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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. 
Wy sta wa „Niem cy – nasz za chod ni

są siad”, ek spo zy cja czyn na do 29
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:
„Ry su nek pra so wy” – wy sta wa
prac sa ty rycz nych Zbi gnie wa Juj ki
czyn na do 21 mar ca, od po nie dział -
ku do piąt ku w godz. 10 – 18, w so -
bo ty 10 – 14.
„Mój po grzeb. Wier sze o wioś nie

i śmier ci” – wy sta wa po świę co na
Wła dy sła wo wi Bro niew skie mu,
czyn na od 26 do 31 mar ca, 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.
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 V
Fo rum Ma lar stwa Pol skie go ,,Na tu -
ra Rze czy”; czyn na do 19 kwiet nia,
bi le ty: 6 zł nor mal ny, 3 zł ul go wy, dla
grup po wy żej 15 osób 2 zł od oso by,
w nie dzie lę wstęp wol ny.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
11b), tel. 024/ 262 25 95, www.mu -
ze um plock.art.pl: 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. 
Spot ka nie z kul tu rą et nicz ną. Te -

ma tem spot ka nia bę dzie kul tu ra
Mon go lii. 

1 MAR CA (NIE DZIE LA) 
Sto wa rzy sze nie Kul tu ry Fi zycz nej

Wi sła Płock (Gim na zjum Nr 8, ul.
Ku trze by 2a); VI ko lej ka Or len 
Han dball Mi ni Li ga, godz. 10.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, te atr -
plock.pl: DZI KIE ŻĄ DZE; godz. 19.

3 MAR CA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, dd.po kis.pl: po kaz slaj -
dów w ra mach Klu bu „Po dró że” im.
To ne go” Ha li ka pt. „Ja po nia, kraj cu -
dów i „cu dów”, ko men tarz: Ja ni na
Ko nar ska; 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. 10.

4 MAR CA (ŚRO DA)
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.

5 MAR CA (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; godz. 9 i 11.

6 MAR CA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la

kon cer to wa, ul. Ko le gial na 25), tel.
024/ 364 10 80, www.po sor kiet -
sra.pl: CAR MEN … I PER KU -
SJA! Wy ko naw cy: Do ro ta Ci chor –
per ku sja, Pa weł Gę bic ki – per ku sja,
Je rzy Mac kie wicz – per ku sja, Adam
Mie czy kow ski – per ku sja, Mi chał
Za wadz ki – per ku sja, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Vla di mir Ki ra di -
jev – dy ry gent.
W pro gra mie: A. Co pland – Wios -

na w Apal la chach, J. Brahms – Se re -
na da A-dur op. 16, G. Bi zet/Szcze -
drin – Su i ta ba le to wa „Car men” na
or kie strę i per ku sję; 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; godz. 9 i 11.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: kon cert zes po łu AP -
TE KA w ra mach cy klu Al ter Sta cja;
godz. 19, bi le ty w ce nie 10 zł do na -
by cia w PO KiS.

Płoc kie To wa rzy stwo Wio ślar skie
(ha la ZST Sie dem dzie siąt ka, al. Ki -
liń skie go 4); XVII Płoc kie Er go wio -
sła 2009 – Me mo riał Ka zi mie rza
Mły nar kie wi cza, godz. 9.30.

7 MAR CA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: re ci tal Ma ria na Opa ni pt.
„Mo je fa scy na cje”; godz. 18, bi le ty
w ce nie 20 zł. do na by cia w Do mu
Dar mstadt.
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8 MAR CA (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, godz. 15, CAP PUC CI NO Je
T’a i me; godz. 17.30 i 20.

10 MAR CA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
kon cert mu zy ki współ czes nej w wy -
ko na niu ucz niów Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej im. K. Szy ma now skie go
w Płoc ku; 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. 10.

11 MAR CA (ŚRO DA)
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, KLI MAK TE RIUM
– go ścin nie Te atr RAM PA z W-wy,
godz. 17 i 20.15.

12 MAR CA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: LI STY NA SZYCH
CZY TEL NI KÓW, DRU GI PO KÓJ,
godz. 9 i 11.30.

13 MAR CA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la

kon cer to wa, ul. Ko le gial na 25), tel.
024/ 364 10 80, www.po sor kiet sra.pl:
LO VE SONGS. Wy ko naw cy: Ewa
Ury ga – wo kal, Piotr Wrom bel – for -
te pian, Da riusz Zió łek – gi ta ra ba so -
wa, Grze gorz Po li szak – per ku sja,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Mi -
chał Ko cim ski – dy ry gent. 
W pro gra mie: po pu lar ne pio sen ki

o mi ło ści ta kie jak: ”When I ne ed
you”, ”Kil ling me sof tly”, ”Hel lo”,
”Run to you”, ”Me mo ry”; godz. 10
oraz 19, bi le ty w ce nie 20 zł. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: kon cert zes po łów Set -
ting the Wo ods on Fi re oraz Mu chy
w ra mach cy klu Al ter Sta cja; godz.

18, bi le ty w ce nie 10 zł do na by cia
w PO KiS.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: LI STY NA SZYCH
CZY TEL NI KÓW, DRU GI PO KÓJ,
godz. 9 i 11.30.

14 MAR CA (SO BO TA)
Sta dion im. Ka zi mie rza Gór skie go

(ul. Łu ka sie wi cza 34); mecz o mi -
strzo stwo I li gi pił ki noż nej Wi sła
Płock – TUR Tu rek, godz. 16.

16 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, dd.po kis.pl: po kaz fil -
mu w ra mach cy klu „Ki no nie miec kie
w Do mu Dar mstadt” pt. „Roz ko sze
Em my” („Em mas Glück”) reż. Sven
Tad dic ken.; godz. 10 i 17, wstęp wol ny.

17 MAR CA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry nek

11), tel. 024/ 262-48-40, te atr plock.pl:
OPE RA ŻE BRA CZA; godz. 10.

18 MAR CA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry nek

11), tel. 024/ 262-48-40, te atr plock.pl:
OPE RA ŻE BRA CZA; godz. 19.30.

19 MAR CA (CZWAR TEK)
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 w wy ko na niu
Ki rill Yas hin (Dar mstadt); godz. 18,
wstęp wol ny.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: spek takl pt.: „Atra -
ment dla le wo ręcz nych” w wy ko na -
niu te a tru KTO; godz. 19, bi le ty 10 zł
do na by cia w PO KiS.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry nek
11), tel. 024/ 262-48-40, te atr plock.pl:
OPE RA ŻE BRA CZA; godz. 10.

20 MAR CA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa -

la kon cer to wa, ul. Ko le gial na 25),
tel. 024/ 364 10 80, www.po sor kiet -
sra.pl: E VI VA ES PA ŃA!. Wy ko -
naw cy: Łu kasz Ku ro pa czew ski –
gi ta ra, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -
na, Mi ro sław Ja cek Błasz czyk – dy -
ry gent. 
W pro gra mie: J. Tu ri na – „Dan zas

fantŕsti cas”, J. Ro dri go – „Con cier to
de Aran ju ez”, M Ra vel – „La Val se”,
M. Ra vel – „Bo le ro”; godz. 19, bi le ty
w ce nie 20 zł. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: kon cert Do ro ty Miś -
kie wicz z zes po łem oraz go ściem
spe cjal nym „Gu el lo” – per ku si stą
z Bra zy lii w ra mach cy klu Ka wiar nia

Recital Mariana Opani 7 marca w DD
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Jaz zo wa; godz. 19, bi le ty w ce nie 20
zł do na by cia w PO KiS.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: Ka ba ret ANI MRU
MRU; godz. 18 i 20.30.

21 MAR CA (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: RO MANS Z CZE CHO -
WEM – pre mie ra; godz. 19.

22 MAR CA (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: RO MANS Z CZE CHO -
WEM – pre mie ra pra so wa; godz. 19.

24 MAR CA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, dd.po kis.pl: wrę -
cze nie na gród dla uczest ni ków kon -
kur su poe zji i pro zy nie miec kiej oraz
kon kur su pla stycz ne go pt. „Niem cy –
nasz za chod ni są siad”, po łą czo ne
z otwar ciem wy sta wy na gro dzo nych
prac; godz.18, wstęp wol ny, ek spo zy -
cja czyn na do 29 mar ca.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: RO MANS Z CZE CHO -
WEM; godz. 9.

25 MAR CA (ŚRO DA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie -

wi cza 36), tel. 024/ 364 60 40, ploc -
ka ga le ria.pl: otwar cie wy sta wy V Fo -
rum Ma lar stwa Pol skie go ”Na tu ra
Rze czy”; go dzi. 17, wstęp wol ny.
Wy sta wa czyn na do 19 kwiet nia. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: RO MANS Z CZE CHO -
WEM; godz. 9.

26 MAR CA (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. 

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),
tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
„Mój po grzeb. Wier sze o wioś nie
i śmier ci”– otwar cie wy sta wy przy -
go to wa nej przez Mu ze um Wła dy sła -
wa Bro niew skie go w War sza wie
z udzia łem Sła wo mi ra Kę dzier skie -
go, kie row ni ka pla ców ki i au to ra sce -
na riu sza ek spo zy cji; godz. 18.

27 MAR CA (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ba zy li ka Ka te dral na, ul. Tum ska
3a), tel. 024/ 367 19 20, www.po -
kis.pl: XV Fe sti wal Mu zy ki Jed nog -
ło so wej, na któ rym wy stą pią Bor nus
Con sort (Pol ska), Scho la An ti qua
(Hisz pa nia) oraz en sem ble nu:n (Ka -
na da/Niem cy), a ca łość po pro wa dzi
Piotr Oraw ski; godz. 19, wstęp wol -
ny. Fe sti wal trwa do 29 mar ca. 

28 MAR CA (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: SŁU GA DWÓCH PA -
NÓW – pre mie ra; godz. 19.

29 MAR CA (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: SŁU GA DWÓCH PA -
NÓW – pre mie ra; godz. 19.

31 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: SŁU GA DWÓCH PA -
NÓW; godz. 10.

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: „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
31 mar ca.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10, mdk-
plock.pl: po war szta to wa wy sta wa
pla stycz na „Kon tra sty”. Wy sta wa
czyn na w Ga le rii Pla stycz nej Twór -

czo ści Dziec ka od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 9 – 16 do 2 mar ca. 

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 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: 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. Bo le sła wa
Krzy wo u ste go 4), tel. 024/ 263 34 28:
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: „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: „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: „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 kurs pla stycz ny dla dzie ci

w wie ku 6-7 lat pt. „Gdy by ty gry sy
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ja dły iry sy – ilu stra cje do wier szy
Wan dy Cho tom skiej”.

1 MAR CA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -

cza ka10), tel. 024/ 264 85 18,
mzos.ump.pl: fi nał Okrę gu Płoc kie go
II Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go o Pu -
char Dy rek to ra MZOS; godz. 10. 

2 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych

(płoc kie szko ły po nad gim na zjal ne),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej
– ro zgryw ki ko szy ków ki dziew cząt
szkół po nad gim na zjal nych; godz. 9.

3 MAR CA (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

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

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum Nr 8, ul. Gen. T.
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 – fi nał; godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: VII spot ka nie
edu ka cyj ne z cy klu „Czy dzie ci to
wie dzą?”; godz. 10.

4 MAR CA (ŚRO DA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (SP Nr 22, ul. Czwar ta ków 6),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki ”4”
dziew cząt – eli mi na cje; godz. 9.30.

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

5 MAR CA (CZWAR TEK)
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 – spe cja li sta do spraw

na u ki i współ pra cy mię dzy na ro do wej
– spot ka nie dla gim na zja li stów z Ka zi -
mie rzem Wa lu chem; godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wy sta wa po -
kon kur so wa mię dzy na ro do we go
kon kur su pla stycz ne go „Dziec ko
i pies” z Mło dzie żo we go Do mu Kul -
tu ry w Czę sto cho wie; godz. 12.
Wy sta wa czyn na do 27 mar ca

w Ga le rii Pla stycz nej Twór czo ści
Dziec ka od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 9-16.

6 MAR CA (PIĄ TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (SP Nr 22, ul. Czwar ta ków 6),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki ”4”
dziew cząt – eli mi na cje; godz. 9.30.

7 MAR CA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -

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

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

9 MAR CA (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: „Ob li cza wad wy mo wy” – 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, Ka ta rzy nę Iwa -
now ską i Be a tę Wo łyń ską; godz. 16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -
nych 20), tel. 024/ 263 46 92: spot ka -
nie dla dzie ci z po seł Jo lan tą Szy ma -
nek -De resz; godz. 11.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Je stem
Ko bie tą” – uro czy stość z oka zji Dnia
Ko biet; godz.17, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 8, ul. Ku trze by

Muchy - 13 marca w POKiS
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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 ręcz -
nej dziew cząt szkół gim na zjal nych –
eli mi na cje; godz. 10.

10 MAR CA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -

liń skie go 11), tel. 024/ 268 00 50:
w ra mach pro jek tu Ży ję zdro wo
i bez piecz nie – za ję cia wy kła do wo -
war szta to we pt. „Mię dzy mi ło ścią
i prze mo cą w ro dzi nie”, po pro wa dzi
Mo ni ka Choj nac ka; godz.8.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 22, ul. Czwar ta ków 6),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki ”4”
dziew cząt – pół fi na ły; godz. 9.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Być ko bie tą” – kon cert z oka zji
Dnia Ko biet; godz. 16, wstęp wol ny.

11 MAR CA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Śpie wo -gra” – otwar ta pró ba chó ru
Se re na da; godz. 15, 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: „Jej por tret” – wie czo -
rek ta necz ny dla se nio rów z oka zji
Dnia Ko biet; godz.16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (płoc kie szko ły po nad gim na -
zjal ne), tel. 024/ 267 84 30,
mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy ska Mło -
dzie ży Szkol nej – ro zgryw ki ko szy -
ków ki chłop ców szkół po nad gim na -
zjal nych; 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 dziew cząt szkół gim na zjal nych –
eli mi na cje; godz. 10.

12 MAR CA (CZWAR TEK)
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych

(Bib lio te ka Mu zycz na, ul. Ko ściusz ki

3), tel. 024/ 262 00 87: „Do brzy są -
sie dzi” – pro gram hu mo ry stycz ny
w wy ko na niu ka ba re tu „Pod Po kryw -
ką”; godz. 15.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu Wę -
drów ki leś ny mi ścież ka mi – „Bu -
dzi my Mi sia” – 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. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10, mdk-
plock.pl: „Dro gi ży cia” – mu si cal
w wy ko na niu mło dych ar ty stów sku -
pio nych wo kół MDK. 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. 16 i 16.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 22, ul. Czwar ta ków 6),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki ”4”
dziew cząt – pół fi na ły; godz. 9.30.

13 MAR CA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel.024/ 262 79
96 wew. 104: „Naj pięk niej sza Pal -

ma Wiel ka noc na” – og ło sze nie mię -
dzysz kol ne go kon kur su pla stycz ne -
go; godz.10, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum Nr 9, ul. Kos so -
budz kie go 12), 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 dziew cząt
szkół gim na zjal nych – fi nał; godz. 10. 

14 MAR CA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -

czka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: III Wo je wódz ki
Tur niej Kla sy fi ka cyj ny kat. mło -
dzik; godz. 10. 

16 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Baj ko lan dia i wróż ki” – za ję cia
edu ka cyj ne w Klu bie Ma lu cha dla
dzie ci w wie ku 3-6 lat; godz. 15,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 22. ul. Czwar ta ków 6),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki ”4”
dziew cząt – fi nał; godz. 9.30.

Zes pół Szkół Cen trum Edu ka cji (al.
Ko by liń skie go 25): Płoc kie Igrzy ska

,,Mennonici na Żuławach” – wystawa w Spichlerzu do 22 marca
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Mło dzie ży Szkol nej ro zgryw ki pił ki
ręcz nej chłop ców szkół po nad gim na -
zjal nych; godz. 8.30.

17 MAR CA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: w ra mach pro -
jek tu Ży ję zdro wo i bez piecz nie
za ję cia wy kła do wo -war szta to we
pt. „Al ko ho lizm? Mnie to nie gro -
zi. My śle nie, któ re mo że stać się
pu łap ką”, po pro wa dzi Mar ta Ra -
kow ska; godz.8. 

Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul. Do -
brzyń ska 2a), tel. 024/ 269 20 25:
w ra mach pro jek tu Ży ję zdro wo
i bez piecz nie za ję cia wy kła do wo -
war szta to we pt. „Roz poz na ję za gro -
że nia – uza leż nie nia”, po pro wa dzi
Mo ni ka Choj nac ka; godz. 8.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel.024/ 262 79
96 wew.104: „Ba je czka na Wiel ka -
noc” – prze gląd te a trzy ków przed -
szkol nych; 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: ca sting do ob -
sa dy mu si ca lu „Dro gi ży cia”. Udział
w ca stin gu mo gą wziąć udział ucz -
nio wie gim na zjów i szkół po nad -
gim na zjal nych z Płoc ka i oko lic;
godz. 17.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Zgrzyt że la za po szkle”.

18 MAR CA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: w ra mach
cy klu Wi śla ne pej za że – „To pie nie
Ma rzan ny” – pol skie tra dy cje
i zwy cza je znad brze gów Wi sły
przed sta wi dzie ciom An drzej Mil -
ke; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Ra dość po ma ga nia” – 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
(SP Nr 23, ul. Wa lecz nych 20), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej – ro -
zgryw ki mi ni pił ki ręcz nej dziew cząt
szkół pod sta wo wych; godz. 9. 

19 MAR CA (CZWAR TEK)
PM „Ja giel lon ka” (ul. 3 Ma ja 4),

tel. 024/ 262 58 69, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – dru ży no we za wo dy pły wac kie
szkół pod sta wo wych; godz. 9.30.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Poe zja śpie -
wa na” – VII spot ka nie z cy klu
„Czwar tki stu den ckie w MDK”;
godz. 18.30.

20 MAR CA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„W po szu ki wa niu wio sen ne go słoń -
ca” – za ba wy w Klu bie Ma lu cha;
godz.15, 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: „Ko lo ro wa Wiel ka noc”
– mię dzysz kol ny kon kurs na kar tę
wiel ka noc ną; godz. 10, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych
(SP Nr 23, ul. Wa lecz nych 20), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej – ro -
zgryw ki mi ni pił ki ręcz nej dziew cząt
szkół pod sta wo wych; godz. 9. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Wios na, Wios -
na, ach to Ty…” – za ba wy dla dzie -
ci i mło dzie ży z oka zji po wi ta nia
wios ny; godz. 16.

PM „Ja giel lon ka (ul. 3 Ma ja 4), tel.
024/ 262 58 69, www.mzos.ump.pl:
mi ting pły wac ki nie peł no spraw -
nych; godz. 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Bo le -
sła wa Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „Że gnaj zi mo, wi taj wios no”

– ko ro wód Ma rzann na po wi ta nie
wios ny; godz. 11, wstęp wol ny. 

24 MAR CA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024
262 27 69: w ra mach pro jek tu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie za ję cia wy kła -
do wo – war szta to we pt. „Mię dzy mi -
ło ścią i prze mo cą w ro dzi nie”, po -
pro wa dzi Mo ni ka Choj nac ka; godz. 8.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Pla stycz ny ogród wy o braź ni” –
otwar te za ję cia pla stycz no – ma nu al -
ne dla dzie ci i mło dzie ży; godz.17,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych
(SP Nr 23, ul. Wa lecz nych 20), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej – ro -
zgryw ki mi ni pił ki ręcz nej chłop ców
szkół pod sta wo wych; godz.9.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Bo le -
sła wa Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „Dyk cja i wdzięk” – VII edy -
cja kon kur su re cy ta tor skie go dla dzie -
ci; godz. 10, wstęp wol ny. 

25 MAR CA (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: „Uro dzi ny mar -
chew ki” – wio sen na pro mo cja zdro -
wia dla naj młod szych czy tel ni ków,
dzie ci z Klu bu Ma łe go Dziec ka;
godz. 10.30.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: 14 Kon kurs Pio -
sen ki „Wy graj suk ces” – eli mi na cje
wstęp ne. Kon kurs or ga ni zo wa ny
przez Tar no brze ski Dom Kul tu ry
i Stu dio Pro -Me dia w Tar no brze gu
przy współ pra cy z Mło dzie żo wym
Do mem Kul tu ry w Płoc ku. Udział
w eli mi na cjach wez mą so li ści w wie -
ku 5-19 lat; godz. 11.

26 MAR CA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu Gi -
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ną cy świat zwie rząt „Par szy wa
dwu nast ka mię so żer ców, czy li naj -
bar dziej za gro żo ne ga tun ki” – spot -
ka nie z Te re są Go łę biow ską, pra cow -
ni kiem ogro du zo o lo gicz ne go
w Płoc ku; godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Bo le sła wa
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
w cy klu Dyk cja i wdzięk kon kurs re -
cy ta tor ski wier szy Agniesz ki Frą czek
dla dzie ci klas 1-2 szko ły pod sta wo wej
pod ha słem „Wier szem po ma pie”.
Go ściem ho no ro wym spot ka nia bę dzie
Agniesz ka Frą czek. Or ga ni za to ra mi
kon kur su są Spół dziel czy Dom Kul tu -
ry w Płoc ku i Fi lia bib lio tecz na nr 4;
sa la wi do wi sko wa SDK; godz. 10.
Spot ka nie au tor skie z Agniesz ką

Frą czek, au tor ką ksią żek dla dzie ci,
sa la wi do wi sko wa Spół dziel cze go
Do mu Kul tu ry; godz. 11.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul. Czwar ta -
ków 4), tel. 024/ 263 50 34: spot ka nie
au tor skie z Agniesz ką Frą czek, au tor -
ką ksią żek dla dzie ci; godz. 9.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na
64a), tel. 024/ 262 72 08: „Wy bór ma -
ski” – tur niej wie dzy o te a trze dla szkół
gim na zjal nych; godz. 10, wstęp wol ny.
„Cze go szu ka mło da sztu ka” –

kon kurs pla stycz ny dla dzie ci;
godz.16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych
(SP Nr 23, ul. Wa lecz nych 20), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: Płoc kie
Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej – ro -
zgryw ki mi ni pił ki ręcz nej chłop ców
szkół pod sta wo wych; godz. 9.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Ogród
Jor da now ski, ul. Wy szo grodz ka 1),
tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: „Wios na w Ogro dzie” –
in te gra cyj na im pre za cy klicz na
w Ogro dzie Jor da now skim; godz. 16.

27 MAR CA (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: po ga dusz ki o li te ra tu rze
nie tyl ko dla gim na zja li stów pt. „Tam
gdzie spa da ją anio ły”; godz. 15.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Ka sia, ku ry i Wiel ka noc” – IV
edy cja kon kur su ozdób wiel ka noc -
nych; 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: VII 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.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Bo le -
sła wa Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „Je śli po tra fisz, wska kuj na
afisz” – I edy cja kon kur su pio sen ki
dla dzie ci i mło dzie ży; godz. 11,
wstęp wol ny. 

28 MAR CA (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: 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. 10. 

29 MAR CA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -

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

30 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka nie au -
tor skie z Mar ci nem Pa ła szem, au to -
rem ksią żek dla dzie ci, m. in. „Stra -
szyć nie jest ła two”, „Li cen cja na za -
ko cha nie”, „He ca nie z tej zie mi”;
godz. 8.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -
nych 20), tel. 024/ 263 46 92: spot ka -
nie au tor skie z Mar ci nem Pa ła szem,
au to rem ksią żek dla dzie ci, m. in.
„Stra szyć nie jest ła two”, „Li cen cja
na za ko cha nie”, „He ca nie z tej zie -
mi”; godz. 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze cho wa
5a), tel. 024 266 87 06: spot ka nie au tor -
skie z Mar ci nem Pa ła szem, au to rem

ksią żek dla dzie ci, m. in. „Stra szyć nie
jest ła two”, „Li cen cja na za ko cha nie”,
„He ca nie z tej zie mi”, godz. 10.30,

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Sło ne czko świe ci dla wszyst kich
dzie ci” – wy cie czka do par ku w po -
szu ki wa niu wios ny dla dzie ci naj -
młod szych; godz. 15, wstęp wol ny. 

31 MAR CA (WTO REK)
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 Mar ci nem Pa ła szem, au to rem ksią -
żek dla dzie ci, m. in. „Stra szyć nie jest
ła two”, „Li cen cja na za ko cha nie”,
„He ca nie z tej zie mi”; godz. 11.45.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 024/ 268 00 50:
w ra mach pro jek tu Ży ję zdro wo
i bez piecz nie za ję cia wy kła do wo -
war szta to we pt. „Al ko ho lizm? Mnie
to nie gro zi. My śle nie, któ re mo że
stać się pu łap ką”, po pro wa dzi Mar ta
Ra kow ska; godz. 10.15.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
pro jek tu Ży ję zdro wo i bez piecz nie
za ję cia wy kła do wo -war szta to we pt.
„Mię dzy mi ło ścią i prze mo cą w ro -
dzi nie”, po pro wa dzi Mo ni ka Choj -
nac ka; godz. 8.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń -
skie go17), tel. 024/ 263 67 80: spot -
ka nie au tor skie z Mar ci nem Pa ła -
szem, au to rem ksią żek dla dzie ci, m.
in. „Stra szyć nie jest ła two”, „Li cen -
cja na za ko cha nie”, „He ca nie z tej
zie mi”; godz. 9.

Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul. Do brzyń -
ska 2a), tel. 024/ 269 20 25: w ra mach
pro jek tu Ży ję zdro wo i bez piecz nie
za ję cia wy kła do wo -war szta to we pt.
„Al ko ho lizm i nar ko ty ki dziś, a mo -
ja ro dzi na ju tro. Jak mą drze zbu do -
wać swo ją przy szłość”, po pro wa dzi
Mar ta Ra kow ska; godz. 8.

Za zmiany w programie redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.


