
Wystawa ,,Mój Płock” w Książnicy Płockiej
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WY STA WY

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek
8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: wy sta wa An -
ne -Kath rin Matz (Dar mstadt) pt.
„W.O.DA” („West – Ost –

Dar mstadt” – „Za chód –
Wschód – Dar mstadt”), ek -

spo zy cja czyn na do 22 mar ca. 

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: 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.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko -
ściusz ki 6), 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: „Mój
Płock” – do rocz na XXIX wy sta -
wa fo to gra ficz na człon ków
Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to -
gra ficz ne go im. Alek san dra Ma -
cie szy, czyn na do 14 lu te go, 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, wystawa
czasowa „Michał du Laurans –
In Memoriam”; 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. Mu -
ze um czyn ne we wto rek 10-15,
śro da -pią tek 10-16, so bo ta -nie -
dzie la 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: wy sta wa
Od naj dy wa nie pięk na oraz w Ma -
łej Ga le rii wy sta wa in dy wi du al na
prac Ne li Le wan dow skiej. Wy sta -
wy czyn ne do 28 lu te go. Galeria
otwarta w godz. 10-18, bilety: 6 zł
normalny, 3 zł ulgowy, zbiorowy
po 2 zł od osoby, w niedziele
wstęp wolny.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 11b), tel. 024/ 262 25 95,
w w w . m u  z e  u m  p l o c k . a r t . p l :
Men no ni ci na Żu ła wach –

Oca lo ne Dzie dzic two. Osad -
nic two Olen der skie Na Ma zo -
wszu. Wy sta wa czyn na do 22
mar ca jest opo wie ścią o niez -
wy kłej spo łecz no ści, dla któ rej
przez czte ry stu le cia del ta Wi sły
by ła oj czyz ną. 

Teatr Dramatyczny (Nowy
Rynek 11), tel. 024/ 262 73 77:
Gościnnie warszawski Teatr
Rampa ze spektaklem pt.
„Klimakterium”; godz. 16 i
19.30.

1 LUTEGO (NIEDZIELA)
Kino Helios (ul. Wyszogrodzka

144), tel. 024/ 363 34 46, 024/
363 34 45: „Idealny facet dla
mojej dziewczyny”; godz.
10.30, 13, 15.30, 18, 20.30;
bilety 16 zł (ulgowy), 20 zł
(normalny) oraz grupowy: 12
zł/dzieci i 13 zł/dorośli.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul.
Tum ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
w w w . m u  z e  u m  p l o c k . a r t . p l :
„Góralskie kolędowanie“ z
Kapelą im. Ks. prof. Józefa
Tischnera, godz. 16.

2 LUTEGO (PONIEDZIAŁEK)
Kino Helios (ul. Wyszogrodzka

144), tel. 024/ 363 34 46, 024/
363 34 45: „Idealny facet dla
mojej dziewczyny”; godz.
10.30, 13, 15.30, 18, 20.30;
bilety 15 zł (ulgowy), 18 zł
(normalny) oraz grupowy: 12
zł/dzieci i 13 zł/dorośli.,,Idealny facet dla mojej dziewczyny” w kinie Helios
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3 LUTEGO (WTOREK)
Kino Helios (ul. Wyszogrodzka

144), tel. 024/ 363 34 46, 024/
363 34 45: „Idealny facet dla
mojej dziewczyny”; godz.
10.30, 13, 15.30, 18, 20.30;
bilety 15 zł (ulgowy), 18 zł
(normalny) oraz grupowy: 12
zł/dzieci i 13 zł/dorośli.

4 LU TE GO (ŚRO DA)
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.: „Ma le zja
i Taj lan dia”; ko men tarz Zbi -
gniew Bur żac ki; godz. 18, wstęp
wol ny. 

Kino Helios (ul. Wyszogrodzka
144), tel. 024/ 363 34 46, 024/
363 34 45: „Idealny facet dla
mojej dziewczyny”; godz.
10.30, 13, 15.30, 18, 20.30;
bilety 15 zł (ulgowy), 18 zł
(normalny) oraz grupowy: 12
zł/dzieci i 13 zł/dorośli.

5 LUTEGO (CZWARTEK)
Kino Helios (ul. Wyszogrodzka

144), tel. 024/ 363 34 46, 024/
363 34 45: „Idealny facet dla
mojej dziewczyny”; godz.
10.30, 13, 15.30, 18, 20.30;
bilety 15 zł (ulgowy), 18 zł
(normalny) oraz grupowy: 12
zł/dzieci i 13 zł/dorośli.

6 LU TE GO (PIĄ TEK)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul.

Sien kie wi cza 36), tel. 024/ 364
60 40, www.ploc ka ga le ria.pl:
otwar cie wy sta wy Od naj dy wa -
nie pięk na; godz. 17, wstęp
wol ny. Ma ła Ga le ria – wy sta wa
in dy wi du al na prac Ne li Le wan -
dow skiej.

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 85,
www.po sor kie stra.pl: CZTE RY
PO RY RO KU. Wy ko naw cy:
Jan Sta nien da – skrzyp ce, dy ry -
gent, Płoc ka Or kie stra Sym fo -

nicz na. W pro gra mie: G. Ros si -
ni – Uwer tu ra do ope ry „Włosz -
ka w Al gie rze”, L. v. Be e tho ven
– I Sym fo nia C-dur, op. 21 A.
Vi val di – „Czte ry po ry ro ku”;
godz. 19, bi le ty w ce nie 20 zł. 

7 LU TE GO (SO BO TA)
Teatr Dramatyczny (Nowy

Rynek 11), tel. 024/ 262 73 77:
„Opera żebracza”; godz. 19.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71, mu ze -
um plock.art.pl: koncert nowo-
roczny w wykonaniu chórów: Pueri
Cantores Plocenses i Puellae
Cantantes Plocenses, godz. 16.

8 LUTEGO (NIEDZIELA)
Teatr Dramatyczny (Nowy

Rynek 11), tel. 024/ 262 73 77:
„Opera żebracza”; godz. 19.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek
8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: pro gram ka -
ba re to wy z udzia łem Ka ta rzy ny
Żak i Ce za re go Żak; godz. 18,
bi le ty w ce nie 20 zł do na by cia
w Do mu Dar mstadt.

10 LU TE GO (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek

8), tel. 024/ 367 19 2 2, dd.po -

kis.pl: wy kład Ir me li Körner –
wol nej dzien ni kar ki z Ber li na

pt. „Her mann Su der mann – za -
pom nia ny na sce nie, nieś mier -
tel ny w swo im spad ku”; godz.
18; wy kład w ję zy ku nie miec -
kim, z tłu ma cze niem na ję zyk
pol ski, wstęp wol ny. 

Teatr Dramatyczny (Nowy
Rynek 11), tel. 024/ 262 73 77:
„Listy naszych czytelników,
drugi pokój”; godz. 9; „Opera
żebracza”; godz. 11.

12 LU TE GO (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek

8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: po kaz fil mu
w ra mach cy klu „Ki no do ku -
men tu nie miec kie go” pt. „Po
obu stro nach Odry”; godz. 10
i 17, wstęp wol ny. 

13 LU TE GO (PIĄ 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 85,
www.po sor kie stra.pl: GO RĄ -
CE RYT MY SAL SY. Wy ko -
naw cy: zes pół Sal sa Tro pi cal
Band w skła dzie: Jo se Tor res –
wo kal, gi ta ra tres, in stru men ty

per ku syj ne, pro wa dze nie kon -
cer tu, Ya re mi Al fon so Na po les

Klub Tony’ego Halika w Domu Darmstadt 4 lutego
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– wo kal, Alek san dra No wak –
wo kal, Ju an Car los He cha var ria

Le on – wo kal, To masz Tor res –
per ku sja, in stru men ty per ku syj -

ne, An drzej Ja nusz – con gi,
bon go sy Adrian Cie cha now ski
– for te pian, Piotr Ma zu rek – gi -
ta ra ba so wa, Krzysz tof Ur bań -
ski – sak so fon, Je rzy Skal ski –
trąb ka, Grze gorz Tur czyń ski –
pu zon. W pro gra mie: stan dar -

dy mu zy ki ku bań skiej m.in.:
„Gu an ta na me ra”, „Chan chan”,
„La Vi da es un Car na val”,
„Bam bo leo”, nie za brak nie też
wy ko nań pol skich prze bo jów
za a ran żo wa nych na styl ku bań -
skiej sal sy; godz. 10 (bi le ty
w ce nie 6 zł) i godz. 19 (bi le ty
w ce nie 30 zł.).

Teatr Dramatyczny (Nowy
Rynek 11), tel. 024/ 262 73 77:
„Wesoła Wdówka” – gościnnie
Mazowiecki Teatr Muzyczny
Operetka z Warszawy; godz. 19.

14 LUTEGO (SOBOTA)
Teatr Dramatyczny (Nowy

Rynek 11), tel. 024/ 262 73 77:
„Opera żebracza”; godz. 19.

19 LU TE GO (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 85,
www.po sor kie stra.pl: „KRA I NA
UŚ MIE CHU” z cy klu OPE -
RET KA NA ESTRA DZIE.
Wy ko naw cy: Krzysz tof Bed na -
rek – Su -Czong, Ka mi la Cho le -
wiń ska – Li za, Syl wia Stru giń ska
– Mi, To masz Rak – Gu staw von
Pot ten ste in, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, Le sław Sa łac ki –

dy ry gent. Pro wa dze nie: Zbi -
gniew Ma cias. W pro gra mie: F.
Lehár – „Kra i na uś mie chu”;
godz. 19, bi le ty w ce nie 20 zł. 

Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek
11), tel. 024/ 262 73 77:  „Dziecko
w Krainie Muzyki” – gościnnie
Mazowiecki Teatr Muzyczny
Operetka z Warszawy; godz. 10.30

20 LU TE GO (PIĄ 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 85,
www.po sor kie stra.pl: „KRA-
I NA UŚ MIE CHU” z cy klu
OPE RET KA NA ESTRA -

DZIE. Wy ko naw cy: Krzysz tof
Bed na rek – Su -Czong, Ka mi la
Cho le wiń ska – Li za, Syl wia
Stru giń ska – Mi, To masz Rak –
Gu staw von Pot ten ste in, Płoc ka

Or kie stra Sym fo nicz na, Le sław
Sa łac ki – dy ry gent. Pro wa dze -
nie: Zbi gniew Ma cias. W pro -
gra mie: F. Lehár – „Kra i na uś -
mie chu”; godz. 19, bi le ty w ce -
nie 20 zł. 

23 LU TE GO (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek

8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: po kaz fil mu
w ra mach cy klu „Ki no nie miec -
kie w Do mu Dar mstadt” pt.
„Śle pa ki” („Blindgänger”)
film pre zen to wa ny w ory gi nal -
nej wer sji ję zy ko wej; godz. 10
i 17, wstęp wol ny. 

24 LU TE GO (WTO REK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko -

ściusz ki 6), tel. 024/ 268 00 33.
www.bibl.plock.pl: otwar cie
wy sta wy ry sun ków sa ty rycz -
nych Zbi gnie wa Juj ki pt. „Ry su -
nek pra so wy”. Wer ni saż
z udzia łem au to ra; godz. 18. 

Zespół wokalny POKiS zaśpiewa w Książnicy Płockiej 19 lutego
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26 LU TE GO (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, .dd.po kis.pl:
otwar cie wy sta wy An ne -Kath rin
Matz (Dar mstadt) pt. „W.O.DA”
(„West – Ost – Dar mstadt” – „Za -
chód – Wschód – Dar mstadt”);
godz. 18, wstęp wol ny, ek spo zy cja
czyn na do 22 mar ca. 

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), tel. 024/ 268 00 33. bibl.plock.pl:
w cy klu Płoc ka Pre mie ra Mie sią ca:
spot ka nie z Ar tu rem Wo ro szyl -
skim, au to rem książ ki Ko bie ty
w ży ciu Jó ze fa Pił sud skie go; godz.
17.30, wstęp wol ny. 

27 LU TE GO (PIĄ 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 85, www.po -
sor kie stra.pl: „AL TAN GO!” –
TAN GA ŚWIA TA. Wy ko naw cy:
zes pół al Tan go! w skła dzie: Piotr
Ra fał ko – śpiew, Chri stian Da no -
wicz – skrzyp ce, To masz Pa włow -
ski – for te pian, Ja ro sław Ku te ra –
akor de on, Mar cin Ma cie jew ski –
kon tra bas, Ro bert Rasz – per ku sja,

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
Grze gorz Ber niak – dy ry gent.
W pro gra mie: tan ga śpie wa ne oraz
in stru men tal ne: „Ich küsse Ih re
Hand, Ma da me”, „La Cum par si ta”,
„Pa mię tasz by ła je sień”, „Przy tul,
uściś nij, po ca łuj...”, „Tan go Mi lon -
ga”, „To ostat nia nie dzie la”; godz.
19, bi le ty w ce nie 20 zł. 

28 LUTEGO (SOBOTA)
Teatr Dramatyczny (Nowy

Rynek 11), tel. 024/ 262 73 77:
„Dzikie żądze”; godz. 19.

WY STA WY
Fi lia bib li tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48,
www.bibl.plock.pl: „Eu ro pej scy
nob li ści w dzie dzi nie li te ra tu -
ry” – wy sta wa przy go to wa na
w ra mach pro jek tu Li te rac kie
ABC dla każ de go kto Eu ro pę poz -
nać chce; czyn na do 28 lu te go.

IM PRE ZY STA ŁE

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -
lo na 40), tel. 024/ 268 00 48,
www.bibl.plock.pl: kół ko pla -
stycz ne „Ak wa rel ki” – za ję cia
pla stycz ne dla dzie ci od by wa ją
się w piąt ki w godz. 15-16.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul.
Rem bie liń skie go 11), tel. 024/
268 00 50, www.bibl.plock.pl:
w ra mach cy klu „Książ ka po -
ma ga dzie ciom od kry wać
świat” – za ję cia li te rac ko -pla -
stycz ne pro mu ją ce li te ra tu rę
dzie cię cą dla dzie ci w wie ku
szkol nym; 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, www.bibl.plock.pl: w ra -
mach cy klu W prze strze ni kos -
micz nej za ję cia li te rac ko -ar ty -
stycz ne dla dzie ci w wie ku 8-14
lat pt. „Ujarz mić kos mos” pier -
wszy i trze ci pią tek mie sią ca;
godz. 15.30-16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67
80, www.bi bil.plock.pl: „Po -
dróż z książ ka mi” – cykl spot -
kań dla przed szko la ków o książ -
ce i bib lio te ce; 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, www.bi bil.plock.pl: „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.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul.
Przysz kol na 22), tel. 024/ 261 20
19, www.bibl.plock.pl: „Czte ry
po ry ro ku” za ję cia pla stycz ne dla
naj młod szych czy tel ni ków od by -
wa ją się w każ dy pią tek w godz.
15-16.30.

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.

KON KUR SY

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67
80, www.bibl.plock.pl: „Świat
pod lu pą de tek ty wa Po zy tyw -
ki” – kon kurs czy tel ni czy po -
świę co ny twór czo ści Grze go rza
Kas dep ke, za pi sy do 28 lu te go.

3 LU TE GO (WTO REK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew.104:
„Mistrz ra kiet ki” – osie dlo wy
tur niej te ni sa sto ło we go; godz.
16, wstęp wol ny.

4 LU TE GO (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: „Po moc nie jed no ma
imię” – po ra dy wo lon ta riu szy
Mal tań skiej Służ by Me dycz nej;
godz. 16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Gim na zjum nr 4, ul.
Mio do wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w uni ho ke ju

dziew cząt szkół gim na zjal nych
– eli mi na cje; godz. 10. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „Z księ gi zwy cza jów” –

z cy klu Po ra nek Ar ty stycz ny
Przed szko la ka; godz. 9.15,
wstęp wol ny. 

5 LU TE GO (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48,
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www.bibl.plock.pl: „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.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Gim na zjum nr 4, ul.
Mio dow wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w uni ho ke ju

dziew cząt szkół gim na zjal nych
– eli mi na cje; godz. 10. 

Gim na zjum nr 3 (ul. Kra ków ka
4): za wo dy spor to we w pił ce
siat ko wej dziew cząt szkół gim -
na zjal nych; godz. 9.

6 LU TE GO (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew. 104: „Tor
przesz kód z ele men ta mi gim na -
stycz ny mi” – za ję cia ru cho we dla
dzie ci; 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: „Po wer mo ves – fi gu ry
ro ta cyj ne” – 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 (Gim na zjum nr 4, ul.
Mio do wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w uni ho ke ju

dziew cząt szkół gim na zjal nych
– fi nał; godz. 10. 

Gim na zjum nr 4 (ul. Mio do wa
18): za wo dy spor to we w pił ce
siat ko wej dziew cząt szkół gim -
na zjal nych; godz. 10.

7 LU TE GO (SO BO TA)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul.

Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: Grand Prix
w te ni sie (V Tur niej Te ni sa);
godz. 9.

8 LU TE GO (NIE DZIE LA)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul.

Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: Grand Prix
w te ni sie (V Tur niej Te ni sa);
godz. 9.

9 LU TE GO (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,
www.bibl.plock.pl: „Kie dy za -
bro nić, kie dy poz wo lić – jak ra -
dzić so bie z trud ny mi za cho wa -
nia mi ma łych dzie ci” – 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 – Mał -
go rza tą Pać kow ską i Ka ta rzy nę
Po do lew ską; godz. 16.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: „Już prze mi nął czas
cho in ki – czas wy sy łać wa len -
tyn ki” – za ba wy wa len tyn ko we
w Klu bie Ma lu cha; godz. 15,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: „Ca ła sa la” – wie czo rek ta -
necz ny dla se nio rów; godz. 16,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Gim na zjum nr 4, ul.
Mio do wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w uni ho ke ju

chłop ców szkół pod sta wo wych
– eli mi na cje; godz. 9.

Gim na zjum nr 8 (ul. Ku trze by
2a): Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży
Szkol nej – za wo dy spor to we
w pił ce siat ko wej chłop ców
szkół gim na zjal nych; godz. 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: kon kurs na naj ład niej szą
ma skę kar na wa ło wą – kon kurs

pla stycz ny dla dzie ci; godz. 15,
wstęp wol ny. 

10 LU TE GO (WTO REK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -

to wych (Gim na zjum nr 4, ul.
Mio do wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w uni ho ke ju

chłop ców szkół pod sta wo wych
– eli mi na cje; godz. 9.

11 LU TE GO (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew. 104: „Ser -
dusz ko pu ka” – wie czo rek ta -
necz ny dla eme ry tów i ren ci -
stów; 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: „Cze ko la do wa nies po -
dzian ka” – otwar cie wy sta wy
Kin der nies po dzia nek; godz. 15,
wstęp wol ny.

12 LU TE GO (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 020 48,
www.bibl.plock.pl: w cy klu Ku fer
z książ ka mi za ję cia li te rac ko -pla -
stycz ne dla przed szko la ków pt.
„Bez mi ło ści, jak wie cie, trud no
żyć na świe cie”; godz. 10.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: ”W zi mo wym na stro ju” –

za ję cia ryt micz ne dla dzie ci;
godz. 16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Gim na zjum nr 4, ul.
Mio do wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w uni ho ke ju

chłop ców szkół pod sta wo wych
– eli mi na cje; godz. 9.

13 LU TE GO (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew.104: „Mi -
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łość nie jed no ma imię” – im pre -
za wa len tyn ko wa dla dzie ci
i mło dzie ży; godz. 16, wstęp
wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: „Cóż wie my o mi ło ści” –
im pre za wa len tyn ko wa dla dzie -

ci i mło dzie ży; godz. 16, wstęp
wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Gim na zjum nr 4, ul.
Mio do wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w uni ho ke ju

chłop ców szkół pod sta wo wych –
pół fi na ły i fi na ły; godz. 9.

Gim na zjum nr 12 (Al. Ki liń -
skie go 4): Płoc kie Igrzy ska Mło -
dzie ży Szkol nej – za wo dy spor -
to we w pił ce siat ko wej chłop ców
szkół gim na zjal nych; godz. 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „Tak czy nie” – wie czór
wróżb wa len tyn ko wych; godz.
16, wstęp wol ny. 

15 LU TE GO (NIE DZIE LA)
Gim na zjum nr 8 (ul. Ku trze by

2a): V Tur niej II edy cji ro zgry wek
w ra mach Or len Han dball Mi ni
Li ga; godz. 10.

16 LU TE GO (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Dziś Wa len ty niez byt świę -
ty” – spot ka nie wa len tyn ko we dla
dzie ci i mło dzie ży; godz. 17,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 8, ul. Ku trze by
2a), tel. 024/ 267 84 30,
mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy ska Mło -
dzie ży Szkol nej – za wo dy spor to we
w pił ce siat ko wej dziew cząt szkół
gim na zjal nych – fi nał; godz. 9.30.

17 LU TE GO (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: otwar te spot ka nie człon ków
Pol skie go Związ ku Ho dow ców
Go łę bi Pocz to wych; godz. 17,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08:

pi la tes – gim na sty ka dla pań;
godz. 17, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Ser ca dwa” – spot ka nie
w Klu bie Se nio ra; godz. 16, wstęp
wol ny. 

18 LU TE GO (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Roz śpie wa ne po po łud nie” –

otwar ta pró ba chó ru Se re na da;
godz. 15, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 3, ul. Mio -
do wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – za wo dy
spor to we w pił ce siat ko wej chłop -
ców szkół gim na zjal nych – fi nał;
godz. 9.

19 LU TE GO (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69, bibl.plock.pl: „Kto
prze czy ta ten się śmie je! – czy li
cał kiem no we hi sto ryj ki obraz ko -
we” – fi nał kon kur su wie dzy o ży -

Pueri Cantores Plocenses wystąpią 7 lutego w Muzeum Mazowieckim
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ciu i twór czo ści Kor ne la Ma ku szyń -
skie go dla ucz niów klas trze cich
szkół pod sta wo wych; godz. 10.

Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych
Książ ni cy Płoc kiej (wy po ży czal -
nia mu zycz na, ul. Ko ściusz ki 3),
tel. 024/ 262 00 87, www.bi -
bil.plock.pl: w cy klu W krę gu
dzie wię ciu muz wy stą pi Ka me ral -
ny Zes pół Wo kal ny PO KiS z re -
per tu a rem pt. „Z ko lę dą przez
świat”; godz. 15.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48,
www.bibl.plock.pl: w cy klu „Wy -
bie ra my za wód – Rzecz nik Praw
Kon su men ta” – spot ka nie dla
gim na zja li stów z Agniesz ką Klu -
czyń ską; godz. 10.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 3, ul. Mio -
do wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – za wo dy
spor to we w mi ni -siat ków ce „4”
chłop ców szkół pod sta wo wych –
eli mi na cje; godz. 9.

20 LU TE GO (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel.024/ 262 72 08:
„Na spor to wo” – osie dlo wy tur -
niej te ni sa sto ło we go dla mło dzie -
ży; godz. 16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 3, ul. Mio -
do wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – za wo dy
spor to we w mi ni- siat ków ce „4”
chłop ców szkół pod sta wo wych –
eli mi na cje; godz. 9.

22 LU TE GO (NIE DZIE LA)
Gim na zjum nr 8 (ul. Ku trze by

2a): VI Tur niej II edy cji ro zgry -
wek w ra mach Or len Han dball
Mi ni Li ga; godz. 10

23 LU TE GO (PO NIE DZIA ŁEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (Gim na zjum nr 3, ul. Mio -

do wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – za wo dy
spor to we w mi ni -siat ków ce „4”
chłop ców szkół pod sta wo wych –
pół fi na ły; godz. 9.

SP nr 22 (ul. Czwar ta ków 6):
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży
Szkol nej – za wo dy spor to we
w uni ho ke ju dziew cząt szkół pod -
sta wo wych – eli mi na cje; godz. 9.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „W kar na wa ło wym ryt mie”
– Dzie cię ca Gru pa Ta necz na za -
pra sza; godz. 16.30, wstęp wol ny. 

24 LU TE GO (WTO REK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -

to wych (Gim na zjum nr 3, ul.
Mio do wa 18), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –
za wo dy spor to we w mi ni- siat -

ków ce „4” chłop ców szkół pod -
sta wo wych – pół fi na ły; godz. 9.

SP nr 22 (ul. Czwar ta ków 6):
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży
Szkol nej – za wo dy spor to we
w uni ho ke ju dziew cząt szkół
pod sta wo wych – eli mi na cje;
godz. 9.

Gim na zjum nr 8 (ul. Ku trze by
2a): Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży
Szkol nej – za wo dy spor to we
w pił ce ręcz nej chłop ców szkół
gim na zjal nych – eli mi na cje; godz.
10.

25 LU TE GO (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew.104: „Ta niec
ła go dzi oby cza je” – wie czo rek ta -
necz ny dla eme ry tów i ren ci stów;
godz. 16, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Zi ma Mroź na Pa ni” – za ba -
wy w mi ni przed szko lu ar ty stycz -
nym; godz. 17, wstęp wol ny. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 8, ul. Ku -
trze by 2a), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – za wo dy
spor to we w pił ce ręcz nej chłop -
ców szkół gim na zjal nych – eli mi -
na cje; godz. 10. Fi na ły 3 mar ca. 

26 LU TE GO (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -

wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28,
www.bibl.plock.pl: „Ma li mą -
dra le w ak cji” – qu iz czy tel ni czy
dla ucz niów III klas szko ły pod -
sta wo wej. Poz na je my za sa dy do -
bre go wy cho wa nia, zna cze nie po -
wie dzeń i przy słów w for mie za -
ba wy; godz. 9.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 3, ul. Mio -
do wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – za wo dy
spor to we w mi ni -siat ków ce „4”
chłop ców szkół pod sta wo wych –
fi na ły; godz. 9.

SP nr 22 (ul. Czwar ta ków 6):
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży
Szkol nej – za wo dy spor to we
w uni ho ke ju dziew cząt szkół pod -
sta wo wych – pół fi na ły i fi na ły;
godz. 9.

27 LU TE GO (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,
www.bibl.plock.pl: po ga dusz ki
o li te ra tu rze nie tyl ko dla gim na -
zja li stów „Na skrzy dłach mi ło -
ści”; godz. 15.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Zep su ty ka bel” – gry i za ba -
wy w Klu bie Ma lu cha roz wi ja ją ce
spo strze gaw czość; godz. 15,
wstęp wol ny. 

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności


