
 

 

  

 

 

 

 

 

Ferie zimowe w Bibliotece Publicznej 

 14.02.2017 r., godz. 12.00 – otwarcie wystawy „Lalki w strojach 

regionalnych polskich i zagranicznych” z kolekcji Jolanty Granicy-Kownackiej. 

Wystawa czynna będzie w miesiącach: luty – marzec 2017. 

 23.02.2017 r., godz. 12.00 – „Mądrość baśni i legend świata” – cykliczny 

turniej Pięknego Czytania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy 

zaprezentują wybrane fragmenty ulubionych opowieści z morałem. Laureaci 

i uczestnicy otrzymają nagrody, dyplomy i „słodki poczęstunek”. 

 KLOCKOLANDIA – strefa dla miłośników tworzenia konstrukcji z klocków – 

codziennie w Oddziale dla dzieci i młodzieży. 

 STREFA INTERNAUTY – darmowy dostęp do Internetu w Czytelni 

Multimedialnej. 

 POGOTOWIE LEKTUROWE – codzienny dostęp do lektur i nowości 

wydawniczych we wszystkich wypożyczalniach MBP i Filii Bibliotecznej. 

Szczegóły na stronie www.mbp-plonsk.pl. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Północna 15 B, 09-100 Płońsk 

tel. 23 662 24 56, tel/fax 23 662 60 40 

e-mail: biblioteka@mbp-plonsk.pl 

 

Gorące posiłki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

W czasie ferii zimowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach 13.02 – 24.02.2017 r. wydawał będzie gorące 

posiłki dzienne dla dzieci i młodzieży w ramach programu „pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. 

Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy prosimy o składanie wniosków do pracowników socjalnych w siedzibie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Św. M. Kolbe 9, w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku 

od godz. 7.30 do 15.30. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Św. M. Kolbe 9, 09-100 Płońsk 

tel. 23 662 29 90, tel/fax 23 662 20 42 

e-mail: mopsplonsk@wp.pl 

 

http://www.mbp-plonsk.pl/
mailto:mopsplonsk@wp.pl


 
Na sportowo 
 
 
W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież do lat 19 z terenu miasta  
będą mogły korzystać  1 godzinę dziennie  za darmo z basenu   
oraz z lodowiska i wypożyczalni łyżew  (w godz. 9.00 – 15.00). 

 
 
 
 
 
 
Od 11.02 do 26.02.2017 r., w godz. 8.00 – 15.00  
będzie można korzystać z nieodpłatnej gry w tenisa stołowego,  
za okazaniem legitymacji. 

 

 

Imprezy i zawody sportowe: 

 13, 15, 17, 21, 23.02 – gry i zabawy, lodowisko, godz. 10.00 – 12.00 

 14, 16, 20, 22, 24.02 – nauka jazdy na łyżwach, godz. 10.00 – 12.00 

 13.02 – Turniej Tenisa Stołowego, hol hali sportowej, godz. 11.00 

 13.02 – Zawody pływackie rocznika 1998 i młodsi, godz. 12.00 

 15.02 – Turniej piłki siatkowej rocznik 2004 i młodsi, hol hali 
sportowej, godz. 11.00 

 17.02 – Turniej halowej piłki nożnej rocznik 2004 i młodsi, hala 
sportowa, godz. 11.00 

 20.02 – Turniej halowej piłki nożnej rocznik 2001/2003, hala 
sportowa, godz. 12.00 

 22.02 – Turniej piłki siatkowej rocznik 2005 i starsi, hala sportowa, 
godz. 12.00 

 23.02 – Zawody pływackie rocznik 2003 i starsi, godz. 11.00 

 24.02 – Turniej Tenisa Stołowego, hl hali sportowej, godz. 11.00. 

 

 

 

 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 
ul. Kopernika 3, 09-100 Płońsk 

tel. 23 662 85 21, tel/fax 23 6662 27 01 
e-mail: mcsir@op.pl 

 

 



 
Coolturalnie w Miejskim Centrum Kultury 
 
 

Kino przez cały tydzień, a w nim fajne filmy dla młodszych i starszych 
dzieci.  
 
Zabawy z dźwiękiem, rytmem i słowem, czyli warsztaty muzyczne z Anią 
Brodą. Otwarte warsztaty plastyczne ,,Moje miasto w kolorze"  
i wiele innych zajęć artystycznych w ramach pracowni PoCoMiTo i Bez 
Ram.  
 
Robótki ręczne (haft, szydełko, druty) i krawieckie. Warsztaty kuglarskie  
i lalkarskie. Gra w kapsle każdego dnia. Zajęcia na trampolinach dla dzieci  
i młodzieży.  
 
Niektóre zajęcia mają charakter otwarty, na inne trzeba się wcześniej 
zapisać. Większość jest bezpłatnych, na niektórych obowiązuje 
symboliczna opłata.  
 
Czytajcie i wybierajcie, co Wam najbardziej pasuje. Każdy znajdzie coś, dla 
siebie. Zapisy ruszają 1 lutego. 

 
Wernisaż wystawy 
 
10 lutego (piątek), godz. 18 – sala wystawiennicza MCK 
 
Ferie rozpoczynamy wernisażem malarstwa Radosława Jastrzębskiego VARIA. 
Artysta uprawia malarstwo i rysunek. Jego prace cechuje znakomity warsztat malarski, łączący w sobie 
najlepsze tradycje polskiego malarstwa XIX w. z współczesnymi środkami wyrazu. Zajmuje się również sztuką 
w przestrzeni publicznej. Wystawę będzie można oglądać do 14 marca. 
 

 
Filmowe ferie w kinie Kalejdoskop 
 

 13 lutego (poniedziałek) 
godz. 10.00 - Hokus Pokus Albercie Albertsonie, 72 min./4+/dub.- cena biletu 5 zł 
godz. 12.00 – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra, 80 min./6+/dub. - cena biletu 5 zł 

 

 14 lutego (wtorek) 
godz. 10.00 - Magiczne święta Emmy i Kacpra, 80 min./4+/dub.- cena biletu 5 zł 
godz. 12.00 – Syn Winnetou, 90 min./9+/dub. - cena biletu 5 zł 

 

 20 lutego (poniedziałek) 
godz. 10.00 - Emma i Kacper – zimowe wakacje, 73 min./4+/dub.- cena biletu 5 zł 
godz. 12.00 – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Sekret rodziny von Broms, 80 min./6+/lekt.-  
cena biletu 5 zł 

 

 21 lutego (wtorek)  
godz. 10.00 – Wielka wyprawa Molly, 70 min./4+/dub.- cena biletu 5 zł 
godz. 12.00 – Zig Zag Kid, 95 min./9+/lekt. - cena biletu 5 zł 



 
Otwarte zajęcia plastyczno - manualne dla dzieci i opiekunów 
 
 

 13 lutego (poniedziałek), godz. 11 – 12.30 - sala wielofunkcyjna 
Nietypowa Walentynka  

 

 14 lutego (wtorek), godz. 11 – 12.30 - sala wielofunkcyjna 
Miasteczko z zimowej szacie 

 

 17 lutego (piątek), godz. 11 – 12.30 - sala wielofunkcyjna 
Skrzące śnieżynki 

 

 20 lutego (poniedziałek), godz. 11 – 12.30 - hol MCK, I piętro 
Domowe lodowisko 

 

 21 lutego (wtorek), godz. 11 – 12.30 - hol MCK, I piętro  
Pingwinie wariacje  

 

 24 lutego (piątek), godz. 11 – 12.30 - hol MCK, I piętro 
Przywołujemy wiosnę 

 
 
Cap – Soccer płońska alternatywa dla gier i rozrywek wirtualnych 
 
13 - 17 lutego i 20 – 24 lutego (poniedziałek-piątek), godz. 12-14, hol główny MCK. 
 

 
 
Zapraszamy na naukę gry w Cap – Soccer , strategiczną grę 
zręcznościową wywodzącą się z Płońska, która opiera się na 
przepisach gry w piłkę nożną. Będzie można również 
obejrzeć mecze pokazowe z udziałem finalistów mistrzostw 
Polski.  
 
Gra dla wszystkich chętnych powyżej 7 lat.  

 

 
 
Teatralne ferie 
 

Warsztaty lalkarskie ,,Zróbmy sobie bajkę’’ z Teatrem Sześciu Dębów 
 
13 lutego (poniedziałek), 15 lutego (środa) i 17 lutego (piątek), godz. 13-15 - sala wielofunkcyjna 
Podczas zajęć wykonywane będą papierowe lalki a na zakończenie wystawiona zostanie własna sztuka 
teatralna.  
 
Zapraszamy dzieci i młodzież od 10 lat.  
 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: tel. 731 333 646. 

 



 
Otwarte warsztaty żonglerki z trupą kuglarską Straszydło w drodze 

 
14 lutego (wtorek), 16 lutego (czwartek) i 17 lutego (piątek), godz. 13 -14 - sala wielofunkcyjna - Piłeczki, 
obręcze, maczugi.  
 
,,Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzykiem i słowem…’’ – podręczny warsztacik muzyczno-literacki 
piosenki śmieszne i dziwne, liryczne i fantastyczne, bajeczne o wietrze… wiersze i muzyka dla smyka  
w towarzystwie cymbałów, pianina, magicznych dzwonków i gitary 
 
Warsztaty poprowadzą: Ania Broda (śpiew, cymbały, pianino, dzwonki, drumla) oraz Maciej Pruchniewicz 
(gitara).  
 
15 lutego (środa) i 16 lutego (czwartek) - sala taneczna 
godz. 11-13 – dzieci do 3 lat (każde z opiekunem)  
godz. 12-30 – 13.30 – dzieci 4-7 lat  
godz. 14-15 – dzieci 8-12 lat  
Koszt jednego warsztatu – 10 zł. Ilość miejsc ograniczona – zapisy: 23 662 27 02. 
 
Eksperymenty z dźwiękiem i rytmem, szybka nauka wpadających w ucho melodyjek. Autorski pomysł  
na tworzenie muzycznych obrazków do tekstów z udziałem wdzięcznych rekwizytów jak np.: dzwonki, trójkąty 
i tamburyny.  
 
Uwaga Dzieci! Dowiecie się dlaczego zima za nos trzyma, jak zaśpiewać kołysankę dla mamy i taty oraz jak 
zatańczyć piosenkę o maczku.  
Uwaga Rodzice! Interpersonalny charakter zajęć rozbudzi wyobraźnie Waszego dziecka. Pozwoli rozpuścić 
wodze fantazji i przeżyć cudowną przygodę w Krainie Sztuki. 

 
Bądź fit – aktywne ferie z Be Fit JUMB & eat 

 
Ćwiczenia w rytmie muzyki polegające na skakaniu na trampolinie. 
 
14 lutego (wtorek) - sala taneczna 
godz. 10-11 – zajęcia dla dzieci 6 - 9 lat  
godz. 11-12 – zajęcia dla młodzieży 10 - 14 lat  
godz. 12-13 – zajęcia dla młodzieży 15+ 
 
17 lutego (piątek) - sala taneczna 
godz. 10-11 – zajęcia dla dzieci 6 - 9 lat  
godz. 11-12 – zajęcia dla młodzieży 10 - 14 lat  
godz. 12-13 – zajęcia dla młodzieży 15+ 
                                                                              fot. https://www.facebook.com/jumpeat/ 

Koszt zajęć – 5 zł/os. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy: tel. 23 662 27 02. 
 
 
 

Moje miasto w kolorze – otwarte warsztaty twórcze 
 
21 lutego (wtorek) godz.14 i 23 lutego (czwartek), godz.13, sala wystawiennicza.  
 
Oddajemy nasze miasto w ręce młodych twórców. Na wieloformatowych zdjęciach płońskich ulic będzie 
można zaprojektować własne murale, wprowadzić kolor i własne pomysły. Warsztaty przeznaczone dla dzieci  
i młodzieży.  



  
Pracownia artystyczna PoCoMiTo 
 
  Zajęcia artystyczne dla dzieci 10+,  
  koszt – 5 zł/osoba/zajęcia  
  zapisy: Joanna Ruszkowska, tel. 501 343 045. 

 
 

 13 lutego (poniedziałek) 
godz. 14 – upominek na Walentynki 

 

 15 lutego (środa) 
godz. 10 – solniaki (cz.1 – lepienie z masy 
solnej) 

 

 16 lutego (czwartek) 
godz. 10 – tajemnicze drzewo 

 

 20 lutego (poniedziałek) 
godz. 14 – ozdabianie metodą serwetkową 

 

 22 lutego (środa) 
godz. 10 – solniaki (cz.2 – dekorowanie) 

 

 23 lutego (czwartek) 
godz. 10 – recyklingowy karmik 

 
 
 

Robótki ręczne  
 
Haft, szydełko, druty – zajęcia otwarte dla młodzieży i dorosłych 
14 lutego i 21 lutego (wtorek), godz. 17. 
 

 
Pracownia krawiecka PoCoMiTo  
 
Otwarte zajęcia krawieckie dla dzieci i młodzieży 
18 lutego (sobota) – godz. 11-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pracownia malarska Bez Ram 
 
Zapraszamy na zajęcia dla dzieci i młodzieży, koszt – 5 zł/os. zajęcia 
Zapisy: Wioletta Grunwald, tel. 534 699 546. 
 

 14 lutego (wtorek) 
godz. 16 – 18 – malarstwo (młodzież, dorośli) 

 

 15 lutego (środa) 
godz. 12 – 13.30 – rysunek (dzieci 6-9 lat) 

 

 16 lutego (czwartek) 
godz. 12 – 13.30 – rysunek (dzieci 10-13 lat) 

 

 17 lutego (piątek) 
godz. 13 – 15 – rysunek (młodzież, dorośli) 

 

 21 lutego (wtorek) 
godz. 16 – 18 – malarstwo (młodzież, dorośli) 

 

 22 lutego (środa) 
godz. 12 – 13.30 – rzeźba z plasteliny (dzieci 6-9 lat) 

 

 23 lutego (czwartek) 
godz. 12 – 13.30 – rzeźba z gliny (dzieci 10-13 lat) 

 

 24 lutego (piątek) 
godz. 13 – 15 – rysunek (młodzież, dorośli) 

 
 

Miejskie Centrum Kultury 
ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk 

tel. 23 662 27 02 lub 23 683 44 39 
e-mail: mck_plonsk@poczta.onet.pl 

 
 
Zajęcia socjoterapeutyczne  
w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
 

Podczas ferii zimowych w Punkcie Profilaktyki Uzależnień I Pomocy Rodzinie odbywać się będą dwa razy  
w tygodniu zajęcia socjoterapeutyczne dla uczestników rocznego programu socjoterapeutycznego. Podczas 
zajęć dzieci będą miały zapewniony posiłek.  
 
W ramach zajęć zaplanowano wyjścia na basen, lodowisko, do kina, pizzerii oraz różne gry i zabawy 
psychoedukacje. 
 

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
ul. Ś. M. Kolbe 9, 09-100 Płońsk 

tel. 23 661 38 80, 23 662 30 90 
e-mail: ppirpa@plonsk.pl 

mailto:mck_plonsk@poczta.onet.pl
mailto:ppirpa@plonsk.pl

