


1 MARCA (wtorek)
• Dom Darmstadt
Wręczenie nagród laureatom IX edycji Konkursu
Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemieckiej, ucz-
niom płockich gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych; godz. 1�, wstęp wolny.

• Klub Osiedla Łukasiewicza
„W zdrowym ciele zdrowy duch” – zajęcia relak-
sacyjno-sportowe dla pań; godz. 17.30, wstęp
wolny.

� MARCA (środa)
• Teatr Dramatyczny
„Jaś i Małgosia”, godz. 9, 11.

3 MARCA (czwartek)
• Dom Darmstadt
Pokaz slajdów w ramach klubu„Podróże im.
Tony’ego Halika” pt.„Mauritius – gwiazda
i klucz do Oceanu Indyjskiego”. Komentarz
Anna i Paweł Tertelis, godz. 18, wstęp wolny.

• Książnica Płocka
W cyklu Płocka Premiera Miesiąca – promocja
tomiku poezji Wojciecha Łęckiego „Widok
ustronny” i spotkanie z autorem, godz. 18,
wstęp wolny.

• Muzeum Mazowieckie – Spichlerz
Wernisaż wystawy„Czas i rzeka. Dolina Liwca
u schyłku starożytności”, godz. 17, wstęp
wolny.

• Teatr Dramatyczny
„Jaś i Małgosia”, godz. 9 i 11; „Rozmowy z Piot-
rem” godz. 19.

4 MARCA (piątek)
• Płocka Orkiestra Symfoniczna
Koncert zespołu „Skaldowie”, godz. 19, bilety
45 zł. Wykonawcy Andrzej Zieliński – wokal, for-
tepian, instrumenty klawiszowe, Jacek Zieliński
– wokal, skrzypce, Konrad Ratyński – gitara ba-
sowa, wokal, Jerzy Tarsiński – gitara elektryczna,
wokal, Jan Budziaszek – perkusja, Grzegorz Gór-
kiewicz – instrumenty klawiszowe, Gabriela Zie-
lińska-Tarcholik – wokal, Rafał Tarcholik –

instrumenty perkusyjne, Płocka Orkiestra Sym-
foniczna pod dyrekcją Sławomira Chrzanow-
skiego.

• Teatr Dramatyczny
„Jaś i Małgosia”, godz. 9 i 11; „Rozmowy z Piot-
rem” godz. 19.

5 MARCA (sobota)
• Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
Koncert Adama Pierończyka z zespołem w ra-
mach cyklu Kawiarnia Jazzowa, godz. 18, bilety
w cenie 30 zł do nabycia w POKiS. Wystąpi zes-
pół w składzie: Adam Pierończyk – saksofon,
Greg Osby – saksofon, Nelson Veras – gitara,
Sławomir Kurkiewicz – kontrabas oraz Łukasz
Żyta – perkusja.

• Teatr Dramatyczny
„Antoine”, godz. 16 i 19 – gościnnie Teatr Polo-
nia z Warszawy.

6 MARCA (niedziela)
• Teatr Dramatyczny
„Antoine”, godz. 16 i 19 – gościnnie Teatr Polo-
nia z Warszawy.

7 MARCA (poniedziałek)
• Klub Osiedla Dworcowa
„Jesteśmy z Wenus” – koncert galowy z okazji
Dnia Kobiet; godz. 16, wstęp wolny.

8 MARCA (wtorek)
• Dom Darmstadt
Otwarcie wystawy fotograficznej„XXXVI Mię-
dzynarodowy Kongres Pueri Cantores”, godz. 17,
wstęp wolny. Ekspozycja czynna do 13 marca.

• Spółdzielczy Dom Kultury
„Kwiatek dla Ewy” – koncert z okazji Dnia Ko-
biet; godz. 16, wstęp wolny.

• Teatr Dramatyczny
„Wydmuszka”, godz. 19.

9 MARCA (środa)
• Teatr Dramatyczny
„Jaś i Małgosia”, godz. 9 i 11.
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• Klub Osie dla Ko cha now skie go 
„O ko bie tach” – spot ka nie se nio rów z oka zji
Dnia Ko biet; godz. 16, wstęp wol ny.

10 MAR CA (czwar tek)
• Płoc ka Ga le ria Sztu ki
Otwar cie wy sta wy Grze go rza Bie nia sa „Pa lim-
psest”, godz. 17, wstęp wol ny.

• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza
„Być ko bie tą, być ko bie tą” – im pre za oko licz no ś-
cio wa z oka zji Dnia Ko biet; godz. 16, wstęp wol ny. 

• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
XXXVII spot ka nie z cy klu „Głoś ne czy ta nie no cą”,
godz. 19, wstęp wol ny.  „Uro dze ni w nie wo li –
dzie ciom Nie po dleg łej”, pol scy hi sto ry cy li te ra tu ry
cz. VII – przed mio tem lek tu ry i dy sku sji bę dą tek sty
Igna ce go Chrza now skie go i Wil hel ma Fel dma na.

• Te atr Dra ma tycz ny
„Jaś i Mał go sia”, godz. 9 i 11.

• To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
Wer ni saż wy sta wy fo to gra ficz nej Ce za re go
Dzię ciel skie go „Płoc kie ne kro po lie: ref lek sja 
i pięk no”, godz. 17, wstęp wol ny.

11 MAR CA (pią tek)
• Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
„Dzie ła Wiel kich Mi strzów”, godz. 19, bi le ty 25 zł.
Wy ko naw cy Ma rek Rosz kow ski – obój, Zu zan na Fa-
bi jań czyk – klar net, Da wid Dasz kie wicz -Dą brow ski
– fa got, Piotr Grzy wiń ski – wal tor nia, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Vla di mir Ki rad jiev (Au stria) – dy-
ry gent. W pro gra mie A.S. Areń ski – Wa ria cje na
te mat Czaj kow skie go na or kie strę smy czko wą op.
35, W.A. Mo zart – Sym fo nia kon cer tu ją ca Es -dur KV
364, G. Mah ler – I Sym fo nia D-dur. 

• Te atr Dra ma tycz ny
„Jaś i Mał go sia”, godz. 9 i 11.

1� MAR CA (so bo ta)
• Dom Dar mstadt
Re ci tal for te pia no wy w wy ko na niu Jung – Eun
Shim (Dar mstadt), godz.18, wstęp wol ny. 
W pro gra mie utwo ry F. Cho pi na i J. Brah msa. 

• Te atr Dra ma tycz ny
„Wyd musz ka”, godz. 19.

13 MAR CA (nie dzie la)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Jaś i Mał go sia”, godz. 16; „Wyd musz ka”,
godz. 19.

14 MAR CA (po nie dzia łek)
• Dom Dar mstadt
Wie czór li te rac ko -ar ty stycz ny „Nie miec ka 
poe zja mi łos na” w wy ko na niu stu den tów
Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej 
w Płoc ku, godz. 18, wstęp wol ny. Opra wa
mu zycz na Mał go rza ta Tom czak – Ba na cho-
wicz (śpiew).

• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza
„Sztu ka po ma ga nia” – otwar te spot ka nie człon-
ków sto wa rzy sze nia Mal tań ska Służ ba Me dycz -
na od dział Płock; godz. 16, wstęp wol ny.

• Spół dziel czy Dom Kul tu ry 
Wy sta wa rzeźb Pio tra Le wan dow skie go; 
godz. 18, wstęp wol ny. 

15 MAR CA (wto rek)
• Dom Dar mstadt
Otwar cie wy sta wy ma lar skiej Mai Woj na row-
skiej, godz. 18, wstęp wol ny. Wy sta wa czyn na
do 31 mar ca. 

16 MAR CA (śro da)
Te atr Dra ma tycz ny
„Pi no kio” godz. 9 i 11.30.

17 MAR CA (czwar tek)
• Książ ni ca Płoc ka 
Ina u gu ra cja ob cho dów Ro ku Cze sła wa Mi -
ło sza w Książ ni cy Płoc kiej, godz. 18, wstęp
wol ny. Wer ni saż wy staw po świę co nych nob li -
ście, w tym ek spo zy cji przy go to wa nej przez
Mu ze um Li te ra tu ry w War sza wie oraz spot ka-
nie ze Zbi gnie wem Fał ty no wi czem, au to rem
ksią żek „Wie czo rem wiatr. Cze sław Mi łosz 
i Su wal szczyz na oraz Dla Mi ło sza. Su wał ki.
Kras no gru da”.

• Mu ze um Ma zo wiec kie – Spich lerz
Wer ni saż wy sta wy „Le gen da zam ków cze-
skich”, godz. 17, wstęp wol ny.

• Te atr Dra ma tycz ny
„Pi no kio” godz. 9 i 11.30.
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18 MAR CA (pią tek)
• Płoc ka Ga le ria Sztu ki
Otwar cie wy sta wy Ja ni ny Kra u pe -Świ der skiej
„Gra fi ka” – ina u gu ra cja Ga le rii Kre ski, godz. 18,
wstęp wol ny.

• Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki 
Kon cert zes po łu Mu chy 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.

• Te atr Dra ma tycz ny
„Pi no kio” godz. 9 i 11.30

19 MAR CA (so bo ta)
• Klub Praw ni ka 
Kon cert „Bia łe no ce – ro syj skie ro man se” w wy-
ko na niu Fa i ny Ni ko las, godz. 18, wstęp wol ny.
Ar tyst ka po cho dzą ca z Sy be rii swe lo sy od 1992
ro ku zwią za ła z Pol ską. Wo ka list ka pod czas kon-
cer tów akom pa niu je so bie na gi ta rze aku stycz nej. 

• Te atr Dra ma tycz ny
„Wyd musz ka” godz. 19.

�0 MAR CA (nie dzie la)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Pi no kio”, godz. 16; „Wyd musz ka”, godz. 19.

�� MAR CA (wto rek)
• Mu ze um Ma zo wiec kie
Wer ni saż wy sta wy „Mię dzy na tu rą i kul tu rą” pre-
zen tu ją cej ma lar stwo prof. Woj cie cha Cieś niew-
skie go i Mi ro sła wa Lu my, godz. 17, wstęp wol ny.

�3 MAR CA (śro da)
• Dom Dar mstadt
Wie czór słow no -mu zycz ny „Son gi Brech ta” 
w wy ko na niu Jo an ny Bron kal la (śpiew, re cy ta-
cja) oraz Step ha na Klisc ha ta (gi ta ra) w wer sji
pol sko – nie miec kiej, godz. 18, wstęp wol ny. 

�4 MAR CA (czwar tek)
• Spół dziel czy Dom Kul tu ry
„Le o ni dy” – kon cert poe tyc ko -mu zycz ny; godz.
18, wstęp wol ny. 

�5 MAR CA (pią tek)
• Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
„Ope ra na estra dzie” – Ga e ta no Do ni zet ti
„Na pój Mi łos ny”, godz. 19, bi le ty 30 zł. Wy ko-
naw cy: Agniesz ka Koz łow ska – Adi na, Syl we ster

Smul czyń ski – Ne mo ri no, To masz Rak – Bel co re,
Da riusz Ma chej – Dul ca ma ra, chór Ope ry No va
w Byd gosz czy, Hen ryk Wierz choń – przy go to-
wa nie chó ru, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Prze my sław Fiu gaj ski – dy ry gent. 

�6 MAR CA (so bo ta)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Słod kie ro dzyn ki, gorz kie mi gda ły”, godz. 19 
– spek takl przed pre mie ro wy.

�7 MAR CA (nie dzie la)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Słod kie ro dzyn ki, gorz kie mi gda ły”, godz. 19 
– pre mie ra.

�8 MAR CA (po nie dzia łek)
• Dom Dar mstadt
Wy kład dr Mar ty Czy żew skiej (Uni wer sy tet
War szaw ski) „Kon tak ty pol sko -nie miec kie w sfe-
rze kul tu ry i hi sto rii”, godz.18, wstęp wol ny.

�9 MAR CA (wto rek)
• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
16. kon kurs pio sen ki „Wy graj suk ces” – eli mi na-
cje wstęp ne, godz. 11, wstęp wol ny.
„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,
wstęp wol ny. 

• Te atr Dra ma tycz ny
„Roz mo wy z Pio trem”, godz. 19.

30 MAR CA (śro da)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Roz mo wy z Pio trem”, godz. 19.

31 MAR CA (czwar tek)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Be a u ty 2.0”, godz. 19 – spektakl przedpre-
mierowy.

WYSTAWY

• DOM Dar MSTaDT
Wy sta wa ma lar ska An dri ja Iwa no wi cza Fe do si-
jen ko (Ukra i na) pt. „Bar wy Ukra i ny”, czyn na do 6
mar ca, wstęp wol ny.
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• KSiąż ni ca PŁOc Ka
„Mój Płock” – do rocz na wy sta wa prac człon ków
Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im. 
A. Ma cie szy, czyn na do 1� mar ca od po nie-
dział ku do piąt ku w godz.10–18, w so bo ty 
w godz.10-14, wstęp wol ny.

Ek spo zy cje po świę co ne Cze sła wo wi Mi ło szo -
wi, w tym wy sta wa przy go to wa na przez war-
szaw skie Mu ze um Li te ra tu ry, czyn ne od 17 do
31 mar ca, od po nie dział ku do piąt ku 
w godz.10–18, w so bo ty w godz.10-14, 
wstęp wol ny.

• Mu ze uM Die ce zjal ne
Ek spo zy cja sta ła: „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 oraz no wa sta ła ek s-
po zy cja „Skar by z zie mi wy do by te”. 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)
Ek spo zy cja sta ła: 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 oraz no wa
sta ła ek spo zy cja „X Wie ków Płoc ka”. 

Wy sta wy cza so we: „Fo to gra fia dzi kiej przy-
ro dy”, na któ rej są pre zen to wa ne zwy cię skie
pra ce z kon kur sów fo to gra ficz nych Wil dli fe
Pho to grap her of the Ye ar z lat 2002 – 2010
czyn na do 13 mar ca. 

„Mię dzy na tu rą i kul tu rą”– wy sta wa ma lar stwa
prof. Woj cie cha Cieś niew skie go i Mi ro sła wa Lu my,
czyn na od �� mar ca do 5 czer wca. Ma lar ski
dwug łos in spi ro wa ny kon cep cją fi lo zo fii ży cia czło -
wie ka, któ re wy ra sta z na tu ry i re a li zu je się w cza-
sie, w od nie sie niu do mo ty wów tra dy cji w sztu ce.

Mu ze um czyn ne wto rek – nie dzie la w godz. 10-
16. Bi le ty: 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, zwie dza nie ek spo zy cji „X Wie ków
Płoc ka” bez płat ne.

• Mu ze uM Ma zO wiec Kie – SPich lerz
Ek spo zy cja sta ła: ko lek cja rzeź by (w tym Chry s-
tu sa Fra sob li we go), tka ni ny, ce ra mi ki, wy ci nan ki
lu do wej, zbio ry kul tu ry ma te rial nej, strój lu do -
wy z ob sza ru Ma zo wsza (Kur pie Bia łe, Kur pie
Zie lo ne, Ło wic kie, San nic kie, Ma zo wsze Płoc kie,
Raw skie, Koł biel skie). 

Wy sta wy cza so we:  Czas i rze ka. Do li na Liw -
ca u schył ku sta ro żyt no ści” czyn na od 3
mar ca do �� ma ja. Wy sta wa pre zen tu je wy ni -
ki wie lo let nich ba dań wy ko pa li sko wych pro-
wa dzo nych w do li nie Liw ca przez Pań stwo we
Mu ze um Ar che o lo gicz ne w War sza wie. Na ek s-
po zy cji pre zen to wa ne są naj cie ka wsze ek spo-
na ty m. in. ozdo by ze zło ta, sre bra, brą zu, szkła
i bur szty nu czy na rzę dzia że laz ne, brą zo we
czę ści uz bro je nia, na czy nia gli nia ne.

Wy sta wa „Le gen da zam ków cze skich” czyn na
od 17 mar ca do �� ma ja. Trzy dzie ści dwa za byt -
ki z róż nych za kąt ków Re pub li ki Cze skiej wraz ze
swo ją hi sto rią za pre zen to wa ne zo sta ną w for mie
pieś ni wę drow nych mu zy kan tów. At mos fe rę
śred nio wiecz nych sie dzib do dat ko wo pod kre śli
mu zy ka z tej epo ki, któ ra sta no wi część wy sta wy,
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Adam Pierończyk wystąpi z zespołem 5 marca
o godz. 18 w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki



a tak że za pro sze nie do od wie dze nia pre zen to wa-
nych miejsc.

• PŁOc Ka Ga le ria SzTu Ki
Wy sta wa ma lar stwa Grze go rza Bie nia sa „Pa lim-
psest” czyn na od 10 mar ca do 17 kwiet nia.
Wy sta wa Ja ni ny Kra u pe -Świ der skiej „Gra fi ka” 
w „Ga le rii Kre ska”, czyn na od 18 mar ca do 17
kwiet nia. Ga le ria czyn na od wtor ku do nie dzie li 
w godz. 10-18. Bi le ty: nor mal ny – 6 zł, ul go wy – 3
zł, gru po wy – 2 zł/os. (po wy żej 15 osób), w nie-
dziele wstęp wolny.

• TO WA RZY STWO NA U KO WE PŁOC KIE
Wy sta wa fo to gra ficz na Ce za re go Dzię ciel skie go
„Płoc kie ne kro po lie: ref lek sja i pięk no”,
czyn na od 10 mar ca do 15 kwiet nia, wstęp

wol ny. Wy sta wę moż na oglą dać w po nie dział ki,
wtor ki, śro dy i piąt ki w godz. 8 -15, w czwar tki 
w godz. 8 -18.

KON KUR SY

• Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń skie go17):
„Świat obok mnie” – kon kurs czy tel ni czy dla
dzie ci po świę co ny twór czo ści Kry sty ny Sie sic-
kiej, zgło sze nia do 4 mar ca, tel. 24/ 263 67 80

• Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi cza 2): 
7. edy cja „uli czka Pa ni cho tom skiej” – in sce ni-
za cja w wy ko na niu grup przed szko la ków, zgło -
sze nia do 5 kwiet nia, tel. 24 262 27 69
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4 MAR CA (pią tek)
• Płoc kie To wa rzy stwo Wio ślar skie 
„Płoc kie Er go wio sła �011” – fi nał w Zes po le
Szkól Tech nicz nych „70”, godz. 10.

5 MAR CA (so bo ta)
• Or len are na
Or len Wi sła Płock – Niel ba Wą gro wiec 
– XX ko lej ka PGNiG Su per li ga Męż czyzn, 
godz. 17

• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
Li ga szkół – VII tur niej szes na stej edy cji 
ro zgry wek sza cho wych dla dzie ci i mło dzie ży,
godz. 9.

9 MAR CA (śro da)
• Szko ła Pod sta wo wa nr ��
Gim na zjal ny Uni ho kej Chłop ców Szkół Pod sta-
wo wych – fi nał, godz. 8.30.

1� MAR CA (so bo ta)
• Ha la Spor to wa Bo ro wi czki
VI Tur niej Ro dzin ny w Te ni sie Sto ło wym 
oraz XVI Grand Prix w Te ni sie Sto ło wym, 
godz. 9.

• Zes pół Szkół nr 1 ul. Pia ska 5 
I li ga re gio nal na ko szy ków ki ko biet MON -POL
Płock – UKS Ba sket Alek san drów Łódz ki, godz. 14.

• Zes pół Szkół nr 1 ul. Pia ska 5 II li ga ko szy-
ków ki męż czyzn MON -POL Płock – SI DEn MMKS
VIII LO To ruń, godz. 18.

13 MAR CA (nie dzie la)
• Zes pół Szkół nr 1 ul. Pia ska 5 mecz ko szy-
ków ki ju nio rek U – 18 MON -POL Płock – SKS 12 I
War sza wa, godz. 14.

14 MAR CA (po nie dzia łek)
• Gim na zjum nr 8
Gim na zjal na Pił ka Ręcz na Dziew cząt – fi nał,
godz. 10.

15 MAR CA (wto rek)
• Gim na zjum nr 8
Gim na zjal na Pił ka Ręcz na Chłop ców – fi nał,
godz. 9.

• Ha la Spor to wa Bo ro wi czki
Fi nał IV Płoc kie go Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go 
o Pu char Dy rek to ra MZOS, godz. 10.
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17 MAR CA (czwar tek)
• Szko ła Pod sta wo wa nr �3
Pół fi nał i fi nał siat kar skich „4” dziew cząt szkół
pod sta wo wych, godz. 9.30.

18 MAR CA (pią tek)
• Gim na zjum nr 1
Gim na zjal ny Uni ho kej Chłop ców – fi nał, 
godz. 8.30.

19 MAR CA (so bo ta)
• Or len are na
Fi nal Fo ur Pu cha ru Pol ski w Pił kę Ręcz ną Męż -
czyzn. Pół fi nał: Or len Wi sła Płock – MSPR Ref lex
Miedź Le gni ca; KS Vi ve Tar gi Kiel ce – War mia
A.G.S Ol sztyn, godz. 17.

�0 MAR CA (nie dzie la)
• Or len are na
Fi nal Fo ur Pu cha ru Pol ski w Pił kę 
Ręcz ną Męż czyzn: me cze o 3. miej sce i fi nał,
godz. 17.

�� MAR CA (wto rek)
• Pły wal nia Miej ska Ja giel lon ka
Dru ży no we za wo dy w pły wa niu dla szkół pod-
sta wo wych, godz. 10.

�3 MAR CA (śro da)
• Zes pół Szkół nr 1 ul. Pia ska 5 
Mecz ko szy ków ki ju nio rek U – 18 MON -POL
Płock – MUKS Unia Ba sket Ostro łę ka, godz. 14.

�6 MAR CA (so bo ta)
• Or len are na
Or len Wi sła Płock – MKS Zag łę bie Lu bin,
godz. 17.

• Zes pół Szkół nr 1 ul. Pia ska 5 II li ga ko szy-
ków ki męż czyzn MON -POL Płock – ŻU RAW KING
OSCAR Gnie wi no, godz. 18.

�7 MAR CA (nie dzie la)
• Ha la Spor to wa Bo ro wi czki
Płoc ka Li ga Pił kar ska, godz. 9.

• Zes pół Szkół nr 1 ul. Pia ska 5 mecz ko szy-
ków ki ju nio rek U – 18 MON -POL Płock – GO SiR
Pia secz no, godz. 14.

Za zmia ny ter mi nów re dak cja „In for ma to ra Miej-
skie go” nie po no si od po wie dzial no ści. 
Daty i go dzi ny roz po czę cia spot kań moż na po-
twier dzić u or ga ni za to rów.

• cen trum in for ma cji Tu ry stycz nej
Pl. Sta ry Ry nek 8, tel. 24/ 367 19 44 
www.dd.po kis.pl

• Dom Dar mstadt
Pl. Sta ry Ry nek 8, tel. 24/ 367 19 22 
www.dd.po kis.pl

• Ga le ria OTO ja
Pl. Na ru to wi cza 2, tel. 609 746 402
www.oto ja.art.pl

• ha la Spor to wa
ul. Kor cza ka 10, tel. 24/ 264-85-18
www.msoz.ump.pl

• ha la wi do wi sko wo – spor to wa Or len are na
Pl. Ce le bry 1, tel. 24/ 367 26 86
www.or le na re na.plock.eu

• Ki no he lios Płock
ul. Wy szo grodz ka 144, tel. 24/263 34 45
www.he lios net.pl

• Ki no 5 D ex tre me
ul. Wy szo grodz ka 127, tel. 24/ 367 86 86
www.ki no5dex tre me.pl/plock

• no ve Ki no Przed wioś nie
ul. Tum ska 5a, tel. 24/ 367 65 00
www.no ve ki no.pl/ki na/przed wios nie
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• Klub Osie dla Dwor co wa
ul. Cho pi na 64 a, tel. 24/ 262 72 08

• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza
ul. Łu ka sie wi cza 28, tel. 24/ 263 94 12

• Klub Osie dla Ko cha now skie go
ul. Obr. We ster plat te 6 a, tel. 24/ 262 76 96  wew. 104

• Klub Praw ni ka 
ul. Sta ro miej ska 2, tel. 24/ 264 84 67
www.klub praw ni ka.pl

• Książ ni ca Płoc ka
ul. Ko ściusz ki 6, tel. 24/ 268 00 33
www.bibl.plock.pl

• lo do wi sko Po dol szy ce
ul. Czwar ta ków 6, tel. 24/ 267-83-20 
www.mzos.ump.pl

• lo do wi sko Sta ry ry nek
tel. 692-720-646; www.mzos.ump.pl

• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
ul. Tum ska 9, tel. 24/ 364 77 15
www.mdk-plock.pl

• Miej ski Ogród zo o lo gicz ny w Płoc ku
ul. Nor ber tań ska 2, tel. 24/ 366 05 13
www.zo o -plock.pl

• Miej ski zes pół Obiek tów Spor to wych
Pl. Dą brow skie go 2 a, tel. 24/ 267 84 30
www.mzos.ump.pl

• Mu ze um Die ce zjal ne
ul. Tum ska 3a, tel. 24/ 262 26 23
www.mdplock.pl

• Mu ze um Ma zo wiec kie
ul. Tum ska 8, tel. 24/ 364 70 71
www.mu ze um plock.art.pl

• Mu ze um Ma zo wiec kie – Spich lerz
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11 b), tel. 24/ 262 25 95
www.mu ze um plock.art.pl

• Mu ze um św. Fa u sty ny
Pl. Sta ry Ry nek 14/16, tel. 24/ 262 58 83

• Ogród jor da now ski MDK
ul. Wy szo grodz ka 1, tel. 24/ 364-31-84

• Pły wal nia Miej ska
Al. Ko by liń skie go 28, 
tel. 24/ 262-51-86 
www.mzos.ump.pl

• Pły wal nia Miej ska ja giel lon ka
ul. 3 Ma ja 4, tel. 24/ 262-58-69
www.mzos.ump.pl

• Pły wal nia Miej ska Po do lan ka
ul. Czwar ta ków 6, tel. 24/ 267-83-20
www.mzos.ump.pl

• Płoc ka Ga le ria Sztu ki
ul. Sien kie wi cza 36, tel. 24/ 364 60 40
www.ploc ka ga le ria.com

• Płoc ka lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na
Sta ry Ry nek 8, tel. 24/364 99 90
www.tu ry sty ka.plock.eu

• Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
sa la kon cer to wa przy ul. Ko le gial na23, 
tel. 24/ 364 10 80
www.po sor kie stra.pl

• Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
ul. Tum ska 9a, tel. 24/ 367 19 20
www.po kis.pl

• Sa la spor to wa i ogró dek
Plac Dą brow skie go 2a, 
tel. 24/ 267-84-33
www.mzos.ump.pl

• Spół dziel czy Dom Kul tu ry
ul. Krzy wo u ste go 3, tel. 24/ 263 35 60

• Sta dion Miej ski
ul. Spor to wa 3, tel. 24/ 267-50-40
www.mzos.ump.pl

• Sta dion Wi sły Płock
ul. Łu ka sie wi cza 34, tel. 24/ 367-65-20
www.wis la.plock.pl

• Te atr Dra ma tycz ny
No wy Ry nek 11, tel. 24/266 38 00
www.te atr plock.pl

• To wa rzy stwo na u ko we Płoc kie
Pl. Na ru to wi cza 8, tel. 24/366 99 50
www.tnp.org.pl


