


IMPREZY STAŁE

Muzeum Mazowieckie (ul. Tumska
8): wystawy stałe: Wnętrza Sece−
syjne, Galeria rzeźby i malarstwa,
Rzemiosło Artystyczne, Malarstwo
i Rzeźba Bolesława Biegasa, wy−
stawy czasowe: “Polski plakat Art
Deco” ze zbiorów Muzeum Etno−
grafii i Przemysłu Artystycznego
we Lwowie (czynna do 15 lutego).
Muzeum czynne: wtorki w godz.
10−15, środa−piątek w godz. 10−16,
sobota−niedziela w godz. 10.30−
16.30, bilety 6 i 3 zł (czwartek
wstęp wolny), tel. 364 70 71 

Spichlerz (ul. Kazimierza Wiel−
kiego 11b): wystawy czasowe:
“Ludowe feng shui. Magia
w chłopskiej zagrodzie” (do końca
lutego); “Zanim powstał Płock”
(do końca kwietnia). Muzeum
czynne: wtorki w godz. 10−15,
środa−piątek w godz. 10−16, sobo−
ta−niedziela w godz. 10.30−16.30,
bilety 3 i 2 zł (sobota wstęp wol−
ny), tel. 262 25 95

Muzeum Diecezjalne (ul. Tumska
3A): ekspozycje stałe: „Sztuka
sakralna z terenu Diecezji Płoc−
kiej”, „Malarstwo polskie szkół
romańskich i germańskich”,
“Sztuka ludowa”, zbiory ze skar−
bca katedralnego, m.in. ilumino−
wane kodeksy rękopiśmienne; wy−
stawa czasowa: “Dwie Kolumny”
Małgorzaty Hołówki – dedykowa−
na Janowi Pawłowi II, (czynna do
końca stycznia). Muzeum czynne
od wtorku do soboty w godz. 10−15,
niedziele i święta w godz. 11−16,
tel. 262 26 23 

Książnica Płocka (ul. T. Ko−
ściuszki 6): „Mój Płock” – wysta−
wa prezentująca najlepsze w 2005
roku prace członków Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego;
czynna od 19.01 do 11.02 w godz.
10−18, w soboty w godz. 10−14,
tel. 268 00 32 

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona
40): “Moje szczęśliwe życie” wy−
stawa o życiu i twórczości ks. Jana

Twardowskiego; czynna w ponie−
działki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10−18, w czwartki w godz.
10−14, tel. 268 00 48

Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rem−
bielińskiego 11): “Partner zza
wielkiej wody” wystawa o Fort
Wayne z okazji 15. rocznicy na−
wiązania współpracy partnerskiej;
czynna w poniedziałki, wtorki,
środy i piątki w godz. 10−18,
w soboty w godz. 10−14, tel. 263
01 05

Biblioteka dla dzieci im. W. Cho−
tomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2):
“Klub Małego Dziecka” – zajęcia
z książką dla dzieci w wieku 2 – 5
lat wraz z opiekunami odbywają się
codziennie poza czwartkiem, godz.
14, tel. 262 27 69

Dom Darmstadt (Stary Rynek 8):
wystawa fotograficzna Elke Aul−
mann pt.: “Szczęśliwe chwile”;
czynna od 4 do 22 stycznia, wstęp
wolny, tel. 367 19 22
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Miejski Ogród Zoologiczny (ul.
Norbertańska 2): czynny codzien−
nie w godz. 9−16 (kasa czynna do
godz. 15), bilety: 3 i 5 zł, tel. 366
05 14

Kino Przedwiośnie (ul. Tumska
5a): od 1 do 19 stycznia “Opo−
wieści z Narnii: Lew, czarownica
i stara szafa”, od 20 do 31 stycz−
nia “Tylko mnie kochaj”, “Under−
world: Evolution” tel. 262 25 65,
w w w . p r z e d w i o s n i e . m a x −
film.com.pl

2 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielo−

na 40): kółko plastyczne “Akwa−
relki” – zajęcia plastyczne dla
dzieci; godz. 15.30−16.30, tel. 268
00 48

3 STYCZNIA (WTOREK)
Klub Osiedla Dworcowa (ul.

Chopina 64 A): Każde dziecko to
potrafi – zabawy manualno−pla−
styczne; godz. 16, wstęp wolny,
tel. 262 72 08

Bazylika Katedralna (ul. Tumska
2): koncert kolęd chóru Pueri Can−
tores Plocences; godz.19, wstęp
wolny, tel. 367 19 22

4 STYCZNIA (ŚRODA)
Klub Osiedla Kochanowskiego (ul.

Obr. Westerplatte 6a): “Bal na sto
par” – bal karnawałowy dla senio−
rów; godz.15, wstęp wolny; tel. 262
79 96 wew. 104

Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3): “Mrozu malowa−
nie” – konkurs plastyczny dla dzie−
ci; godz.16, wstęp wolny, tel. 263
35 60

Dom Darmstadt (Stary Rynek 8):
otwarcie wystawy fotograficznej
Elke Aulmann pt.: “Szczęśliwe
chwile”; godz. 18, wstęp wolny, 
tel. 367 19 22

5 STYCZNIA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona

40): Znaczki zbieramy, wiedzę
pogłębiamy – spotkanie dla dzieci

z okazji Dnia Filatelisty; godz. 11,
tel. 268 00 48

Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3): Zimowe łamig−
łówki – zabawy w Klubie Dziecię−
cej Rozrywki; godz. 16, wstęp wol−
ny, tel. 263 35 60

6 STYCZNIA (PIĄTEK)
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul.

Łukasiewicza 28): Śnieżne granie
– zabawa choinkowa dla dzieci
i młodzieży; godz.16, wstęp wolny,
tel. 263 94 12 

Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Rynek
11): “Życie do natychmiastowego
użytku”; godz. 18, tel. 262 48 40

Bazylika Katedralna (ul. Tumska
2): “Płockie kolędowanie” – kon−
cert zespołu “Mazowsze”; godz.19,
wstęp wolny, tel.367 19 20

7 STYCZNIA (SOBOTA)
Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−

nek 11): “Pavarello, czyli kwiatki
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św. Franciszka”; godz. 18, tel. 262
48 40

Bazylika Katedralna (ul. Tumska
2): „Płockie kolędowanie” – kon−
cert Anny Szałapak, wystąpią rów−
nież Konrad Mastyło (pianino)
i Tomasz Góra (skrzypce); godz.19,
tel. 367 19 20

8 STYCZNIA (NIEDZIELA)
Hala Sportowa w Borowiczkach

(ul. Korczaka 10): Płocka Liga Pił−
karska; godz. 12; wstęp wolny; tel.
264 85 18

Rynek Starego Miasta: XIV Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, wystąpią zespoły: Dub−
Ska, AQQ, Faza, Cing G, Kono−
pians, Vavamuffin; godz.16, tel.
367 19 20

Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−
nek 11): “Opowieść Wigilijna”;
godz. 18, tel. 262 48 40

9 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK)
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.

Krzywoustego 3): Zimowe pejzaże
– poranek artystyczny przedszkola−
ka; godz.11, tel.263 35 60

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona
40): Kółko plastyczne “Akwarelki”
– zajęcia plastyczne dla dzieci;
godz. 15.30 – 16.30, tel. 268 00 48

Biblioteka dla dzieci im. W. Cho−
tomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2):
Pani złość i Pan obrażalski – jak ra−
dzić sobie z dziecięcymi humorka−
mi – spotkanie dla rodziców z Ka−
tarzyną Podolewską i Małgorzatą
Paćkowską – specjalistami z Porad−
ni Psychologiczno−Pedagogicznej
nr 2; godz. 16.30, tel. 262 27 69

Klub Osiedla Dworcowa
(ul.Chopina 64A): W gorących
rytmach – bal karnawałowy dla
seniorów; godz. 17, wstęp wolny,
tel.262 72 08

10 STYCZNIA (WTOREK)
Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−

nek 11): “Calineczka”; godz. 10,
tel. 262 48 40

Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3): Jak się bawić to
się bawić – zabawa karnawałowa
seniorów; godz.16, wstęp wolny,
tel.263 35 60

11 STYCZNIA (ŚRODA)
Szkoła Podstawowa nr 21 (ul.

Chopina 62): Finał Mini−Koszy−
kówki Dziewcząt Szkół Podstawo−
wych; wstęp wolny; godz. 8

Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−
nek 11): “Calineczka”; godz. 10,
tel. 262 48 40

Klub Osiedla Kochanowskiego (ul.
Obr. Westerplatte 6a): Wieczór ko−
lęd i pastorałek – dziecięce prezen−
tacje artystyczne; godz.15, wstęp
wolny, tel. 262 79 96 wew. 104
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Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembie−
lińskiego 11): w cyklu “Każde
dziecko to potrafi – kolaż z gazeto−
wych wycinków” – zajęcia pla−
styczne dla dzieci w wieku szkol−
nym; godz. 15.30, tel. 263 01

Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3): Papierowe waria−
cje – zabawy manualne; godz.16,
wstęp wolny, tel. 263 35 60

Dom Darmstadt (Stary Rynek 8):
“Utwory różnych epok” – koncert
uczniów Państwowej Szkoły Mu−
zycznej; godz. 18, wstęp wolny, tel.
367 19 20

12 STYCZNIA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 10 (ul. Boro−

wicka 3): „Dzień w kraju Eskimosa”
– zajęcia dla przedszkolaków; godz.
9.30, 10.30, 13.30, tel. 264 88 60

Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−
nek 11): “Calineczka”; godz. 10,
tel. 262 48 40 

Klub Osiedla Łukasiewicza (ul.
Łukasiewicza 28): Rok 2006
– spotkanie noworoczne dla senio−
rów; godz. 15, wstęp wolny, tel.
263 94 12

Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3): Spacer z czaro−
dziejem – zabawy w Klubie Dzie−
cięcej Rozrywki; godz. 16, wstęp
wolny, tel.263 35 60

13 STYCZNIA (PIĄTEK)
Klub Osiedla Dworcowa

(ul.Chopina 64 A): Karnawałowe
szaleństwa – bal maskowy dla
dzieci; godz.17, wstęp wolny, tel.
262 72 08

Sala koncertowa PSM (ul. Kole−
gialna 23): gala karnawałowa
Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
W programie najpopularniejsze
przeboje muzyki operetkowej
i musicalowej wystąpią: Sylwia
Krzysiek (sopran), Magdalena
Matkowska (sopran), Maksymi−

lian Bielecki (tenor), Tadeusz Wi−
cherek (dyrygent); godz.19, bilety
– 15 i 20 zł, tel. 268 70 68, rezer−
wacja internetowa www.posorkie−
stra.pl 

14 STYCZNIA (SOBOTA)
Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−

nek 11): “Calineczka”; godz. 16,
tel. 262 48 40 

15 STYCZNIA (NIEDZIELA)
Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−

nek 11): “Opowieść Wigilijna”;
godz. 18, tel. 262 48 40

16 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK)
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8):

w ramach Klubu “Podróże” im. To−
ny’ego Halika pokaz slajdów pt.
“Peru i Boliwia”, komentarz: Mar−
tyna Kloska; godz. 18, wstęp wol−
ny, tel. 367 19 22

19 STYCZNIA (CZWARTEK)
Książnica Płocka (ul. T. Kościusz−

ki 6): otwarcie wystawy „Mój
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Płock” prezentującej najlepsze
w 2005 roku prace członków Płoc−
kiego Towarzystwa Fotograficzne−
go; godz.18, tel. 268 00 32

20 STYCZNIA (PIĄTEK)
Biblioteka dla dzieci im. W. Cho−

tomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2):
Prezenty dla Babci i Dziadka –
impreza integracyjna dla wnu−
czków i dziadków; godz. 10.30,
tel. 262 27 69

21 STYCZNIA (SOBOTA)
Strzelnica LOK (ul. Norbertańska

6): Puchar “Wyzwolenia Płocka
w Strzelectwie Sportowym”; godz.
10; wstęp wolny

Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−
nek 11): “Życie do natychmiasto−
wego użytku”; godz. 18, tel. 262
48 40 

24 STYCZNIA (WTOREK)
Dom Darmstad (Stary Rynek 8):

otwarcie wystawy Płockiego Towa−
rzystwa Fotograficznego pt. “Płoc−
kie kalendarze”; godz. 18 (ekspozy−

cja czynna do 7 lutego), wstęp wol−
ny, tel. 367 19 22 

25 STYCZNIA (ŚRODA)
Lodowisko przed ratuszem (Stary

Rynek): Bal Karnawałowy na lo−
dzie; wstęp wolny; godz. 10; tel.
267 50 40

26 STYCZNIA (CZWARTEK)
Hala Sportowa w Borowiczkach

(ul. Korczaka 10), Hala Chemika
(ul. Kobylińskiego 25) i Hala Spor−
towa Politechniki Warszawskiej (ul.
Gwardii Ludowej 16); Ogólnopol−
ski Turniej Juniorów i Juniorów
Młodszych w Piłce Ręcznej; godz.
10, wstęp wolny, tel. 264 85 18;
turniej potrwa do 28 stycznia

Książnica Płocka (ul. T. Kościuszki
6): w cyklu “Płocka premiera miesią−
ca” promocja tomu wierszy Anny
Sulimy−Barańskiej “Jakby pamięt−
nik...”; godz.18, tel. 268 00 32 

27 STYCZNIA (PIĄTEK)
Sala koncertowa PSM (ul. Kole−

gialna 23): Muzyka amerykańska

lat 20−30 w wykonaniu Płockiej
Orkiestry Symfonicznej. W pro−
gramie L. Bernstein – Serenada
na skrzypce i orkiestrę, L. Bern−
stein “West Side Story”, G.
Gershwin – Porgy and Bess – Su−
ita; wystąpią: Łukasz Błaszczyk
(skrzypce), Vladimir Kiradijev
(dyrygent); godz.19, bilety w ce−
nie 15 i 20 zł, tel. 268 70 68, re−
zerwacja internetowa www.po−
sorkiestra.pl 

28 STYCZNIA (SOBOTA)
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8):

koncert Katarzyny Groniec pt.
“Emigrantka”; godz.18, bilet w ce−
nie 25 zł, tel. 367 19 22

Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−
nek 11): “ Kandyd” Woltera (pre−
miera); godz. 18, tel. 262 48 40 

29 STYCZNIA (NIEDZIELA)
Teatr Dramatyczny (ul. Nowy Ry−

nek 11): “Zemsta Nietoperza” – go−
ścinnie wystąpi Teatr Muzyczny
“Operetka” z Warszawy; godz. 18,
tel. 262 48 40 
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Spacer pandy po pierwszym śniegu (Miejski Ogród Zoologiczny) 
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Biblioteka dla dzieci im. W. Cho−
tomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2),
tel. 262 27 69
16 – 27.01 w godz. 12 – 14: Czy−

tam, wiem, tworzę – działania ani−
macyjne na podstawie tekstów lite−
rackich Astrid Lindgren; „Pippi
urządza bal” pożegnanie ferii zimo−
wych (27.01 w godz. 16 – 18),
(28.01 w godz. 11 – 13)

Filia biblioteczna nr 1 
(ul. Zielona 40), tel. 268 00 48:
16 – 27.01 w godz. 12 – 13: Przy−

jaciele z bajek Walta Disneya – za−
bawy czytelnicze dla miłośników
książek m. in.: „Walt Disney – czło−
wiek o wielkiej wyobraźni, wielkiej
odwadze i wielkim sercu” – pozna−
jemy twórcę bajek dla dzieci
(16.01), “Aladyn” – oglądamy film
i robimy teatrzyk (20.01), “Disney−
owski świat w miniaturze” – cha−
rakterystyka bohaterów “Dawno te−
mu w trawie” i zajęcia plastyczne
(24.01), “Bal u Kopciuszka” – baś−
niowa impreza muzyczna na zakoń−
czenie ferii (27.01) 

Filia biblioteczna nr 3 
(ul. Rembielińskiego 11), 
tel. 263 01 05
16 – 27.01 w godz. 12 – 14: My

się zimy nie boimy – zajęcia dla
dzieci m.in. Książka pomaga dzia−
ciom odkrywać świat – poznajemy
znaczenie niektórych powiedzeń
(poniedziałki), Bon czy ton – savo−
ir−vivre dla dzieci (środy), spotka−
nie z baśniami braci Grimm – zaję−
cia dla dzieci młodszych (piątki)

Filia biblioteczna nr 4 
(ul. Krzywoustego 3), tel. 263 34 28
19.01 w godz. 10 – 12: Koła,

skrzydła, żagle – historia techniki,
zajęcia dla dzieci
26.01 w godz. 10 – 12: Zimowy

sen niedźwiedzia – zachowanie
i zwyczaje zwierząt, zajęcia dla
dzieci na podstawie literatury

Filia biblioteczna nr 7 
(ul. Gierzyńskiego 17),
tel. 263 67 80

16 – 27.01 w godz. 11 – 13 (w
dni powszednie, oprócz czwar−
tków): “W pałacu Królowej Śnie−
gu” – zajęcia dla dzieci m.in.:
projektowanie pałacu zimowego
(poniedziałki), “Świat Internetu”
– jak poszukiwać informacji
(piątki)

Filia biblioteczna nr 8 (ul. Wa−
lecznych 20), tel. 263 46 92
16 – 27.01 w godz. 11 – 14 (w dni

powszednie, oprócz czwartków):
Szranki i konkury – zajęcia dla
dzieci m.in.: “Dwór książęcy i jego
mieszkańcy” – wykonywanie ma−
kiety oraz nauka tańca dworskiego,
Ostrożności nigdy dość – spotka−
nie z Bożeną Romuzgą z Sekcji
Prewencji KM Policji w Płocku
(24.01), Jak to w dawnej Polsce
było – spotkanie z Płocką Drużyną
Kuszniczą połączone z balem ry−
cerskim (27.01)

Filia biblioteczna nr 9 
(ul. Orzechowa 5a), tel. 266 87 06
16 – 27.01 w godz. 10.30 – 11.30

(w poniedziałki i wtorki): koło ma−
łych przyjaciół książek, spotkania
z udziałem opiekunów 

18 – 20.01 w godz. 10.30 – 12.30:
zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 9 lat
m.in.: Czytamy i słuchamy polar−
nych opowieści Centkiewiczów.
Co czytali nasi dziadkowie?

25 – 27.01 w godz. 10.30 – 12.30:
zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 9 lat
m.in.: Co robią zwierzęta zimą? –
spotkanie z pracownikiem zoo. Ta−
niec z płatkami śniegu – zabawa
karnawałowa

Filia biblioteczna nr 10 
(ul. Borowicka 3), tel. 264 88 60
16 – 27.01 w godz. 10 – 12 (w dni

powszednie, oprócz czwartków):
projekcje filmowe i gry stolikowe
dla dzieci 

19.01, 26.01 w godz. 10 – 12:
Działania animacyjne z książką
– Podróż do Krainy Wyobraźni.
Odwiedziny u zimowych wróżek

Filia biblioteczna nr 11 
(ul. Armii Krajowej 1a),
tel.263 54 31
19.01, 26.01 Kolorowe zaplata−

nie – to ci się spodoba! – nauka
filofun (zaplatanie kolorowych
żyłek) oraz czytanie literatury
związanej z wykonywanymi ple−
cionkami

Filia biblioteczna nr 12 
(ul. Browarna 8), 
tel. 367 44 67
18.01 w godz. 12 – 14: Nasze pta−

ki – czytamy książkę, uczymy się
rozpoznawać głosy ptaków

20.01 w godz. 12 – 14: Każde
dziecko to potrafi – budujemy kar−
mnik dla ptaków

25.01 w godz. 12 – 14: Ciekawe
dlaczego gęsi odlatują do ciepłych
krajów – czytanie i zajęcia pla−
styczne

27.01 w godz. 12 – 14: “Makro−
kosmos – podniebny taniec” – pro−
jekcja filmu i zajęcia plastyczne 

Filia biblioteczna nr 13 
(ul. Norwida 7a), tel. 269 20 25 
16 – 27.01 w godz. 11 – 13: “Opo−

wieści ze Stumilowego Lasu” – za−
jęcia edukacyjne dla dzieci w wie−
ku 8 – 11 lat na podstawie twór−
czości A. Milne 

16 – 27.01 w godz. 13 – 15 (w po−
niedziałki i piątki): koło miłośni−
ków sztuki “Tęcza” – zajęcia pla−
styczne dla dzieci i młodzieży 

Ferie w mieście
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Miejskie Centrum Sportu 
(ul. Sportowa 3), 
tel. 267 50 40 
16 – 27.01 lodowisko czynne co−

dziennie w godz. 10−13 i 16
– 21.45, bilety dla dzieci i młodzie−
ży szkolnej: 2 zł za 45 min. (w dni
powszednie) i 3 zł (w soboty i nie−
dziele)

17.01 godz.10: zabawy na lodzie
– wstęp wolny

20.01 godz. 10: Turniej w Tenisie
Ziemnym – wstęp wolny

Pływalnia „Podolanka” 
(ul. Czwartaków 6), 
tel. 267 83 20
16 – 27.01 wstęp dla dzieci szkół

podstawowych oraz młodzieży
gimnazjalnej za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej 2 zł za 60
min.

27 – 29.01 godz. 10: Zimowe Mi−
strzostwa Polski w Pływaniu Ju−
niorów Młodszych – 16 lat
– wstęp wolny 

Pływalnia „Jagiellonka”
(ul. 3 Maja 4), tel. 262 58 69
16 – 27.01 wstęp dla dzieci i mło−

dzieży szkolnej za okazaniem waż−
nej legitymacji szkolnej 1,5 zł za
60 min. 

19.01 godz. 10: Ferie na wesoło
– wstęp wolny

Pływalnia 
(ul. Kobylińskiego 28), 
tel. 262 51 86 
16 – 27.01 wstęp dla dzieci i mło−

dzieży szkolnej za okazaniem waż−
nej legitymacji szkolnej 1 zł za 60
min. 

18.01 godz. 10: Ferie na wesoło
– wstęp wolny

Młodzieżowy Dom Kultury 
(ul. Tumska 9), tel. 364 77 10 
16.01 w godz. 9 –15: Zimowo

i radośnie witamy w Domu Króla
Maciusia – zapoznanie z progra−

mem ferii, “Przełamywanie lo−
dów” – zabawy integracyjne
w Domu Maciusia i w plenerze

17.01 w godz. 9 – 15: Wodne
igraszki – zabawy na pływalni Ja−
giellonka. ”Magia naszej wyobraź−
ni” – konkurs plastyczny

18.01 w godz. 9 – 15: My się zimy
nie boimy – zabawy na śniegu
(konkurs na najładniejszego bał−
wanka, zjeżdżanie na sankach).
Szukamy rzeczy niezwykłych
w świecie przyrody. ”Mała olim−
piada” – zajęcia sportowe w sali
MZOS

19.01 w godz. 9 – 15: Wszystko
o czym chcemy pamiętać – two−
rzenie plastycznej kroniki ferii.
Zwiedzanie zbiorów secesji w Mu−
zeum Mazowieckim

20.01 w godz. 9 – 15: Coś z nicze−
go dla każdego – projektujemy
z papieru stroje na bal karnawało−
wy. Skoki i podskoki – kolorowe
szaleństwo w sali Eldorado

23.01 w godz. 9 – 15: Poznajemy
bohaterów – wyprawa do Straży
Pożarnej (zwiedzanie, rozmowy ze
strażakami, zapoznanie z pracą
straży, oglądanie sprzętu). 
Bal karnawałowy – zabawy ta−

neczne i gry dla każdego, kto chce
się z nami bawić

24.01 w godz. 9 – 15: „Wodne
dzieci” – zabawy na pływalni „Ja−
giellonka”. Wyścigi i swawole –
zajęcia sportowe w sali MZOS

25.01 w godz. 9 – 15: Cieka−
wostki ze świata zwierząt – wy−
prawa do ZOO. ”Zwierzaki cuda−
ki” – działania plastyczne z masy
solnej

26.01 w godz. 9 – 15: Bal na lo−
dzie – zabawy na lodowisku miej−
skim. Szybciej, wyżej, mocniej –
gry i zabawy ruchowe. Świat fan−
tazji i fikcji – plastyczna kronika
ferii

27.01 w godz. 9 – 15: Kto spryt−
niejszy, kto silniejszy? – konkursy
w których nie ma przegranych. Zi−
ma dla nas nie jest zła – zabawy na
zakończenie ferii

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
(ul. Tumska 9), 
tel. 367 19 20
18 – 20.01 warsztaty teatralne

w sali widowiskowej POKiS, pro−
wadzenie: Mariusz Pogonowski

16 – 27.01 od godz.10: warsztaty
taneczne Break Dance w sali wido−
wiskowej POKiS, prowadzenie:
Grupa Taneczna Czysta Forma
Kru

16 – 27.01 od godz.10: Klub Lite−
racki “Marabut”, instruktor: Marek
Grala

23 – 27.01 od godz. 12: Pracow−
nia Sztuk Wizualnych “Farbiarnia”
– Grupa Dziennikarska POKiS za−
praszają na Zimowe Warsztaty Ar−
tystyczne pt. “Podwórko”, instruk−
torzy: Beata Jaszczak, Iwona Mar−
kiewicz

23 – 27.01 w godz. 10 – 14: Pra−
cownia Zabawkarska (ul. Piaska
4), instruktor: Dorota Łukawska

16 – 27.01 w godz. 10 – 14: Pra−
cownia Plastyczna “Piwnica” (ul.
Szarych Szeregów 15), instruktor:
Anna Liśkiewicz, Kamila Kubiak

Spółdzielczy Dom Kultury 
(ul. Krzywoustego 3), tel. 263 35 60
wraz z klubami osiedlowymi: 
Łukasiewicza, Kochanowskiego,
Dworcowa

16 – 27.01 od poniedziałku do
piątku, w godz. 8.30−15.30: Zimo−
we Show – Akcja Zima 2006 − za−
jęcia interdyscyplinarne dla dzieci
i młodzieży; wstęp wolny

20.01 godz. 10: w klubie Osiedla
Kochanowskiego (ul. Obr. Wester−
platte 6 A) Festyn na lodzie – im−
preza dla dzieci i młodzieży


