
MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH 
(Pl. Dąbrowskiego 4, tel. 2626720)

Hala Sportowa Borowiczki (ul.
Korczaka 10): Cykl turniejów pod
nazwą „Letni Halowy Mix”; dysc−
ypliny: „podwórkowa” koszykówka
i siatkówka, tenis stołowy i badmin−
ton; zapisy na miejscu do godziny:
8.30; grupy zorganizowane dzień
wcześniej, tel. 267 50 43

Szkółka Tenisa Stołowego:
w każdy poniedziałek, środę oraz
czwartek w godz. 8.30−10.30

Pływalnia Miejska (al. Kobyliń−
skiego): 
We wtorki w lipcu i sierpniu w go−

dzinach 9−10 będą się odbywały

mecze piłki wodnej dla dzieci
i młodzieży. W zależności od zain−
teresowania zostaną utworzone
drużyny w odpowiednich katego−
riach wiekowych. Zapisy przed ro−
zgrywkami do godz. 8.30
W okresie wakacji za okazaniem

legitymacji szkolnej, wstęp na pły−
walnię 1zł.

4.07 w godz. 10−13 „Zabawa na
wodzie – powitanie lata” gry i za−
bawy dla dzieci w wieku 7−12 lat; 
27.08 w godz. 10−13 „Zabawa na

wodzie – pożegnanie lata” gry i za−
bawy dla dzieci w wieku 7−12 lat;
zapisy na miejscu do godziny 9.30;
grupy zorganizowane dzień wcze−
śniej, tel. 267−50−43

Podolanka (ul. Czwartaków 6):
W okresie wakacji za okazaniem

legitymacji szkolnej wstęp na pły−
walnię 2 zł; ewentualna dopłata po
przekroczeniu 60 minut pobytu na
pływalni.

Kolorowe lato na Podolance 
od 5.07 do 28.08 
5−10.07 – zielony tydzień wakacji; 
11−17.07 – żółty; 
18−24.07 – pomarańczowy; 
25−31.07 – niebieski; 
1−7.08 – różowy; 
8−14.08 – czerwony; 
15−21.08 – granatowy; 
22−28.08 – biały;
Akcja skierowana do dzieci szkół

podstawowych. Dziecko po okazaniu
jednego elementu stroju kąpielowego
w kolorze danego tygodnia otrzymu−
je wstęp na pływalnię za 2 zł, ewen−
tualna dopłata po przekroczeniu 90
minut pobytu na pływalni.
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Sobotnie i niedzielne poranki: za−
bawy i konkurencje pływackie dla
drużyn rodzinnych trzyosobowych
(mama, tata i dziecko); zgłoszenia
w każdym tygodniu do piątku do
godz. 18; zawody będą się odby−
wać na trzech torach niecki sporto−
wej oraz wydzielonej części niecki
rekreacyjnej, sobota i niedziela
w godz. 11−12, tel. 267 83 20

Sala Sportowa (pl. Dąbrowskiego
4): w okresie wakacyjnym w go−
dzinach 8−15 dla grup zorganizo−
wanych koszt wstępu na teren sali
sportowej 1 zł (od grupy)

Kąpielisko Miejskie „Sobótka”:
2.07 „Zabawy sportowo – rekre−
acyjne dla dzieci i młodzieży”,
godz. 11; 
9 i 23.07 „Turniej Siatkówki Pla−

żowej”, godz. 9; 
7.08 „Rodzinne zabawy sportowo

– rekreacyjne”, godz. 11; 
13.08 „Turniej Siatkówki Plażo−

wej”, godz. 9;
14.08 „Rodzinne zabawy sporto−

wo – rekreacyjne”, godz. 11; 
20 i 21.08 „Finał Turnieju Siat−

kówki Plażowej”, godz. 9; 
28.08 „Pożegnanie lata – rodzinne

zabawy sportowo – rekreacyjne”,
godz. 11;

Miejskie Centrum Sportu (ul. Spor−
towa 3): 8.07 Turniej tenisowy dla
dzieci „Powitanie Lata”, godz. 10;
zapisy w dniu turnieju do godz. 9.30; 
12.07 Otwarcie Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży w Piłce Noż−
nej, godz. 17; 
21.07 Letnia Wesoła Olimpiada (kon−

kurencje lekkoatletyczne), godz. 9; 
29.07 „Letni Turniej Tenisowy dla

Dzieci, godz. 10; zapisy w dniu tur−
nieju do godz. 9.30; 
10.08 Olimpiada lekkoatletyczna

dla dzieci, godz. 11;
20.08 Turniej Tenisowy dla dzieci

„Pożegnanie Lata”, godz. 10; zapi−
sy w dniu turnieju do godz. 9.30;
31.08 mityng lekkoatletyczny ju−
niorów, godz. 10;
Korty Tenisowe dla dzieci ze szkół

podstawowych i gimnazjalnych
w czasie wakacji 2 zł./godz. od po−
niedziałku do piątku w godz. 10−12

Pływalnia Miejska „Jagiellonka”
(ul. 3−go Maja 4): 4.07−31.08
w każdy poniedziałek i środę
w godz. 9−10 – podstawy nauki
pływania.

12.07, godz. 10 – Turniej w Wod−
nych Sportach Nietypowych czyli
„gry i zabawy w wodzie”. 
Zgłoszenia do turnieju telefonicz−

nie 266 42 30

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

Pracownia Zabawkarska (ul. Pia−
ska 4): 4−8.07, w godz. 10−13; in−
struktor: Dorota Łukawska; 
Klub Literacki „Marabut”:1−8.07,

w godz. 10−15; instruktor: Marek
Grala; 
Pracownia Sztuk Wizualnych „Far−

biarnia”: 22−27.08, w godz. 12−20;
Akcja „Podwórko”; instruktor: Beata
Jaszczak; Plener malarski „Płockie
pejzaże”4−8.07, w godz. 10−13; in−
struktorzy: Piotr Krawczyk, Mikołaj
Łakomski, 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 
(ul. Tumska 9,  tel. 262 28 30):

18 – 29.07 i 1.08 – 12.08, w godz.
9 – 15 – dwa turnusy półkolonii dla
20−osobowych grup dzieci w wieku
8 – 13 lat pozostających w mieście;
w programie; zajęcia artystyczne,

VI Miast O!Żyje



konkursy, zabawy rekreacyjno –
sportowe, wycieczki nad jezioro
i do lasu; 
16 – 31.08; w godz. 9.30 – 14.30 –

„Wakacje z eMDeKiem, czyli dobra
zabawa latem” – półkolonie w filii
MDK przy SP nr 23 (program j.w.)

Ogród Jordanowski (Rogatki
Warszawskie): przez całe wakacje,
od poniedziałku do piątku, zajęcia
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
pod opieką nauczycieli

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY
(ul. Krzywoustego 3, tel. 263 35 60): 

W ramach „Akcji lato 2004”; za−
jęcia odbywać się będą przez cały
okres wakacji, z wyłączeniem so−
bót i niedziel, w godzinach 8.30−
15.30. W tym czasie planowane
są: wycieczki do gospodarstw
agroturystycznych, wyjścia na
płockie baseny, do Nadleśnictwa
Łąck, do klubów żeglarskich
i sportowych, do Muzeum Mazo−
wieckiego, do Spichlerza, zwie−
dzanie zabytków Płocka, zajęcia
sportowo – rekreacyjne, gry tere−
nowe, podchody, wyjścia do radia
i telewizji lokalnych, gry stoliko−
we, zajęcia teatralne, muzyczne,

plastyczne, dyskoteki, prelekcje
przygotowane przez Policję, Straż
Miejską i Sanepid.
13.07 o godz. 9 „Masz Wybór,

Wybierz Zdrowie” – lekkoatletyka
w małym wydaniu.

KSIĄŻNICA PŁOCKA 
IM. WŁADYSŁAWA 
BRONIEWSKIEGO
(ul. Kościuszki 6, tel. 268 00 32): 

Do 02.09 w cyklu „Pamięć musi
trwać…” wystawa „Płock – Miasto
Bohater. Obrona Płocka przed naja−
zdem bolszewików” przygotowana
ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Płocku, Biblioteki Wyższego Se−
minarium Duchownego w Płocku,
Biblioteki im. Zielińskiech TNP,
Książnicy Płockiej; wystawa czynna
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10−18, w czwartki, w godz.
10−16, w soboty w godz. 10−14,

Wypożyczalnia muzyczna (ul. T.
Kościuszki 3): 01.07−31.08 „Wę−
drówki muzyczne po świecie” –
spotkania muzyczne dla grup zor−
ganizowanych; poniedziałki, wtor−
ki, środy i piątki w godz. 10−11, tel.
262 00 87

Biblioteka dla dzieci im. W. Cho−
tomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2):
Lipiec: miesiąc refleksji nad grani−
cami zaradności i potrzebą dotrzy−
mania słowa. 
W cyklu: Wędrówki po świecie

baśni i fantazji w godz. 11−12.30; 
04 – 06.07 „Świat dziwów: złych

i dobrych, strasznych i śmiesz−
nych”; 11 – 13.07 „Tam, gdzie się
dzieją baśnie”; 18 – 20.07 „Z ocza−
mi wielkimi jak... strach”; 25
– 27.07 „Na pograniczu jawy i snu”

01−05.08, w godz. 11−12 „Tworzy−
my projekty polskich akcentów eu−
ro z wykorzystaniem masy solnej”
– warsztaty plastyczne; 
w godz. 12−13 „Odwaga, niezło−

mność i instynkt zwycięstwa” –
praca z tekstem literackim; 
08−12.08 w godz. 11−12 Wykony−

wanie logo ekonomicznego projek−
tu Książnicy Płockiej – collage –
warsztaty plastyczne; 
w godz. 12−13 „Mądrość zdoby−

wamy baśnią” – praca i zabawa
z tekstem literackim;
16−19.08 w godz. 11−12 „Z ekono−

mią na ty” – warsztaty internetowe;
w godz. 12−13 „Wzbić się ku słoń−
cu i dotrzeć do celu” – animacje
czytelnicze; 
22−26.08 w godz. 11−12 „Z ekono−

mią na ty” – warsztaty internetowe;
w godz. 12−13 „O poranku nadej−
dzie radość” – działania animacyj−
ne do tekstów literackich; 
29 – 30.08 w godz. 11−13 „Fanta−

zja jest od tego, by bawić się na ca−
łego” – przygotowujemy bal;
31.08, w godz. 15−17 Bal na poże−

gnanie wakacji, tel. 262 27 69

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielo−
na 40): 01.07−31.08 wystawa histo−
ryczna pt.: „Z dziejów Radziwia”
przygotowana przez pracowników
Muzeum Mazowieckiego; czynna
w poniedziałki, wtorki, środy
i piątki w godz. 10−17, w czwartki
10−14;
„Wakacyjny klub mola książko−

wego” – zaprasza dzieci na zajęcia
pt.: „Lato z Kubusiem Puchatkiem’
w każdy czwartek lipca oraz w każ−
dy wtorek i czwartek sierpnia 
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w godz. 12−14 w programie między
innymi: „Kubuś Puchatek – Amba−
sador Przyjaźni”, poznawanie histo−
rii urodzin Kubusia Puchatka;
„A.A.Milne” – poznawanie twórcy
Kubusia Puchatka. Wystawka mi−
siów (każdy uczestnik przynosi swo−
ją ulubioną zabawkę); Anglia – kraj
z którego pochodzi Kubuś Puchatek;
„Misiowa Mini Galeria” – rysowa−
nie portretów bochaterów Kubusia
Puchatka; „Ogródek Króliczka” –
lepienie warzyw z plasteliny;

Przez całe wakacje można rów−
nież składać prace plastyczne na
konkurs na projekt znaczka poczto−
wego pt.: „Ekonomia w filatelisty−
ce” w ramach konkursu „ Z ekono−
mią na ty”, ogłoszonego przez
NBP i Bibliotekę Narodową
w Warszawie, tel. 268 00 48

Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rem−
bielińskiego 11): 1.07−31.08 wa−
kacyjne spotkania w bibliotece –
zajęcia edukacyjne dla dzieci:
„Cała Polska czyta dzieciom” gło−
śne czytanie baśni H. Ch. Ander−
sena w każdy wtorek w godz. 14−
15.30; „Kram z różnościami” gry
i zabawy z tekstem literackim

oraz gry stolikowe w każdą środę
w godz. 14−16; 
„Słowem i pędzlem” zajęcia pla−

styczne dla dzieci w każdy piątek
w godz. 14−16, tel. 263 01 05

Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzy−
woustego 3): 01.07−31.08; „Lato
w Bibliotece” cykl spotkań dla
dzieci najmłodszych: „Nasze małe
ZOO” zajęcia plastyczne z wyko−
rzystaniem techniki origami, po−
niedziałki i środy w godz. 11−
12.30; 
„Wakacyjny news” redagowanie

gazetki osiedlowej, wtorki i piątki
w godz. 13−15; 
„Poczytaj mi...” głośne czytanie

baśni H. Ch. Andersena, ponie−
działki, środy i czwartki w godz.
13−14, tel. 263 34 28

Filia biblioteczna nr 6 (ul. Czwar−
taków 4): 01.07 – 25.08 Cała Pol−
ska czyta dzieciom” głośne czyta−
nie dzieciom książek, w każdy
czwartek w godz. 11−11.30, tel.
263 50 34

Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gie−
rzyńskiego 17): 04.07−31.08;
„Wakacje w bibliotece” – zajęcia

edukacyjne dla dzieci, w godz.
11−13;
26.08, godz. 11 „Bal maskowy na

królewskim dworze”, tel. 263 67 80

Filia biblioteczna nr 8 (ul. Wa−
lecznych 20): 01.07−31.08 „Bibli−
oteka dzieciom” zajęcia edukacyj−
ne; poniedziałki, środy i piątki:
„Podróże w sieci” zajęcia przy
komputerze w godz. 11−11:45;
„Za pan brat ze Strażą Pożarną”
(lipiec) w godz. 12−14; „Żółwi
raj” (sierpień) w godz. 12−14, tel.
263 46 92

Filia biblioteczna nr 10 (ul. Boro−
wicka 3): „Latający Kuferek” zaję−
cia edukacyjne dla dzieci w każdy
czwartek lipca w godz 11−13;
21.07 „Coś z niczego” – zajęcia

plastyczne dla dzieci; w sierpniu
biblioteka nieczynna, tel. 264 88 60

Filia biblioteczna nr 11 (ul. Armii
Krajowej 1a): W lipcu biblioteka
nieczynna; 
W sierpniu – cykl spotkań dla

dzieci „Japonia malowana na
szkle” głośne czytanie baśni auto−
rów japońskich oraz wykonywa−
nie ilustracji do przeczytanych
tekstów na szklanych naczyniach;
w każdy czwartek w godz. 11−12,
tel. 263 54 31

Filia biblioteczna nr 12 (ul. Bro−
warna 8): Z dziejów Ciechomic” –
wystawa przygotowana przez
Książnicę Płocką eksponowana
w kościele św. Maksymiliana Kol−
be; czynna do 31.08 od poniedział−
ku do soboty w godz. 17−19 i w
niedzielę 8.30−19; w dniach 11.07−
29.07 biblioteka nieczynna; 01−
31.08 „Poznaj Franklina i jego
przyjaciół” zajęcia dla dzieci
w każdą środę i piątek w godz. 12−
14, tel. 367 44 67

Filia biblioteczna nr 13 (ul. C.
Norwida 7a): „Na szkle malowa−
ne...” – zajęcia plastyczne dla dzie−
ci i młodzieży z koła miłośników
sztuki „Tęcza” w lipcu i sierpniu
w poniedziałki i piątki w godz. 11−
13, tel. 269 20 25
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