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WY STA WY

Książ ni ca Płoc ka (ul. T. Ko -
ściusz ki 6), 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: w cy klu Pa mięć
mu si trwać... wy sta wa „Na Oj czyz -
ny za wo ła nie... Tra dy cje orę ża
płoc kie go od pow sta nia ko ściusz -
kow skie go do 1939 ro ku”, zor ga ni -
zo wa na we współ pra cy z Ar chi wum
Pań stwo wym w Płoc ku, Bib lio te ką
Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne -
go w Płoc ku, Bib lio te ką im. Zie liń -
skich TNP, Mu ze um Ma zo wiec kim
oraz Fun da cją 4. Puł ku Pie cho ty
Księ stwa War szaw skie go, Li ce um
Woj sko wym w Płoc ku, Sto wa rzy -
sze niem Ka wa le ryj skim 4. PSK oraz
Fran cisz kiem Ol kow skim, Ja nem
Szy mań skim i Hen ry kiem Wa lu -
siem. Wy sta wa czyn na do 26 wrześ -
nia w po nie dział ki, wtor ki, śro dy,
piąt ki w godz. 10 – 18, w czwar tki
w godz. 10 – 15.30, so bo ty w godz.
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.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy sta wa ma lar stwa An ny Łu -
czyń skiej; wstęp wol ny, czyn na do 1
sier pnia. 

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
Fo to gra fia Ta de usz Rol ke,
Obiek ty fo to gra ficz ne Woj ciech
Praż mow ski, Ma riusz Mły nar kie -
wicz Fo to gra fia – sa la de biu tów,
w godz. 10 – 18, bi le ty: 6 zł. nor -
mal ny, 3 zł ul go wy, bi let zbio ro wy
dla grup po wy żej 15 osób 2 zł od
oso by, w nie dzie lę wstęp wol ny.
Wy sta wa czyn na od wtor ku do nie -
dzie li do 31 sier pnia. 
W lip co we śro dy (2, 16, 23 i 30) od -

by wać się bę dą pro jek cje fil mów
o sztu ce. Po czą tek se an su za wsze
o godz. 12 i 16. Szcze gó ło wy re per -
tu ar umiesz czo ny bę dzie na pla ka cie
i stro nie in ter ne to wej ga le rii. Wstęp
na se ans za oka za niem bi le tu wstę pu
do ga le rii.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
11b), tel. 024/ 364 31 85, www.mu ze -
um plock.art.pl: Pa ci fi ca ter ra. Sło -
wia nie, Pru so wie i Wi kin go wie
u uj ścia Wi sły – wy sta wa ar che o lo -
gicz na, otwar ta do 7 wrześ nia. 
Wy sta wa Za pom nia ne skar by

kul tu ry. Stro je lu do we Pol ski
i Ukra i ny w ry sun kach Je rze go
Gło gow skie go i Ka je ta na Wa -
wrzyń ca Kie li siń skie go. Na wy sta -
wę, bę dą cą włas no ścią To wa rzy stwa
Przy ja ciół Mu ze um Et no gra ficz ne go
im. Ma rii Zna mie row skiej -Prüffe ro -
wej w To ru niu, skła da ją się plan sze
z re pro duk cja mi ry sun ków wy ko na -
nych w I po ło wie XIX wie ku przez
dwóch pol skich ar ty stów – Je rze go
Gło gow skie go, uro dzo ne go we
Lwo wie (1777-1838) i Ka je ta na Wa -
wrzyń ca Kie li siń skie go, uro dzo ne go
w Kra kow skiem (1808-1849). Pra ce
ich obu w niez wy kle szcze gó ło wy
spo sób do ku men tu ją oko ło 3 ty sią cy
ubio rów co dzien nych i stro jów od -
święt nych chłop skich, drob nosz la -
chec kich, miesz czań skich, ple bej -
skich oraz kra jo braz kul tu ro wy Pol -

ski i za chod niej Ukra i ny we wska za -
nym okre sie. Wy sta wa otwar ta do 7
wrześ nia. Ga le ria czyn na jest we
wtor ki i śro dy w godz. 10 – 15,
w czwar tki (wstęp wol ny) i piąt ki
w godz. 10 – 16, w so bo ty i nie dzie -
le 10.30 – 16.30. Bi le ty w ce nie: nor -
mal ny 3 zł, ul go wy 2 zł. 

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, wstęp wol ny.

Galeria „Koszelówka”, Koszelów-
ka 2, tel. 0-24/ 384 19 81
Wystawa poplenerowa „Woda”.

6 LIP CA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
364 10 86, www.po sor kie stra.pl:
INA U GU RA CJA X LET NIE GO
FE STI WA LU MU ZYCZ NE GO
ROC KO WA NOC Z OR KIE -
STRĄ. Kon cert or ga ni zo wa ny przy
współ pra cy Wy dzia łu Kul tu ry
i Spor tu Urzę du Mia sta Płoc ka. Wy -
ko naw cy: Jon Lord (Wiel ka Bry ta -
nia) – or ga ny Ham mon da, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, Misc ha Da -
mev (Szwaj ca ria) – dy ry gent. 
W pro gra mie: J. Lord – ”Con cer to

for Rock Gro up and Or che stra”, J.
Lord – “Pa va ne – Sa ra ban de”, J. Lord
– “Gi gue – Sa ra ban de”, J. Lord –
“Sa ra ban de – Sa ra ban de”, J. Lord –
“The Te le mann Ex pe ri ment – Be y -
ond The No tes”, J. Lord – “One From
The Me a dow – Be y ond The No tes”,
J. Lord – “Pic tu re Wi thin – Pic tu re
Wi thin”, J. Lord – “Wa it Aw hi le –
Pic tu re Wi thin”, J. Lord – “Bo u ree –
Sa ra ban de”; godz. 19, wstęp wol ny. 

9 LIP CA (ŚRO DA)
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: otwar cie
wy sta wy Fo to gra fia Ta de usz Rol -
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ke, Obiek ty fo to gra ficz ne Woj -
ciech Praż mow ski, Ma riusz Mły -
nar kie wicz Fo to gra fia – sa la de -
biu tów; godz. 17. Bi le ty: 6 zł nor -
mal ny, 3 zł ul go wy, bi let zbio ro wy
dla grup po wy żej 15 osób 2 zł od
oso by, w nie dzie lę wstęp wol ny.
Wy sta wa czyn na od wtor ku do nie -
dzie li do 31 sier pnia. 

11 LIP CA (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl, www.reg ga e land.eu:
REG GA E LAND – pla ża nad Wi -
słą, III edy cja Fe sti wa lu. Wy stą pią
m.in.: LIN TON KWE SI JOH -
NSON (Ja maj ka/Wlk. Bry ta nia),
TO OTS & THE MAY TALS (Ja -
maj ka), LA DY SAW (Ja maj ka),
COL LIE BUDDZ (Au stria), KNO -
WLED GE & WIS DOM FA MI LY
(Wlk. Bry ta nia/U SA) oraz pol ska
czo łów ka reg gae; start o godz. 17,
bi le ty w ce nie 30 zł. 

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
364 10 86, www.po sor kie stra.pl:
IM PRE SIO NES AR GEN TI NAS.
Wy ko naw cy: Krzysz tof Pe łech – gi -
ta ra, Kwin tet Smy czko wy Płoc kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej, Jan Ja kub
Bo kun – dy ry gent, klar net. W pro -
gra mie: utwo ry dwóch naj wy bit -
niej szych kom po zy to rów ar gen tyń -
skich XX -te go wie ku: Asto ra Piaz -
zol li ”Mi lon ga”, ”Tan go”, ”Ti tu los”,
”La Cal le” ”Ca ba ret” oraz Car lo sa
Gu a sta vi no ”Las Pre sen cias”, uzu -
peł nio ne mi nia tu ra mi Jor ge Mo re la
i Ro lan da Dy en sa na gi ta rę i or kie -
strę smy czko wą; godz. 19, wstęp
wol ny. 

12 LIP CA (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.reg ga e land.eu: REG GA E -
LAND – pla ża nad Wi słą. III edy cja
Fe sti wa lu – dzień dru gi. Start
o godz. 15, bi le ty w ce nie 30 zł. 

13 LIP CA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/

364 10 86, www.po sor kie stra.pl:
BIE SIA DA Z GÓ RA LA MI. Wy -
ko naw cy: Gru pa Tur nio ki w skła -
dzie: Ar ka diusz Wiech – kom po zy -
tor, wo kal, gi ta ry, An na Ma la ci na –
wo kal, Le szek Wiś niow ski – sak so -
fon te no ro wy, flet, Do mi nik Bień -
czyc ki – skrzyp ce, Mi chał Ba ra nie -
wicz – per ku sja, Piotr Go łę biow ski –
gi ta ra ba so wa, Da mian Ko cur – in -
stru men ty kla wi szo we, Płoc ka Or -
kie stra Sym fo nicz na, Woj ciech Mro -
zek – dy ry gent. W pro gra mie: mu -
zy ka gó ral ska z płyt „By cek” i „Na
Fol ko wą Nu tę”; godz. 19, wstęp
wol ny.

16 LIP CA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy ma lar -
stwa An ny Łu czyń skiej; godz. 18,
wstęp wol ny. Wy sta wa czyn na do
1 sier pnia. 

19 LIP CA
Am fi te atr, tel. 024/ 367 19 20,

www.po kis.pl: KA BA RE TON –
dru ga edy cja Płoc kiej No cy Ka ba re -
to wej. Wy stą pią m.in. KA BA RET
POD WYR WI GRO SZEM, KRZY-
SZ TOF PIA SEC KI z zes po łem
ŁOW CY B., OR KIE STRA MO -
RAL NE GO NIE PO KO JU, KA BA -
RET PA RA NIE NOR MAL NI, BA -

BE CZKI Z RO DZYN KIEM. Pro wa -
dzą cy: TO MASZ JA CHI MEK, bi le -
ty w ce nie 30 zł do ku pie nia w PO -
KiS, ul. Tum ska 9.

20 LIP CA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
364 10 86, www.po sor kie stra.pl:
MU SI CA NO VA PER SO NA
GRA TA. Wy ko naw cy: Aga ta Zu -
bel – so pran Płoc ka Or kie stra Sym -
fo nicz na, Mi ro sław Ja cek Błasz czyk
– dy ry gent. W pro gra mie: W. Lu to -
sław ski – Chan tef le urs et chan te fab -
les – 9 pieś ni na so pran i or kie strę,
W. Lu to sław ski – Ma ła su i ta, T. Ba -
ird – ”Co las Bre u gnon” su i ta w daw -
nym sty lu; godz. 19, wstęp wol ny. 

27 LIP CA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Ry nek Sta re go Mia sta), te. 024/ 364
10 86, www.po sor kie stra.pl: JAZ -
ZO WE FAN TA ZJE III. Wy ko -
naw cy: chór PWSZ ”Vox Ju ven tu -
tis”, zes pół jaz zo wy ”Jazz Ca pe”,
zes pół ”Po si ti ve Vi bra tions”, chór
ZSCE ”Al che mik”, Ro bert Ma jew -
ski – dy ry gent. W pro gra mie: P.
Me the ny – ”A Sto ry Wi thin A Sto -
ry”, S. Won der – ”Sir Du ke”, D.
Bru beck – ”Ta ke Fi ve”, J. Za wi nul –
”Bir dland”, C. Co rea – ”Spa in”;
godz. 19, wstęp wol ny. 

Reggeland
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27 LIP CA
Pla ża nad Wi słą: Kon cert zes po łu

Tho mas An ders. Gwia zda wie czo -
ru, słyn ny nie miec ki zes pół Tho mas
An ders (the vo i ce of Mo dern Tal -
king) & Band; kon cert w ra mach
cy klu im prez „Bie sia dy Kasz te lań -
skie”; wstęp wol ny.

LA TO W MIE ŚCIE

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska
8), tel. 024/ 364 70 71, www.mu ze -
um plock.art.pl: w okre sie let nim
Dział Ar che o lo gii MMP or ga ni zu je
w dniach 21.07 – 02.08.2008 „Let -
nie war szta ty ar che o lo gicz ne dla
mło dzie ży” – jest to już czwar ta
edy cja war szta tów, któ re od by wa ją
się w Ostro wach pod Sier pcem. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: pół ko lo nie
w ter mi nie od 1 do 25 lip ca. W pro -
gra mie prze wi dy wa ne są m.in.; za ję -
cia ar ty stycz ne, spor to wo – re kre a -
cyj ne i za ba wy in te gra cyj ne. Za ję cia
są nie od płat ne; godz. 9 – 15.

WY STA WY
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska

11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach

pro jek tu Li te rac kie ABC dla każ de -
go kto Eu ro pę poz nać chce, wy sta wa
„Eu ro pej scy nob li ści w dzie dzi nie
li te ra tu ry”.
Ek spo zy cja czyn na w po nie dział ki,

wtor ki, śro dy i piąt ki w godz. 10-17. 

IM PRE ZY STA ŁE

Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach
(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, www.mzos.ump.pl: w okre sie
wa ka cyj nym w go dzi nach 8 – 15 dla
grup zor ga ni zo wa nych (dzie ci i mło -
dzież ze szkół pod sta wo wych i gim -
na zjal nych) z opie ku nem, wstęp na
te ren Ha li Spor to wej 1 zł za każ dą
roz po czę tą go dzi nę.

Ogród Jor da now ski (ul. Ki liń -
skie go), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: za ję cia re kre a -
cyj ne i świet li co we; godz. 11 – 16,
udział bez płat ny.

Sa la Spor to wa (Pl. Dą brow skie -
go 2 a), tel. 024/ 267 84 33,
www.mzos.ump.pl: w okre sie wa -
ka cyj nym w go dzi nach 8 – 15 dla
grup zor ga ni zo wa nych (dzie ci
i mło dzież ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych) z opie ku nem,
wstęp na te ren Sa li Spor to wej 1 zł
za każ dą roz po czę tą go dzi nę.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: za ję cia bę dą się od by wać od po -
nie dział ku do piąt ku, po czą wszy od
1 lip ca do 29 sier pnia, w go dzi nach
8.30 – 15.30. 
Ak cja La to 2008 pro wa dzo na bę -

dzie we wszyst kich pla ców kach spo -
łecz no-wy cho waw czych PSML-W:
Spół dziel czym Do mu Kul tu ry, Klu -
bie Osie dla Łu ka sie wi cza, Ko cha -
now skie go i Dwor co wa. Za pi sy od 1
lip ca br.

1 LIP CA (WTO REK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: za ję cia w pra cow ni
pla stycz nej „Piw ni ca” przy ul. Sza -
rych Sze re gów 15; godz. 10 – 14.
Za ję cia pro wa dzi An na Liś kie wicz
od 1 do 10 lip ca. 

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: wa ka cyj ne wy -
pra wy po Eu ro pie – za ba wy i dzia -
ła nia ani ma cyj ne z książ ką; godz.11
– 13. Za ję cia trwa ją do 2 lip ca oraz
od 7 do 9 lip ca. 
Wir tu al ne po dró że po Eu ro pie –

na u ka ko rzy sta nia z in ter ne tu; godz.
11 – 12. Za ję cia od by wa ją się rów -
nież 2 lip ca.
Wa ka cyj ne skar by – war szta ty pla -

stycz ne; godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: za ję cia in ter -
ne to we „Wir tu al ne po dró że po Eu ro -
pie”; godz. 11 – 12.30 w każ dy wto rek. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
“Ła miąc gło wę” – za ję cia ma te ma -
tycz no -lo gicz ne dla dzie ci; godz.
1213 w każ dy wto rek. 

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce,
za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci pod
ha słem „Naj pięk niej sze baś nie
świa ta”; godz. 11 -12 w każ dy
wto rek. Muzeum Diecezjalne w nowej siedzibie
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2 LIP CA (ŚRO DA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19
20, www.po kis.pl: war szta ty li te -
rac kie i poe tyc kie w Klu bie „Ma -
ra but” od 2 do 31 lip ca w godz. 10
– 14. Za ję cia pro wa dzi Ma rek
Gra la.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Let nia ko szul ka” –
za ję cia pla stycz ne; godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
“Sztu czki ze sztu ką” – za ję cia pla -
stycz ne – poz na wa nie róż no rod nych
tech nik pla stycz nych; godz. 12 – 13
w każ dą śro dę.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo -
u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28: “Ła -
mig łów ki dla każ dej głów ki” czy li
ka lam bu ry, re bu sy, krzy żów ki, gry
plan szo we, za gad ki obraz ko we
i słow ne; godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce, za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 -12.

MZOZ (Pl. Dą brow skie go 2 a), tel.
024/ 267 84 33, www.mzos.ump.pl: 
IV Integracyjna Spartakiada Środo-

wiskowych Domów Samopomocy,
godz. 11.

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

40), tel. 024/ 268 00 48: po dró że po
Pol sce – Szla kiem przy gód Ko zioł ka
Ma toł ka; godz. 11 – 12.30.

4 LIP CA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -

liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
qu i zy li te rac kie w ra mach cy klu Li -
te rac kie ABC dla każ de go, kto Eu ro -
pę poz nać chce – za ję cia pro mu ją ce
fran cu ską li te ra tu rę dzie cię cą; godz.
12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo -
u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28: “De -
co u pa ge dla ma łe go i du że go” – za -
ję cia pla stycz ne dla dzie ci z wy ko -
rzy sta niem tech ni ki zdo bie nia; godz.
11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach cy -
klu Li te rac kie ABC dla każ de go, kto
Eu ro pę poz nać chce, za ję cia edu ka -
cyj ne dla dzie ci pod ha słem „Naj pięk -
niej sze baś nie świa ta”; godz. 11 – 12.

6 LIP CA (NIE DZIE LA)
Ką pie li sko Miej skie So bót ka (pla ża

nad Wi słą), tel. 024/ 267 84 33,
www.mzos.ump.pl: wa ka cje z jo gą;
za ję cia w każ dą nie dzie lę; godz. 11,
udział w za ję ciach jest bez płat ny.

7 LIP CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: za ję cia w Pra cow ni
Za baw kar skiej przy ul. Sza rych Sze -
re gów 25; godz. 12.30 – 14.30. Za ję -
cia pro wa dzi Do ro ta Łu kaw ska
w każ dy po nie dzia łek i czwar tek. 

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: Wir tu al ne po dró że
po Eu ro pie – na u ka ko rzy sta nia z in -
ter ne tu; godz. 11 – 12. Za ję cia od by -
wa ją się do 9 lip ca. 
„Za ma skuj się” – za ję cia pla stycz -

ne; godz. 12 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie liń -
skie go 11), tel. 024/ 263 01 05: Spot ka -
nia z baj ką – głoś ne czy ta nie i opo wia -
da nie baś ni i ba jek; godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
z cy klu Li te rac kie ABC dla każ de -
go, kto Eu ro pę poz nać chce – po pu -
la ry za cja li te ra tu ry bel gij skiej po
ha słem „Gar ga mel nie ta ki strasz -
ny” – za ję cia li te rac ko -pla stycz ne,
pod czas któ rych dzie ci wy ko na ją
ma kie tę wio ski Smer fów; godz. 11
– 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
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edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 – 12.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: za wo dy spor -
to wo- re kre a cyj ne na lo do wi sku
syn te tycz nym dla dzie ci i mło dzie -
ży szkol nej. Mi ni -za wo dy dla dzie -
ci ze świet lic śro do wi sko wych
i dzie ci w wie ku 7-12 lat, zgła sza -
ją cych się in dy wi du al nie; godz. 10
– 12.

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

tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: Wa ka cyj ny ko laż –
war szta ty pla stycz ne; godz. 12 – 13. 
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: pre zen ta cja
oraz gry i za ba wy in ter ne to we – Po -
cią giem do Eu ro py; godz.11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
Ła miąc gło wę – za ję cia ma te ma tycz -
no -lo gicz ne dla dzie ci; godz. 12 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce, za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 – 12.

9 LIP CA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: pocz tów ka z wa ka cji
– za ję cia pla stycz ne; godz. 12 – 13,

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
Sztu czki ze sztu ką – za ję cia pla -
stycz ne – poz na wa nie róż no rod nych
tech nik pla stycz nych; godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo -
u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28: “Ła -
mig łów ki dla każ dej głów ki”, czy li
ka lam bu ry, re bu sy, krzy żów ki, gry
plan szo we, za gad ki obraz ko we
i słow ne; godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 – 12.

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

40), tel. 024/ 268 00 48: z wi zy tą
u Han ki i Rum caj sa – poz na je my
kul tu rę i zwy cza je na szych są sia -
dów; godz. 11 – 12.30.

11 LIP CA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -

liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
qu i zy li te rac kie w ra mach cy klu Li -
te rac kie ABC dla każ de go, kto Eu ro -
pę poz nać chce – za ję cia pro mu ją ce
fran cu ską li te ra tu rę dzie cię cą; godz.
12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo u -
ste go 3), tel. 024/ 263 34 28: De co u pa -
ge dla ma łe go i du że go – za ję cia pla -
stycz ne dla dzie ci z wy ko rzy sta niem
tech ni ki zdo bie nia; godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 – 12.

14 LIP CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: La to w Bul ler byn –
za ba wy i dzia ła nia ani ma cyj ne na
pod sta wie książ ki Astrid Lin dgren;
godz. 11 – 13. Za ję cia trwa ją do 16
lip ca. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: Spot ka nia z baj ką – głoś ne czy -
ta nie i opo wia da nie baś ni i ba jek;
godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo -
u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28: z cy -
klu Li te rac kie ABC dla każ de go, kto

Eu ro pę poz nać chce – po pu la ry za cja
li te ra tu ry bel gij skiej po ha słem „Gar -
ga mel nie ta ki strasz ny” – za ję cia li -
te rac ko -pla stycz ne, pod czas któ rych
dzie ci wy ko na ją ma kie tę wio ski
Smer fów; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 – 12.

15 LIP CA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: Sma ki Eu ro -
py: Gre cja – szu ka my in for ma cji
o kra i nie sta ro żyt nych Bo gów; godz.
11 – 12.30.
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -

liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
Ła miąc gło wę – za ję cia ma te ma tycz -
no -lo gicz ne dla dzie ci; godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 – 12.

Pły wal nia Miej ska Ko by lan ka (Al.
Ko by liń skie go), tel. 024 262 51 86,
www.mzos.ump.pl: za wo dy spor to -
wo-re kre a cyj ne w wo dzie, mi ni -za -
wo dy dla dzie ci ze świet lic śro do wi -
sko wych i dzie ci w wie ku 7-12 lat,
zgła sza ją cych się in dy wi du al nie;
godz. 10. 

16 LIP CA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -

liń skie go 11), tel. 024/ 263 01 05:
Sztu czki ze sztu ką – za ję cia pla -
stycz ne – poz na wa nie róż no rod nych
tech nik pla stycz nych; godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo -
u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28: Ła -
mig łów ki dla każ dej głów ki, czy li
ka lam bu ry, re bu sy, krzy żów ki, gry
plan szo we, za gad ki obraz ko we
i słow ne; godz. 11 – 13.
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Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce –
za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci pod

ha słem „Naj pięk niej sze baś nie
świa ta”; godz. 11 – 12.

17 LIP CA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48: Ko zio -
łek Ma to łek wy ru sza do Włoch na
spot ka nie Pi no kia – za ję cia pla -
stycz ne; godz.11–12.30.

18 LIP CA (PIĄ TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: cy klicz na im pre za ogól no miej -
ska pt. „Masz wy bór – wy bierz
zdro wie” – lek ko at le ty ka w ma łym
wy da niu; godz. 10 – 15, wstęp wol -
ny. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: qu i zy li te rac kie w ra mach cy -
klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
pro mu ją ce fran cu ską li te ra tu rę
dzie cię cą; godz.12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
De co u pa ge dla ma łe go i du że go –
za ję cia pla stycz ne dla dzie ci z wy ko -
rzy sta niem tech ni ki zdo bie nia; godz.
11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce –
za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci pod

ha słem „Naj pięk niej sze baś nie
świa ta”; godz. 11 – 12.

21 LIP CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: Nie bez piecz na
po dróż, in spi ro wa na tek stem To ve
Jan sson; godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01

05: Spot ka nia z baj ką – głoś ne
czy ta nie i opo wia da nie baś ni i ba -
jek; godz. 12 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
z cy klu Li te rac kie ABC dla każ de -
go, kto Eu ro pę poz nać chce – po -
pu la ry za cja li te ra tu ry bel gij skiej po

ha słem „Gar ga mel nie ta ki strasz -
ny” – za ję cia li te rac ko -pla stycz ne,
pod czas któ rych dzie ci wy ko na ją
ma kie tę wio ski Smer fów; godz. 11
– 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
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każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce –
za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci pod

ha słem „Naj pięk niej sze baś nie
świa ta”; godz. 11 – 12.

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

tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: Wa ka cyj ne po -
dró że na czer wco we wzgó rze – za -
ję cia li te rac kie dla dzie ci; godz. 11
– 13. Za ję cia od by wa ją się rów nież
23 lip ca. 

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: Ru mu -
nia – mój przy ja ciel Dra ku la – two -
rze nie pre zen ta cji; godz. 11 –
12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: Ła miąc gło wę – za ję cia ma te -
ma tycz no -lo gicz ne dla dzie ci;
godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
cy klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha słem
„Naj pięk niej sze baś nie świa ta”;
godz. 11 – 12.

23 LIP CA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -

bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: Sztu czki ze sztu ką – za ję cia
pla stycz ne – poz na wa nie róż no rod -
nych tech nik pla stycz nych; godz.
12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
Ła mig łów ki dla każ dej głów ki,
czy li ka lam bu ry, re bu sy, krzy żów -
ki, gry plan szo we, za gad ki obraz -
ko we i słow ne; godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce –
za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci pod

ha słem „Naj pięk niej sze baś nie
świa ta”; godz. 11 – 12.

24 LIP CA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka -
nie z Czer wo nym Kap tur kiem we
Fran cji; godz. 11 – 12.30.

25 LIP CA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -

bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: qu i zy li te rac kie w ra mach cy -
klu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce – za ję cia
pro mu ją ce fran cu ską li te ra tu rę
dzie cię cą; godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
De co u pa ge dla ma łe go i du że go –
za ję cia pla stycz ne dla dzie ci z wy -
ko rzy sta niem tech ni ki zdo bie nia;
godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce –
za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci pod

ha słem „Naj pięk niej sze baś nie
świa ta”; godz. 11 – 12.

28 LIP CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza
2), tel. 024/ 262 27 69: za ba wy
i dzia ła nia ani ma cyj ne na pod sta -
wie utwo ru „Ma di ka z Czer wco -
we go Wzgó rza” A. Lin dgren;
godz. 11 – 13. Za ję cia trwa ją do
30 lip ca. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: Spot ka nia z baj ką – głoś ne czy -
ta nie i opo wia da nie baś ni i ba jek;
godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
z cy klu Li te rac kie ABC dla każ -
de go, kto Eu ro pę poz nać chce –

po pu la ry za cja li te ra tu ry bel gij -
skiej po ha słem „Gar ga mel nie
ta ki strasz ny” – za ję cia li te rac -
ko -pla stycz ne, pod czas któ rych
dzie ci wy ko na ją ma kie tę wio ski
Smer fów; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce
– za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci
pod ha słem „Naj pięk niej sze baś -
nie świa ta”; godz. 11 – 12.

29 LIP CA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48: z li -
skiem Tu fo poz na je my Buł ga rię;
godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: Ła miąc gło wę – za ję cia ma te -
ma tycz no -lo gicz ne dla dzie ci;
godz. 12 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce
– za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci
pod ha słem „Naj pięk niej sze baś -
nie świa ta”; godz. 11 – 12.

30 LIP CA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -

bie liń skie go 11), tel. 024/ 263 01
05: Sztu czki ze sztu ką – za ję cia
pla stycz ne – poz na wa nie róż no -
rod nych tech nik pla stycz nych;
godz. 12 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
34 28: Ła mig łów ki dla każ dej
głów ki, czy li ka lam bu ry, re bu sy,
krzy żów ki, gry plan szo we, za -
gad ki obraz ko we i słow ne; godz.
11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać chce
– za ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci
pod ha słem „Naj pięk niej sze baś -
nie świa ta”; godz. 11 – 12.

Za zmiany w programie redakcja
nie odpowiada.


