleś -
nic twa Płock – zi ma u przy ja ciół
z leś nej po la ny; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94
12: „Na ro dzi ła nam się na dzie ja
i mi łość” – kon cert ko lęd i pa sto -
ra łek po łą czo ny ze spot ka niem wi -
gi lij nym dla se nio rów i osób sa -
mot nych; godz. 17, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: V edy cja miej skie go kon kur su
pla stycz ne go z cy klu Tra dy cje
i zwy cza je pol skie – szop ka bo -
żo na ro dze nio wa; godz. 12, wstęp
wol ny. 

12 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: II edy cja kon kur su pla stycz -
ne go na naj ład niej szą ozdo bę
cho in ko wą „Gwiazd ko we zrób
to sam” dla dzie ci szkół pod sta -
wo wych kl. I-III i IV -VI; godz.
11, 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: kon kurs
te a trzy ków przed szkol nych Pa sto -
rał ki; 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: „Noc ne Ada -
ma czy ta nie” XIV spot ka nie z cy -
klu „Głoś ne czy ta nie no cą” w 210.
rocz ni cę uro dzin wiesz cza. 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.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum Nr 5), tel. 024/
267 84 30, www.mzos.ump.pl: ro -
zgryw ki pił ki siat ko wej chłop ców
szkół gim na zjal nych – eli mi na cje;
godz. 10.

Szko ła Pod sta wo wa Nr 3 (ul.
Kos sa budz kie go 7): ce re mo nia
wrę cze nia na gród za za wo dy spor -
to we „Czte ry Ognie” z udzia łem
Mo ni ki Py rek; godz. 11.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 267 84
30: Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży
Szkol nej – ro zgryw ki pił ki noż -
nej chłop ców szkół po nad gim na -
zjal nych – pół fi na ły; godz. 8.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: za ba wa cho in ko wa dla dzie ci
i mło dzie ży Zi mo we Cho in ko wa -
nie; godz. 16, wstęp wol ny. 

13 GRUD NIA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „RO BO GA -
MES” – im pre za ma na ce lu po pu -
la ry za cję edu ka cji tech nicz nej dzie -
ci i mło dzie ży w wie ku 10-16 lat,
pro wa dzo nej w for mie war szta tów
bu do wy i pro gra mo wa nia ro bo tów. 
Wstęp wol ny, licz ba uczest ni ków

jest ogra ni czo na, wska za ne
wcześ niej sze zgło sze nie przez in -
ter net lub te le fon. Szcze gó ło we in -

for ma cje oraz for mu larz do za pi -
sów po da ne bę dą na stro nie in ter -
ne to wej Ro bo ga mes: www.stan -
do wal ki.tro bot.pl; godz. 9.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Ha la Spor to wa Bo ro wi czki
ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 267 84
30, 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.
Tur niej Ro dzin ny w Te ni sie Sto -

ło wym Płock 2008/2009; godz.
9.30. 

15 GRUD NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08:
spot ka nie wi gi lij ne w klu bie Ko lę -
da dwóch serc; 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: Anio łek z ra dos ne go nie ba
– za ję cia ma nu al ne, two rze nie
ory gi nal nych ozdób świą tecz nych
z cy klu Świat Ma lu cha; godz. 16,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Zes pół Szkół Cen trum Edu -
ka cji, al. Ko by liń skie go 25), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży
Szkol nej – ro zgryw ki pił ki ręcz nej
chłop ców szkół po nad gim na zjal -
nych – eli mi na cje; godz. 8.

Szko ła Pod sta wo wa Nr 21 (ul.
Cho pi na 62): ro zgryw ki mi ni ko -
szy ków ki chłop ców szkół pod sta -
wo wych – pół fi na ły; godz. 9.30.

16 GRUD NIA (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 – przed sta -
wi ciel me dycz ny – spot ka nie dla
gim na zja li stów z Agniesz ką My -
śli wiec; godz. 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Wie czor ne ko lę do wa nie”
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– uro czy sty kon cert wi gi lij ny;
godz. 16, wstęp wol ny. 

17 GRUD NIA (ŚRO DA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -

to wych (płoc kie szko ły po nad -
gim na zjal ne), 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.

SP Nr 21 (ul. Cho pi na 62): ro -
zgryw ki mi niko szy ków ki chłop -
ców szkół pod sta wo wych – fi na ły;
godz. 9.30.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10): XIV Świą tecz ny
Tur niej Te ni sa Sto ło we go
„Gwiazd ka 2008”; godz. 10. 

18 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,

www.mdk-plock.pl: IV spot ka nie
z cy klu „Czwar tki stu den ckie
w MDK”; godz. 18.

19 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
262 27 69: „Na Gwiazd kę” – im -
pre za dla naj młod szych czy tel ni -
ków z Klu bu Ma łe go Dziec ka;
godz. 14.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: Pa sto rał ka
– kon cert wi gi lij ny w wy ko na niu
Mu zycz ne go Te a tru Mło dych
„Bia ła Man dra go ra” i Gru py Te a -
tral nej spod Zna ku Kró la Ma ciu -
sia; godz. 18.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (ul. Spor to wa 3), tel. 024/
267 84 30, www.mzos.ump.pl:
Gwiazd ko wy Tur niej Te ni sa;
godz. 10.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10): Płoc kie Igrzy ska
Mło dzie ży Szkol nej – ro zgryw ki
pił ki noż nej chłop ców szkół po -
nad gim na zjal nych – fi na ły; godz.
8.30.

20 GRUD NIA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: Fe sti wal
Mło dzie ży – w pro gra mie mię -
dzy in ny mi VII pre mie ra Te a tru
Wi ci „Zo sia Kop ciu szek”;
godz. 9.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (ul. Spor to wa 3), tel. 024/
267 84 30, www.mzos.ump.pl:
Grand Prix Płoc ka w Te ni sie
2008/2009; godz. 9.30.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka10): Tur niej Kra jo wy
w Bad min to nie, kat. se nior i ju -
nior; godz. 10. 

Wystawie dzieł Matejki towarzyszy pokonkursowa wystawa fotograficzna ,,Matejko”
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21 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (Ha la Spor to wa Bo ro wi czki
ul. Kor cza ka10), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Tur niej
Kra jo wy w Bad min to nie, kat. se -
nior i ju nior; godz. 10. 

22 GRUD NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
262 27 69: „Na Gwiazd kę” – im -
pre za dla naj młod szych czy tel ni -
ków z Klu bu Ma łe go Dziec ka;
godz. 10.30.

28 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (Ha la Spor to wa Bo ro wi czki
ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: V Edy cja
Płoc kiej Li gi Pił kar skiej – VI ko -
lej ka; godz. 9.
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Za zmiany w programie redakcja nie ponosi odpowiedzialności.


