
 

 

 

 

 

 
 

*********   GMINNY OŚRODEK KULTURY Nowe Miasto  ********* 

 

Plan na pierwszy tydzień ferii od 13 lutego – 17 lutego:  
 

Poniedziałek  godz.  1000 – 1400
   grupa warcabowo - szachowa – przygotowanie do turnieju  

(dolna sala) 
 

Wtorek  godz. 1000  „bajkowy poranek na dużym ekranie” 

bajki bez przemocy - „Zaczarowany ołówek” (duża sala) 
 

  godz. 1800
    „„MMAAMMMMAA  MMIIAA”” 

     Romantyczne Walentynkowe kino (duża sala, wstęp wolny)   
     

Środa  godz. 1000 – 1400
   grupa warcabowo - szachowa – przygotowanie do turnieju 

godz.    1177
0000

  TEATRZYK DLA DZIECI -  TEATR NA WALIZKACH  

„„GGaalliimmaattiiaass,,  cczzyyllii  kkoo((ss))mmiicczznnaa  ppoommyyłłkkaa””  

godz.    1188
0000  

po spektaklu
  
wwaarrsszzttaattyy  ccyyrrkkoowwee  --  ttaalleerrzzee,,  żżoonngglleerrkkaa,,  sszzcczzuuddeełłkkaa,,  ddiiaabboolloo  

  

Czwartek godz.  1000
  „bajkowy poranek na dużym ekranie” 

     bajki bez przemocy – „Bolek i Lolek” (duża sala) 
 godz.  1430

 – 1630
   warsztaty plastyczne  - technika ołówkowa (w pracowni) 

 

Piątek   godz.  1000 – 1400
   grupa warcabowo - szachowa – przygotowanie do turnieju  

(dolna sala) 

godz.  1600 – 1900
   turniej warcabowy dla dzieci i młodzieży(dolna sala) 

 

Plan na drugi tydzień ferii od 20 lutego – 24 lutego: 
 

Poniedziałek  godz. 1000 – 1400
  trening do turnieju tenisa stołowego 

godz. 1700 – 1900 WWIIEELLKKII    BBAALLIIKK    KKAARRNNAAWWAAŁŁOOWWYY  
  CClloowwnn  CCiirrccuuss  SShhooww  „„RRuupphheerrtt  ii  RRiiccoo””  pptt..::  „„ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  ttaańńccaa  ppoołłaammaańńccaa””    

 

Wtorek  godz. 1000   „bajkowy poranek na dużym ekranie” 

bajki bez przemocy – „Kubuś Puchatek”(duża sala)  
 

Środa  godz. 1000 – 1400
   trening do turnieju tenisa stołowego (dolna sala) 

  godz.  1430 – 1800
   ZZiimmoowwaa  ffrraajjddaa czyli wyjazd na lodowisko do Śremu  

zapisy do 16 lutego w biurze GOK-u. (ilość miejsc ograniczona - tylko 45 osób) 

zapłacisz tylko za bilet wstępu (wejście na lodowisko 10 zł. /1,30 min.) 

a autokarem zawieziemy i przywieziemy gratis. 
 

Czwartek  godz. 1000
  „bajkowy poranek na dużym ekranie” 

bajki bez przemocy – „Smerfy” (duża sala) 

  godz. 1430
 – 1630

  warsztaty plastyczne  - technika ołówkowa (w pracowni) 

 

Piątek godz. 1000 – 1300
    trening do turnieju tenisa stołowego (dolna sala) 

godz. 1600 – 1900
    turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży (dolna sala) 

 

godz. 1700    TEATRZYK DLA DZIECI - AKADEMIA WYOBRAŹNI  

„„KKssiięężżnniicczzkkaa  nnaa  zziiaarrnnkkuu  ggrroocchhuu””    

godz.    1188
0000  

po spektaklu
  
wwaarrsszzttaattyy  tteeaattrraallnnee  --  zz  ppaappiieerroowwyymm  tteeaattrrzzyykkiieemm  

 

 

 Zapraszamy 

Ferie 2012 
Z kultura 


