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MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
(pl. Dąbrowskiego 4), tel. 024 267−84−30

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU
tel. 024 267 50 40

1 lipca, godz. 8 – Wojewódzkie Zawody Młodzieżo−
wych Drużyn Pożarniczych
7 lipca godz. 10 – turniej tenisa ziemnego dla dzieci
„Powitanie Lata”.
14 lipca – Święto Policji
20 lipca godz. 9 – Letnia Wesoła Olimpiada
4 sierpnia godz. 10 – turniej tenisowy dla dzieci
9 sierpnia godz. 11 – olimpiada LA dla dzieci
25 sierpnia godz. 10 – turniej tenisa ziemnego dla dzie−
ci „Pożegnanie Lata”
W okresie wakacji MCS zaprasza dzieci i młodzież do
korzystania z kortów ziemnych od poniedziałku do piąt−
ku. Bilety wakacyjne w cenie 2 zł za godzinę gry.
Plac zabaw dla dzieci czynny codziennie od godz. 8 do
zmierzchu.

KĄPIELISKO MIEJSKIE „SOBÓTKA”
tel. 024 267 84 33

17 czerwca godz. 11 – Rodzinne zabawy sportowo –
rekreacyjne. Inauguracja sezonu letniego na kąpieli−

sku; Ogólnopolski Triathlon o Puchar Prezydenta Mia−
sta.
24 czerwca, 1, 22, 29 lipca, 12 sierpnia godz. 9 – Tur−
niej Siatkówki Plażowej
2 lipca godz. 11 – Zabawy sportowo – rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży
20 sierpnia godz. 11 – Pożegnanie lata – rodzinne zaba−
wy sportowo – rekreacyjne
26−27 sierpnia godz. 9 – Finał Turnieju Siatkówki Pla−
żowej

SALA SPORTOWA
(pl. Dąbrowskiego 4) , tel. 024 267 84 33

W okresie wakacyjnym w godz. 8 – 15 dla grup zorgani−
zowanych wstęp będzie bezpłatny

HALA SPORTOWA W BOROWICZKACH
tel. 024 264 85 18

Wejścia bezpłatne dla grup zorganizowanych w dni
powszednie w godz. 8 – 15. Istnieje możliwość zorga−
nizowania turniejów w piłkę nożną, koszykową dla
grup takich jak kluby osiedlowe itp. organizujących
wypoczynek dla dzieci spędzających lato w mieście.
W każdy wtorek i piątek wakacji w godzinach 9 – 12
cykl turniejów pod nazwą „Letni Halowy Mix”. Dyscy−
pliny: „podwórkowa” koszykówka i siatkówka, tenis
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stołowy i badminton (udział i podział wiekowy wg
zgłoszeń), zapisy na miejscu do godziny 8.30, grupy
zorganizowane dzień wcześniej (tel. 024 266 42 30)

PŁYWALNIA MIEJSKA „PODOLANKA”
– nieczynna do odwołania z powodu remontu

PŁYWALNIA MIEJSKA „JAGIELLONKA”
tel. 024 262 58 69

11 lipca – rozpoczęcie konkursu plastycznego „Bez−
pieczne Wakacje” skierowanego do dzieci i młodzieży,
połączonego z ekspozycją prac w holu głównym pływal−
ni przez okres wakacji. Technika prac dowolna. Roz−
strzygnięcie konkursu 30 sierpnia.
Przez okres wakacji (2 razy w miesiącu) – spotkania
grup zorganizowanych – pogadanki nt. „Bezpieczne wa−
kacje”. Zajęcia prowadzone przez ratowników WOPR,
które mają przybliżyć problematykę niebezpieczeństw,
czyhających na dzieci podczas wakacji nad jeziorami lub
innymi akwenami wodnymi. Zajęcia adresowane do grup
zorganizowanych po wcześniejszym ustaleniu terminu.
11 lipca, 30 sierpnia godz. 10 – turniej w Wodnych
Sportach Nietypowych czyli gry i zabawy w wodzie (dla
grup zorganizowanych około 40−50 osób). Zgłoszenia do
turnieju pod nr 024 266 42 30.
W okresie wakacji za okazaniem legitymacji szkolnej,
wstęp na pływalnię 1,50 zł.

III

PŁYWALNIA MIEJSKA
(przy Al. Kobylińskiego) tel. 024 262 51 86

3 lipca, 31 sierpnia godz. 10 – Zabawa na wodzie – po−
witanie lata dla dzieci ze świetlic środowiskowych i dzie−
ci w wieku 7 – 12 lat (zgłaszający się indywidualnie za−
pisy na miejscu do godziny 9.30, grupy zorganizowane
dzień wcześniej pod nr tel. 024 266 42 30)
W okresie wakacji za okazaniem legitymacji szkolnej,
wstęp na pływalnię 1zł.

STADION W BOROWICZKACH
24 czerwca godz. 16 – 24 – Wianki 2006

PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
(ul. Tumska 9) tel. 024 262 95 12

10 – 23 lipca godz. 10 – Letnia Akademia Teatralna
w sali widowiskowej POKiS (instruktorzy: Dariusz Ski−
biński, Jan Kochanowski)
3 – 7 lipca godz. 10 – Happening Break Dance – war−
sztaty taneczne (instruktor: Zbyszek Góral)
3 – 14 lipca godz. 10 – Klub Literacki „Marabut” (in−
struktor: Marek Grala)
26 czerwca – 5 lipca godz. 11 – 14 – Pracownia Pla−
styczna „Piwnica” przy ul. Szarych Szeregów 15 (in−
struktorzy: Anna Liśkiewicz, Kamila Kubiak)
21 – 25 sierpnia – Pracownia Sztuk Wizualnych „Farbiar−
nia”, Grupa Dziennikarska POKiS – warsztaty i festiwal
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IV

Akcja „Podwórko” w 2005 roku

„Podwórko” (instruktorzy: Beata Jaszczak, Iwona Markie−
wicz)
3 – 7 lipca godz. 10 – 13 – Pracownia Zabawkarska przy
ul. Piaska 4 (instruktor: Dorota Łukawska)

i wybitne postaci w dziejach płockiej „Jagiellonki”. Wy−
stawa czynna codziennie w godz. pracy Książnicy.

WYPOŻYCZALNIA MUZYCZNA
(ul. T. Kościuszki 3) tel. 024 262 00 87

W OGRODZIE JORDANOWSKIM,
filii MDK – u na Rogatkach Warszawskich podczas ca−
łych wakacji: od poniedziałku do piątku, w godz. 11.00
– 16.00 prowadzone będą zajęcia rekreacyjne z dziećmi
i młodzieżą pod opieką nauczycieli.

„Muzyka łagodzi obyczaje” – zajęcia dla grup zorgani−
zowanych po wcześniejszym uzgodnieniu
poniedziałki, wtorki i środy godz. 11 – 13 „Jaka to me−
lodia” – poranki muzyczne
piątki godz. 11 – 13 „Z muzyką przez świat” – poznaje−
my muzykę etniczną

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY
(ul. Krzywoustego 3) tel. 024 263 26 60

„Akcja Lato 2006”. W programie m.in.: zajęcia integra−
cyjno – psychologiczne, zajęcia plastyczne, teatralne, wo−
kalne, zmagania sportowe, konkursy, turnieje, nauka tańca,
dyskoteki, wędrówki. Planowane są wycieczki całodnio−
we. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone będą od po−
niedziałku do piątku, począwszy od 1 lipca do 31 sierpnia,
w godz. 8 – 16. Akcja Lato 2006 prowadzona będzie we
wszystkich placówkach społeczno – wychowawczych
PSML−W: Spółdzielczym Domu Kultury, Klubie Osiedla
Łukasiewicza, Kochanowskiego, Dworcowa.

KSIĄŻNICA PŁOCKA
IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
(ul. Kościuszki 6) tel. 024 268 00 33

W cyklu „Pamięć musi trwać c h – „Liceum im. Wł. Ja−
giełły w 100−lecie Szkoły” wystawa prezentująca historię

BIBLIOTEKA DLA DZIECI IM. W. CHOTOMSKIEJ
(ul. Sienkiewicza 2) tel. 024 262 27 69

Lipiec
poniedziałki, wtorki i środy godz. 12 – 13 „Lato
z Karlssonem” – działania animacyjne i zabawy w ogro−
dzie bibliotecznym na podstawie tekstów literackich
Astrid Lindgren
poniedziałki, wtorki i środy godz. 13 – 14 „Na szlaku
z Włóczykijem” – warsztaty internetowe
Sierpień
poniedziałki, wtorki, środy i piątki godz. 12 – 13 „La−
to z Muminkami” – działania animacyjne i zabawy
w ogrodzie bibliotecznym na podstawie tekstów literac−
kich Tove Jansson
poniedziałki, wtorki, środy i piątki godz. 13 – 14 „Pa−
cynki i kukiełki” – warsztaty plastyczne
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FILIA BIBLIOTECZNA NR 1
(ul. Zielona 40) tel. 024 268 00 48

czwartki godz. 11 – 13 – „Wakacyjny Klub Mola Książ−
kowego” – zajęcia dla dzieci. „Jan Brzechwa – pisarz
i przyjaciel dzieci” – czytanie, zabawy słowne i plastycz−
ne z tekstem i muzyką, konkurs recytatorski, projekcja
filmu.

FILIA BIBLIOTECZNA NR 3
(ul. Rembielińskiego 11) tel. 024 263 01 05

poniedziałki, wtorki, środy i piątki godz. 12 – 14 „Dla
każdego coś miłego” – zajęcia dla dzieci
„Spotkanie z bajką” – czytanie i opowiadanie bajek (w każ−
dy poniedziałek), „Literaccy milionerzy” – quizy literackie
(w każdy wtorek), „Każde dziecko to potrafi” – zajęcia pla−
styczne z użyciem różnych technik (w każdą środę), „Ła−
miąc głowę” – gry i zabawy stolikowe (w każdy piątek)

FILIA BIBLIOTECZNA NR 4
(ul. Krzywoustego 3) tel. 024 263 34 28:

„Zaczarowane stronice” zajęcia dla dzieci we wtorki
i czwartki,
wtorki godz. 11 – 12.30 – „Wełniany zwierzyniec” – za−
jęcia plastyczne
czwartki godz. 10 – 11, „Spacer leśnymi ścieżkami” –
zajęcia literacko−plastyczne

Zespół „Romen” zaprasza 7 lipca na Piknik Romski

V

„Cała Polska czyta dzieciom” – spotkania z literaturą:
Astrid Lindgren, Tove Janson, Hansa Petersona

FILIA BIBLIOTECZNA NR 7
(ul. Gierzyńskiego 17) tel. 024 263 67 80:

poniedziałki, wtorki, środy i piątki godz. 11 – 13
„Sposób na nudę” – zajęcia dla dzieci
„Cuda z papieru” – zajęcia plastyczne (w poniedziałki),
„Zwiedzamy Europę – poznajemy historię i kulturę
Włoch i Francji” – zajęcia krajoznawcze i spotkania
z przedstawicielami Regionalnego Centrum Informacji
Europejskiej w Płocku (we wtorki), „Z książką na weso−
ło” – zajęcia z tekstem literackim (w środy), „Po co mi
właściwie ten cały Internet” – jak poszukiwać informacji
w sieci (w każdy piątek).
Ponadto w lipcu spotkanie z kynologiem (termin spotka−
nia w trakcie uzgadniania), a w sierpniu spotkanie z
Alicją Bień – pracownikiem Miejskiego Ogrodu Zoolo−
gicznego w Płocku (termin spotkania w trakcie uzgadnia−
nia),

FILIA BIBLIOTECZNA NR 8
(ul. Walecznych 20) tel. 024 263 46 92

Zajęcia dla dzieci w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 11 – 14
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VI

Lipiec
„Zwiedzamy Meksyk” zajęcia krajoznawczo−plastyczne
dla dzieci w godz. 11 – 12.30;
„Wirtualna podróż po Meksyku” – zajęcia komputerowe
w godz. 12.45. – 13.30
„Gorące rytmy Meksyku” – zajęcia muzyczne w godz.
13.30 – 14
12 lipca godz. 11 – Nie daj się zwieść pozorom… i błę−
kit wody może być zgubny – spotkanie z policjantem
z Sekcji Prewencji Policji Wodnej KMP w Płocku
28 lipca godz. 12 – spotkanie z przedstawicielem amba−
sady Zjednoczonych Stanów Meksyku

FILIA BIBLIOTECZNA NR 10
(ul. Borowicka 3) tel. 024 264 88 60

„Największe, najsłynniejsze, najciekawsze …” – zajęcia
literacko−plastyczne dla dzieci w sierpniu w każdy
czwartek w godz. 12 – 14,

FILIA BIBLIOTECZNA NR 11
(ul. Armii Krajowej 1a) tel.: 024 263 54 31

„Mój Brat Słońce” – czytanie baśni i bajek Ameryki Pół−
nocnej i Południowej oraz zajęcia plastyczne w sierpniu
w każdy czwartek w godz. 11 – 12.30

FILIA BIBLIOTECZNA NR 12
Sierpień
„Ścieżkami Mazowsza” – zajęcia krajoznawczo−pla−
styczne, wycieczki dla dzieci z przewodnikiem PTTK
w Płocku, w godz. 11 – 13;
„Wirtualna podróż po Mazowszu” – zajęcia komputero−
we oraz projekcja filmów o Płocku, w godz. 13 – 14
25 sierpnia godz. 11 – spotkanie z Jadwigą Kamińską –
dyrektorem Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku

(ul. Browarna 8) tel. 024 367 44 67:

„Moje wymarzone wakacje” – zajęcia literacko−pla−
styczne dla dzieci połączone z pisaniem „Wakacyjnego
Pamiętnika” w środy w godz. 11 – 13,

FILIA BIBLIOTECZNA NR 13
(ul. Norwida 7a) tel. 024 269 20 25:

„W Krainie Kolorów” – zajęcia plastyczne z użyciem
różnych technik na podstawie tekstów literackich w lip−
cowe wtorki i piątki w godz. 11 – 13
Ponadto:
„Mały Artysta” – zajęcia plastyczne z użyciem różnych
technik inspirowane twórczością sławnych malarzy
w sierpniu w każdy wtorek i piątek w godz. 11 – 13

TEATR DRAMATYCZNY
– przerwa wakacyjna

PŁOCKA GALERIA SZTUKI
(ul. Tumska 11a) tel. 024 262−89−82

21 lipca godz. 18 – otwarcie wystawy, „Adolf Ryszka
– rzeźba” w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płoc−
kiego (Pl. Narutowicza), czynna w dni powszednie
w godz. 10−17.30, w soboty w godz. 10−13.30 do 26 sier−
pnia

MUZEUM MAZOWIECKIE
(ul. Tumska 8) tel. 024 264−70−71

Wystawy stałe: „ Wnętrza Secesyjne, Galeria rzeźby
i malarstwa, Rzemiosło Artystyczne, Malarstwo i Rzeźba
Bolesława Biegasa”. Wystawa czasowa to „Pejzaże Ma−
zowsza – w hołdzie Chełmońskiemu” (czynna do sier−
pnia). Muzeum czynne od wtorku do niedzieli w godz.
10−17. Ceny biletów: 8, 4 zł
„Wakacje w muzeum” – akcja wakacyjna skierowana
do młodzieży

MUZEUM MAZOWIECKIE – SPICHLERZ
(ul. Kazimierza Wielkiego 11b)

Teatr „Feta” ponownie wystąpi podczas Nadwiślańskiego
Festiwalu Teatrów Ulicznych

„Opowieść o chlebie”− wystawa etnograficzna wypoży−
czona z Muzeum Wsi Radomskiej (czynna do września),
„Archeologia – sztuka−edukacja” – wystawa archeolo−
giczna (czynna do 28 sierpnia)
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W pierwszej połowie sierpnia (przez 2 tyg.) organizowane
będą warsztaty archeologiczne dla młodzieży w Ostrowach.
Muzeum czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10−17.
Ceny biletów: 3, 2 zł.

MUZEUM DIECEZJALNE
(ul. Tumska 3a) tel. 024 262 26 23

Ekspozycje stałe: „Sztuka sakralna z terenu Diecezji Płoc−
kiej”, „Malarstwo polskie szkół romańskich i germań−
skich”, „Sztuka ludowa”, zbiory ze skarbca katedralnego,
m.in. iluminowane kodeksy rękopiśmienne: Biblia Płocka
(I poł. XII w.), Graduał franciszkański (XII w.), Księga Ob−
jawień św. Brygidy (1400 r.), tkaniny liturgiczne XV –
XVIII w., malarstwo średniowiecza, malarstwo nowożytne
i obce, pasy kontuszowe, złotnictwo; Wystawa czasowa:
„Kamień, Drewno i Brąz” (otwarcie wystawy 23 czerwca).
Jak co roku muzeum zwiedzają dzieci z kolonii Caritas
bezpłatnie. Cena za bilet 4 zł, ulgowy 2 zł, przewodnik 10
zł. Muzeum Diecezjalne w Płocku otwarte jest od wtorku
do soboty w godz. 10−15 i w niedziele od 11−16.

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
(ul. Norbertańska 2):

czynny codziennie od godz. 9 do 19 (kasy czynne do
godz. 18), bilety: 3 i 5 zł, tel. 366 05 14

VII

WAKACJE 2006 DLA DZIECI I MłODZIEŻY
UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLIC MIEJSKICH,
KLUBÓW PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ
I GRUP SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W PŁOCKU.
W okresie wakacji wszystkie świetlice miejskie czynne
będą w godzinach od godz. 8 do 16, natomiast kluby pro−
filaktyki środowiskowej w godz. 9 – 15, poza Klubem
„Oratorium Księdza Bosko”, który będzie czynny
w godz. 15 – 21 oraz Grupą Socjoterapeutyczną „DU−
SZEK”, funkcjonującą w godz. 13 – 16.
Przy sprzyjającej pogodzie planowane są wyjścia na
kąpielisko miejskie „Sobótka” oraz wyjazdy nad pobli−
skie jeziora. Organizowane będą różnego rodzaju tur−
nieje np. turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej,
siatkowej i koszykowej, gry terenowe. Ponadto zapla−
nowane są również liczne spacery po mieście Płocku,
wyjścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Eldora−
do, muzeów.
Poza tym organizatorzy klubów, świetlic oraz grup so−
cjoterapeutycznych zaplanowali dla swoich podopiecz−
nych wiele wycieczek, m. in. do Łowicza, Żelazowej
Woli, Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, Lipiec Re−
ymontowskich, Torunia, Ciechocinka, Wrocławia, Skan−
senu w Sierpcu, Warszawy.
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Festiwalowy Płock
Piknik Romski (7 lipca)

Międzynarodowy festiwal kultury Romów na nadwi−
ślańskiej plaży. Gwiazda: Wasyl Żadan z zespołem oraz
zespół „Szatro”− oba z Ukrainy. Gospodarzem wieczo−
ru jest płocki zespół cygański Krystiano&ROMEN
www.romen.plocman.pl
Reggaeland 2006 (8 lipca)

Festiwal muzyki reggae na dwóch scenach położonych
na nadwiślańskiej plaży.Wystąpi gwiazda zagraniczna
oraz czołówka polskich zespołów: Vavamuffin, Bak−
shish, Jamal, Paprika Korps, Lion Vibrations. Całą noc
będzie można spędzić przy muzyce soundsystemowej:
Eastwest Rockers, Tisztelet Sound System.
www.reggaeland.eu
Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych (14−16 lipca)

Przegląd czołowych polskich teatrów ulicznych. Pre−
zentacje plenerowych widowisk teatralnych, teatrów
tańca, szczudlarzy i teatrów ognia, grup perkusyjnych
i bębniarskich. Na płockiej Starówce zobaczymy m.in.
Teatr „Feta” z Gdańska, „Strefę Ciszy” z Poznania,
koncert na ścianie Ryszarda Bazarnika.
www.pokis.pl
Kino letnie na Starówce, godz. 20.30

15 lipca – Trzygodzinny pokaz filmów kina niezależnego
21 lipca – „Revolver”, „Święci z Bostonu”
22 lipca – „Brudna forsa”, „Wyścig z czasem”
www.pokis.pl
Festiwal Sobowtórów (29 lipca)

W tym dniu Płock odwiedzą sobowtóry: znakomitości
ze świata muzyki, filmu, sportu i polityki. Na Starówce
będzie można zobaczyć, jak Bill Clinton przyjacielsko
rozmawia z Saddamem Husajnem a Fidel Castro z Le−
chem Wałęsą. Wieczór spędzimy wspólnie z zespołem
The Beatles, Abbą i Elvisem Presleyem, oczywiście
w wersji sobowtórowej.
www.sobowtory.pl
Festiwal Muzyki DANCE (30 lipca)

Na nadwiślańskiej plaży gwiazdy zagraniczne i pol−
skie, między innymi Mandaryna.

SIERPIEŃ
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektronicznej
(4−6 sierpnia)

Po raz czwarty na nadwiślańskiej plaży w Płocku
prezentacja najważniejszych gatunków muzyki elek−
tronicznej (house, progressive, drum’n’bass, breakbe−
at, minimal). Trzy sceny i kino festiwalowe. Wśród
wykonawców
festiwalu:
Desyn
Masiello,
Craggz&Parallel Forces Live!, Mathew Jonson, Cob−
lestone Jazz Live, Ada, Jori Hulkkonen, Alexkid oraz
legenda drum’n’bassu – Goldie.
Jazz na Starówce (12 sierpnia)

Gwiazda: Stanisław Soyka. Wystąpi również jedyna
w Polsce kobieta, grająca na harmonijce ustnej – Beata
Kosowska.
Płock Cover Festiwal (13 sierpnia)

Rockowe przeróbki przebojów w wykonaniu zespołów
coverowych (plaża nad Wisłą). Gwiazdą będzie słynny
w latach 70. zespół SLADE a także John Porter i Acid
Drinkers, Harlem, Bracia.
Hity na Czasie (20 sierpnia)

Cykl plenerowych koncertów, organizowanych w naj−
większych polskich dyskotekach, transmitowanych
przez TVP 2, pod patronatem Radia Eska.Wśród wyko−
nawców – Stachursky
II Międzynarodowy Festiwal Kultury Hip – Hop DESANT
(25 sierpnia)

Koncert na nadwiślańskiej plaży, konkurs free style,
graffiti. Wystąpi kilkunastu artystów z Polski i zagrani−
cy, między innymi gwiazdy wytwórni AggroBerlin.
www.hiphopdesant.pl
„CineMagic” Płock 2006
International Film Festiwal
(31 sierpnia – 3 września)

Festiwal pokazuje magię powstawania filmu czyli
film „od kuchni”− pracę charakteryzatorów, monta−
żystów, kaskaderów, pirotechników, specjalistów od
efektów specjalnych, dźwiękowych i komputero−
wych. Swój udział zapowiedzieli znakomici twórcy
kina polskiego m.in.: Alan Starski, Bogusław Linda,
Piotr Fronczewski, Krzesimir Dębski, Władysław
Pasikowski, Andrzej Grabowski, Jerzy Satanowski,
Filip Bajon, Robert Gonera. Będą bohaterowie naj−
popularniejszych polskich seriali (M jak Miłość, Na
dobre i na złe, Kryminalni). Niespodzianka – casting
do nowego filmu fabularnego!
www.cinemagic.com.pl

