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KALENDARIUM WYDARZEŃ

Informator Miejski   • Lipiec 20112

• 1 LIP CA (pią tek)
Am fi te atr 
XIII Let ni Fe sti wal Mu zycz ny „Roc ko wa noc 
z or kie strą”, godz. 20. Wy ko naw cy: Ge ne sis
Klas sik – Ray Wil son, Pec tus, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, dy ry gent – Ta de usz Wi che rek. 
W pro gra mie prze bo je z re per tu a ru zes po łu
Ge ne sis m.in.: „I can’t dan ce”, „Je sus he knows
me”, „Land of con fu sion”, „Ano ther day in pa ra-
di se” oraz zes po łu Pec tus: „To co chciał bym ci
dać”, „Je den mo ment”, „Oce a ny”. Or ga ni za to-
rzy: Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na oraz Płoc ki
Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki. Bi le ty w ce nie 40 zł
oraz 50 zł.

• 3 LIP CA (nie dzie la)
Mu ze um Ma zo wiec kie
„Gwia zdy ka me ral nie”, godz. 19, wstęp wol ny.
Wy ko naw cy: Iza bel la Kło siń ska – so pran, Pa weł
Som mer – for te pian. W pro gra mie: pieś ni 
F. Cho pi na, P. Czaj kow skie go, S. Rach ma ni no wa,
M. Kar ło wi cza. Or ga ni za tor: Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na.

8 LIP CA (pią tek)
• Płoc ka Ga le ria Sztu ki
Otwar cie wy sta wy prac  Ta de u sza Za rem by 
„Ma lar stwo”, godz. 18, wstęp wol ny.

• Mu ze um Die ce zjal ne
Ope ra Ba ro ko wa – G.B. Per go le si „La Ser va Pa dro -
na”, godz. 19, wstęp wol ny. Wy ko naw cy: Pa try cja
Krze szow ska -Ku bit – Ser pi na, To masz Rud nic ki –
Uber to, Ka ta rzy na La lik – Słu żą cy. Zes pół mu zycz -
ny: Pa u li na Wiel go siń ska – skrzyp ce, An na Na ta-
licz – skrzyp ce, Ma ciej Ra taj czak – al tów ka, Adrian
Cy gan – wio lon cze la, Ewa Rze tec ka – kla we syn.
Re ży se ria An drzej Żar nec ki. Or ga ni za tor: Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na.

• Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki 
„Ka wiar nia Jaz zo wa”, godz. 19. „Co me To ge ther
Li ve” – John „Bro ad way” Tuc ker & Ci choń ski
Band. Zes pół w skła dzie: Woj ciech Ka ro lak / Pa -
weł Se ra fiń ski – Ham mond Or gan, Bar tek Nie-
bie lec ki / Łu kasz So bo lak – drums, Da vid Pri ce –
bass, Łu kasz Ły czkow ski – vo cal, Le szek Ci choń-
ski – gi tar, vo cal. Bi le ty w ce nie 10 zł. 

9 LIP CA (so bo ta)
• Pla ża nad Wi słą 
„Un der gro und Reg ga e land”. „Po dziem na” kon-
ty nu a cja im pre zy reg gae, któ ra przez czte ry la -
ta od no si ła suk ce sy na płoc kiej pla ży. Wy stą pią
m.in.: East West Roc kers, Et na Kon tra ban de, Ju-
nior Stress z Sun El Band, Pod wór ko wi Chu li ga -
ni, the Bar ten ders oraz Sta ge of Uni ty. Po nad to
na sce nie za pre zen tu ją się so un dsy ste my: Tisz-

Ray Wil son w am fi te a trze, 1 lip ca

XIV Fe sti wal 
Roc ko we Ogród ki

Dzie dzi niec Rock’69, godz. 20, wstęp wol ny

Kon cer ty w lip cu:
2 lip ca In ter ci ty – Le gio no wo
8 lip ca 3 Jazz Sol diers + go ście
9 lip ca Rust – Poz nań

15 lip ca Shre dlust – Płock
15 lip ca Zwie zda – Płock
16 lip ca Ab synth-T. – Gó ry
22 lip ca In se cu re – Le gio no wo
23 lip ca Sun kin gro ad – Choj ni ce
29 lip ca I ry dion – Brzeg
30 lip ca De ad On Ti me – Szcze cin

www.rockoweogrodki.com.pl
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te let, Pi tu Pi tu Crew, Ker mit So und I Klon 
(So undz of Fre e dom), Rag ga Jun gle, Ka ret ka
So und Sy stem oraz NDZ & Mar cel. 
Do dat ko wo w pobliżu sce ny znaj dzie się miej -
sce dla nie za stą pio ne go Ic tus So und i ich go -
ści. Po czą tek im pre zy godz. 17, wstęp wol ny.

10 LIP CA (nie dzie la)
• Am fi te atr 
„La sko wik & Ma lic ki – Fil har mo nia dow ci pu”,
godz. 20. Bi le ty w ce nie 50 zł oraz 70 zł. 

• Ba zy li ka Ka te dral na
„Mu si ca no va per so na gra ta”, godz. 19, wstęp
wol ny. Wy ko naw cy: Ire ne usz Wyr wa – or ga ny,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, dy ry gent – To-
masz To kar czyk. W pro gra mie: J.G. Rhe in ber ger
– II Kon cert or ga no wy g-moll op. 177, S. Bar ber
– Ada gio na smy czki, A. Gu il mant – I Sym fo nia
or ga no wa d-moll op. 42. Or ga ni za tor: Płoc ka 
Or kie stra Sym fo nicz na.

15 LIP CA (pią tek)
• Am fi te atr 
„Ka zik na Ży wo”, godz. 20. Kon cert le gen dar ne -
go pol skie go zes po łu gra ją ce go mu zy kę z po-
gra ni cza me ta lu, hard roc ka i rap co re’u.
Wo ka li sta: Ka zik Sta szew ski. Bi le ty w ce nie 30 zł
oraz 40 zł. 

• Mu ze um Die ce zjal ne – pa tio
„Hot Swing”, godz. 19, wstęp wol ny. Wy ko naw -
cy: Krzysz tof Kil jań ski – gość spe cjal ny; Hot
Swing: Woj ciech Mar ci now ski – skrzyp ce, Ma rek
Pią tek – gi ta ra, Wie sław Prząd ka – akor de on,
Grze gorz Pię tak – kon tra bas. W pro gra mie: kom-
po zy cje Step he na Grap pel lie go i Dian go Re in-
har da oraz stan dar dy mu zy ki swin go wej.
Wspól nie z Krzysz to fem Kil jań skim Hot Swing
za pre zen tu je słyn ne prze bo je Fran ka Si na try.
Or ga ni za tor: Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na.

16 LIP CA (so bo ta)
• Pla ża nad Wi słą 
„Ro ma ni Rat – Cy gań ska Noc”, godz. 18,
wstęp wol ny. Co rocz ne świę to mu zy ki Ro mów
w Płoc ku. Wy stą pią m.in.: Ca sta Ca li (Fran cja),
Par no Graszt (Wę gry), Fan fa ra Ka łasz ni kow
(Ru mu nia), Bah ta le Ro ma (Pol ska) oraz gos po-
darz wie czo ru Ro men. Im pre zę po pro wa dzi
Zo fia Czer nic ka.

17 LIP CA (nie dzie la)
• Sta ry Ry nek
„Cu dow ny świat mu si ca li” – za koń cze nie XIII Let-
nie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go, godz. 19, wstęp
wol ny. Wy ko naw cy: Iwo na To ber – so pran, Ire-
ne usz Mi czka – ba ry ton, Płoc ka Or kie stra Sym-
fo nicz na, dy ry gent – Sła wo mir Chrza now ski. 
W pro gra mie: prze bo je z naj słyn niej szych mu si-
ca li: „Gre a se”, „Evi ta”, „West si de sto ry”, „My fa ir la -
dy”, „Nędz ni cy”, „Upiór w ope rze”. Or ga ni za tor:
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na. 
W przy pad ku nie ko rzyst nych wa run ków at mos fe-
rycz nych kon cert od bę dzie się w Sa li Kon cer to wej,
przy ul. Ko le gial nej 23 z go dzin nym opóź nie niem.

19 LIP CA (wto rek)
• Dom Dar mstadt
Otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej au tor stwa
Ar tu ra Kra sa i Mar ka Ko nar skie go „Lim nos Folk
& Pe o ple” (po dró że po Gre cji), godz. 18. Ek s-
po zy cja czyn na do 9 sier pnia, wstęp wol ny.

22 – 23 LIP CA (pią tek- so bo ta)
• Płoc ka Ga le ria Sztu ki
Spek takl Te a tru Per Se pt. „Cu kie re czek”, reż.
Adam Bo nal ski, godz. 20, 21, 22, wstęp wol ny.

Cy gań ska Noc, 16 lip ca



28 LIP CA (czwar tek)
• Książ ni ca Płoc ka 
Otwar cie wy sta wy ma lar stwa Zo fii Sa mu sik -Za -
rem by. Wer ni saż z udzia łem ar tyst ki, godz. 18,
wstęp wol ny.

29-31 lip ca 2011 (pią tek – nie dzie la)
• Pla ża nad Wi słą, Sta ry Ry nek
„Au dio ri ver – fe sti wal świa ta nie za leż ne go”.

Gwia zda mi te go rocz nej edy cji bę dą m.in.: Tren-
tem¸ller, Pa ul Kal kbren ner, Vi ta lic-v Mir ror, An dy
C. fe at. MC GQ, Chris Lie bing, Gel les Pe ter som,
Dj Mar ky. Bi le ty jed nod nio we w ce nie 89 zł, kar-
ne ty 120 – 150 zł (www.au dio ri ver.pl)

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.  Da ty i go dzi ny 

roz po czę cia spot kań na le ży po twier dzić u or ga ni za to rów. 
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WYSTAWY

• DOM DAR MSTADT 
Wy sta wa prac pow sta łych pod czas XII Ogól no-
pol skie go Ple ne ru Ma lar skie go w Lu cie niu pt.
„Lu cień – na sze miej sce”, czyn na do 17 lip ca,
wstęp wol ny. Ek spo zy cja zor ga ni zo wa na we
współ pra cy z Urzę dem Gmi ny w Go sty ni nie. 
Wy sta wa fo to gra ficz na au tor stwa Ar tu ra Kra sa 
i Mar ka Ko nar skie go „Lim nos Folk & Pe o ple” 

(po dró że po Gre cji) czyn na do 9 sier pnia,
wstęp wol ny.

• KSIĄŻ NI CA PŁOC KA
„Niech oży ją wspom nie nia”, wy sta wa przy go to-
wa na z oka zji ju bi le u szu 65-le cia Har cer skie go
Zes po łu Pieś ni i Tań ca im. Wa cła wa Mil ke „Dzie ci
Płoc ka”. Ek spo zy cja czyn na do 22 lip ca. 

Wy sta wa ma lar stwa Zo fii Sa mu sik -Za rem by w Książ ni cy Płoc kiej
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Wy sta wa ma lar stwa Zo fii Sa mu sik -Za rem by,
czyn na od 28 lip ca do 24 wrześ nia.
Wy sta wy czyn ne od po nie dział ku do piąt ku 
w godz.10-18, w so bo ty w godz.10-14, wstęp
wol ny.

• FI LIA BIB LIO TECZ NA NR 5 
„Kin ga oraz wy bra ne wier sze Ada ma As ny ka” –
wy sta wa prac fo to gra ficz nych Ali ny Le wic kiej,
czyn na do 31 sier pnia, w go dzi nach pra cy
bib lio te ki.

• GA LE RIA „OTO JA”
Pre zen ta cja obra zów, ry sun ków i gra fi ki art brut
z ko lek cji Oto JA, od po nie dział ku do piąt ku 
w godz. 14-17.30.

• 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 oraz no wa sta ła ek spo-
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, ek s-
po zy cja „X Wie ków Płoc ka”. 

Wy sta wa cza so wa: „Ko lek cja Art Déco ze zbio-
rów Mu ze um Ma zo wiec kie go w Płoc ku” do 25
wrześ nia. W po dzie miach ki na „Przed wioś nie”
ul. Tum ska 5 wy sta wa sta ła „Bo le sław Bie gas –
ma lar stwo i rzeź ba”. 
Mu ze um czyn ne: wto rek – nie dzie la w godz. 
10-17. 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. 
Wy sta wy cza so we: „Sztu ka ta tu a żu”, czyn na 
do 2 paź dzier ni ka.  „Pa mięć o woj nie”, czyn na
do 4 wrześ nia. Na wy sta wę skła da ją się dzie ła
sztu ki lu do wej: rzeź by, tka ni ny, obra zy znaj du -
ją ce się w zbio rach kil ku na stu mu ze ów (w tym
Mu ze um Ma zo wiec kie go w Płoc ku). 

• PŁOC KA GA LE RIA SZTU KI
Wy sta wa prac Ta de u sza Za rem by „Ma lar stwo”,
czyn na od 8 lip ca do 21 sier pnia.
Ga le ria czyn na w godz. 10-18 od wtor ku do so-
bo ty. Bi le ty: nor mal ny 6 zł, ul go wy 3 zł gru po wy
(po wy żej 15 osób) 2 zł/o so ba, w nie dzie lę wstęp
wol ny. 
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XVII OGÓL NO POL SKA OLIM PIA DA MŁO DZIE ŻY 
W SPOR TACH LET NICH

MA ZO WSZE 2011
W Płoc ku od bę dą się za wo dy w czte rech dy scy pli nach:  

pił ce noż nej męż czyzn, triath lo nie, lek ko at le ty ce, pił ce ręcz nej męż czyzn. 
Ter min: 4 – 31 lip ca. 

Ce re mo nia otwar cia: 21 lip ca (czwar tek), godz. 18, am fi te atr. 
Wy stą pią: Zes pół „Enej” oraz pił kar ski fre e sty ler Krzysz tof Go lon ka.

PIŁ KA NOŻ NA MĘŻ CZYZN 
Miej sce za wo dów: Sta dion Miej ski, 
Sta dion Wi sły Płock, bo i sko w Ma sze wie 
i w Sta roź re bach.

• 4 lip ca (po nie dzia łek)
godz. 20 – ce re mo nia otwar cia – Sta dion 
Miej ski. Wy stą pi m.in. pił kar ski fre e sty ler 
Krzysz tof Go lon ka.

• 5 – 6 lip ca (wto rek – śro da)
me cze o godz. 11 i 17 na Sta dio nie 
Miej skim i na Sta dio nie Wi sły Płock.

• 8 lip ca (pią tek)
me cze o godz. 11 na Sta dio nie Miej skim, 
Sta dio nie Wi sły Płock, w Ma sze wie 
i Sta roź re bach.

• 10 lip ca (nie dzie la)
godz. 10 mecz o III miej sce na Sta dio nie 
Wi sły Płock.
godz. 12 mecz fi na ło wy na Sta dio nie 
Wi sły Płock.

TRIATH LON
Miej sce za wo dów: Za lew „So bót ka”, tra sa uli ca mi
mia sta, me ta na Sta rym Ryn ku. 
• 17 lip ca (nie dzie la)

godz. 10.45 ce re mo nia otwar cia – Za lew „So bót ka”. 
godz. 11 start ko biet.
godz. 12.30 start męż czyzn.

LEK KO AT LE TY KA
Miej sce za wo dów: Sta dion Miej ski. 
• 21 – 25 lip ca (czwar tek – po nie dzia łek), 

godz. 9 -19.

PIŁ KA RĘCZ NA MĘŻ CZYZN 
Miej sce za wo dów: Or len Are na.
• 26 lip ca (wto rek)

godz. 15 ce re mo nia otwar cia.
• 26 – 30 lip ca (wto rek – so bo ta)

me cze o godz. 10,12,16,18.
• 31 lip ca (nie dzie la) 

me cze fi na ło we o godz. 9, 11,13,15.
godz. 17 ce re mo nia zam knię cia.

Or ga ni za tor i Par tne rzy za wo dów:
War szaw sko -Ma zo wiec ka Fe de ra cja Spor tu w War sza wie 

Pol ska Fe de ra cja Spor tu Mło dzie żo we go 
Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki 

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
Urząd Mia sta Płoc ka 

Głów na stro na or ga ni za to ra:
olim pia da -ma zo wsze.pl

Pa tro nat Me dial ny: 
Ga ze ta Wy bor cza oraz Ra dio Eska.

Spon sor: 
PKN Or len S.A.



7Informator Miejski   • Lipiec 2011

In for ma tor Miej ski przy go to wał Zes pół Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Urzę du Mia sta Płoc ka, pl. Sta ry Ry nek 1, pok.
220, 09-400 Płock, tel. 24/ 367 15 78, e-ma il: ali na.bo czkow ska@plock.eu. Druk: Dru kar nia Cyf ro wa Me dia ko lor,

ul. Kró le wiec ka 14, 09-400 Płock, tel. 24/ 366 22 66, e-ma il: wi taj@wy druk cyf ro wy.pl. Na kład 5 tys. eg zem pla rzy.

LATO W MIEŚCIE

Za ję cia dla dzie ci i mło dzie ży pod czas wa ka cji pro wa dzą 
na stę pu ją ce pla ców ki: 
1. Klub Osie dla Dwor co wa
2. Klub Osie dla Ko cha now skie go
3. Klub Osie dla Łu ka sie wi cza
4. Książ ni ca Płoc ka i fi lie
5. Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry 
6. Mu ze um Ma zo wiec kie 
7. Płoc ka Ga le ria Sztu ki
8. Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
9. Spół dziel czy Dom Kul tu ry

KALENDARIUM IMPREZ SPORTOWYCH

10 LIP CA (nie dzie la) 
• Sta dion Stocz niow ca
fut bol ame ry kań ski: Mu stangs Płock – We re wol-
ves War sza wa, wstęp wol ny (godz. roz po czę cia
me czu na le ży spraw dzić u or ga ni za to ra).

16 LIP CA (so bo ta) 
• Ką pie li sko Miej skie „So bót ka”
triath lon: VI Ogól no pol ski Triath lon o Pu char Pre-
zy den ta Mia sta Płoc ka, Grand Prix Whe e ler Triath-
lon To ur MTB, godz. 12. Dy stan se – Mi strzo stwa
Płoc ka Ama to rów w Triath lo nie: pły wa nie – 
400 m, ro wer – 8 km, bieg – 2 km; Grand Prix
Whe e ler Triath lon To ur MTB: pły wa nie – 750 m,

ro wer – 20 km, bieg – 5 km. Zgło sze nia 
do 11 lip ca, szcze gó ły na www.pttdel ta.pl. 

17 LIP CA (nie dzie la) 
• Or len Are na
ko szy ków ka: Mar cin Gor tat Camp 2011 – po nad
set ka dzie ci w wie ku 9-13 lat weź mie udział 
w tre nin gu z je dy nym pol skim ko szy ka rzem
gra ją cym w NBA, uz na wa nej po wszech nie za
naj lep szą li gę ko szy kar ką świa ta, godz. 10. 
Im pre zą to wa rzy szą ca bę dzie tur niej stre et ball’a
– ko szy ków ki ulicz nej, w któ rym głów ną na gro -
dą bę dzie wy jazd do Phoe nix (USA), do Mar ci na
Gor ta ta. 

KONKURSY

• Kon kurs „Niez wy kłe miej sca Zie mi Płoc kiej”
Roz strzy gnię cie kon kur su pod czas Do ży nek Płoc kich 4 wrześ nia 2011 r. 
Szcze gó ły już wkrót ce na www.plock.eu.

• Książ ni ca Płoc ka
XXIII edy cja Ogól no pol skie go Kon kur su Poe tyc kie go im. Wł. Bro niew skie go „O Liść Dę bu”.
Ter min zgło szeń do 31 lip ca 2011 r. Szcze gó ły na www.bibl.plock.pl.

szcze gó ło wa ofer ta 
na stro nie www.plock.eu



• Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej
Pl. Sta ry Ry nek 8, tel. 24/ 367 19 44, 
www.itplock.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
• Klub Osie dla Dwor co wa
ul. Cho pi na 64 a, tel. 24/ 262 72 08
• Klub Osie dla Ko cha now skie go
ul. Obr. We ster plat te 6 a, 
tel. 24/ 262 76 96  wew. 104
• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza
ul. Łu ka sie wi cza 28, tel. 24/ 263 94 12
• 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 30 58, 
www.bibl.plock.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, 262 43 98,
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.pl
• 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 kaplock.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
• Sta dion Stoczniowca
ul. Kolejowa 5
• 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

INFORMACJE TELEADRESOWE


