
 

 

 

 

      GMINNY OŚRODEK KULTURY    NNNooowwweee   MMMiiiaaassstttooo   nnn...WWW... 
 

                        63-040 Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 8a, tel. 61 287-41-56; 603 706 885 

 

Plan lipiec – sierpień 
 

Poniedziałek - piątek 

godz. 10.00 – 13.00   zajęcia świetlicowe i treningi do turniejów 

(warcaby, szachy, tenis stołowy, gra piłkarska)  

Czwartek godz. 15.00 – 17.00  plenery malarskie (od 19 lipca przy GOK-u)  

Piątek   godz. 16.00 – 19.00 turnieje wakacyjne 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
 

Terminy: 

 turniej warcabowy   -  20 i 27 lipca 

 turniej szachowy   -  3 i 10 sierpnia 

 turniej tenisowy   -  17 i 24 sierpnia 

 podsumowanie turniejów – medale i dyplomy - 31 sierpnia 
 

 

Wyjazd do Cinema-City w Poznaniu  - 25 lipca 
(zapisy w biurze GOK-u, grupa min. 35 osób, odpłatność tylko za bilet, przejazd autobusem gratis) 
 

Kijki i w drogę – poznajemy nasze trasy Nordic Walking 

  Trasa „Pod krzywą sosną”  - 27 lipca godz. 11.00 

Trasa „Rumiankowa”  -   3 sierpnia godz. 11.00 

Trasa „Kozia”   - 10 sierpnia godz. 11.00 
(zapraszamy całe rodziny z kijkami, dzieci poniżej 10 lat z opiekunem) 
 

Na kręgle do Żerkowa - wycieczka rowerowa dla dzieci i młodzieży - 30 lipca  
(zapisy w biurze GOK-u, dzieci poniżej 10 lat z opiekunem, koszt za wynajem torów pokrywa GOK  

 wyjazd godz. 10.30) 
 

Wyjazd do Aquaparku w Jarocinie  (rezerwacja 2 godz.) - 2 sierpnia  
(zapisy w biurze GOK-u, odpłatność tylko za bilet 2 godz. - 15 zł., 

przejazd autobusem gratis - wyjazd godz. 10.30) 
 

Wycieczka rowerowa trasami leśnymi z ogniskiem dla dzieci i młodzieży - 21 sierpnia  
(zapisy w biurze GOK-u, dzieci poniżej 10 lat z opiekunem , poczęstunek przy ognisku zapewnia GOK 

wyjazd godz. 15.00) 
 
Każdy uczestnik Nordic Walknig i wycieczki rowerowej otrzyma materiały odblaskowe i mapę tras Nordic Walking w naszej gminie. 

 

Imprezy letnie w Gminie Nowe Miasto:  
 

  30 czerwca –  „Gardłoryki” koncerty młodzieżowych zespołów rockowych na powitanie       

       Wakacji - lasek „Guć” Nowe Miasto nad Wartą 

  1 lipca    –  „Festyn Rodzinny – Powitanie lata” w Chwalęcinie 

  28 lipca   –  Letnia noc z DJ przy strażnicy OSP w Nowym Mieście 

  26 sierpnia  –  Dożynki Gminne w Szypłowie, festyn w Chociczy 

                   1 i 2 września   –  Dni Ziemi Nowomiejskiej w Nowym Mieście nad Wartą 

 
Imprezy dodatkowe - po ukazaniu się plakatu. 


