
 

 

 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 

                        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)  

Poniedziałek  godz. 18.00 – 19.00 ZUMBA (płatna) 
przez cały sierpień dla dzieci do lat 13 bezpłatnie 

Czwartek godz. 12.00 – 14.00  „Wakacje słońcem malowane” 
plenery malarskie lub pracownia (od 24 lipca przy GOK-u)  

Piątek   godz. 16.00 – 19.00 turnieje wakacyjne dla uczniów szkół podst. i gimn. 
 

Terminy: 

 turniej tenisowy   -  18 i 25 lipca 

 turniej warcabowy   -    1 i 8 sierpnia 

 turniej szachowy   -  14 i 22 sierpnia 

 podsumowanie turniejów – nagrody i dyplomy - 29 sierpnia 
 

Wyjazd do Cinema-City w Poznaniu  - 6 sierpnia 
(zapisy do 1 sierpnia, grupa min. 35 osób, odpłatność tylko za bilet, koszt autokaru pokrywa GOK) 
 

NENUFAR CLUB - park rozrywki w Kościanie. Podróż dookoła świata w poszukiwaniu skarbów i 

przygód! Wszystko w atmosferze ekscytującej przygody, w której dzieci biorą czynny udział. 

8 sierpnia wyjazd o 11.30 powrót ok. 17.00, prowiant własny, odpłatność 48 zł., zapisy i wpłata do 18 lipca. 
 

Kijki i w drogę – poznajemy nasze trasy Nordic Walking 

  Trasa „Pod krzywą sosną”  - 11 sierpnia godz. 11.00 

Trasa „Rumiankowa”  - 18 sierpnia godz. 11.00 

Trasa „Kozia”   - 25 sierpnia godz. 11.00 
(zapraszamy całe rodziny z kijkami, dzieci poniżej 10 lat z opiekunem, bez zapisów) 
 

Na kręgle do Żerkowa - wycieczka rowerowa dla dzieci i młodzieży - 13 sierpnia  
(zapisy do 8 sierpnia, dzieci poniżej 10 lat z opiekunem, koszty wynajmu torów pokrywa GOK  

 wyjazd godz. 10.00, powrót godz. 13.45) 
 

Wyjazd do Aquaparku w Jarocinie (w drodze powrotnej McDonald’s) - 20 sierpnia  
(zapisy do 14 sierpnia, odpłatność tylko za bilet wstępu 2 godz. - 10 zł.,  

przejazd autobusem gratis - wyjazd godz. 10.30, powrót godz. 14.00) 
 

Wycieczka rowerowa z ogniskiem w Wolicy Koziej dla dzieci i młodzieży - 27 sierpnia  
(zapisy do 22 sierpnia, dzieci poniżej 10 lat z opiekunem, poczęstunek przy ognisku zapewnia GOK 

wyjazd godz. 10.00) 
 

Każdy uczestnik Nordic Walknig i wycieczek rowerowych otrzyma materiały odblaskowe 

i mapę tras Nordic Walking w naszej gminie. 
 

Imprezy letnie w Gminie Nowe Miasto:  
 

 6 lipca    –  Powitanie lata w Chwalęcinie 

  9 sierpnia   –  zabawa z karaoke i DJ na Zielonym Rynku w Nowym Mieście 

  24 sierpnia   –  Kapeliada w Kruczynie 

  30, 31 sierpnia  –  Dni Ziemi Nowomiejskiej w Nowym Mieście  

                      7 września    –  Dożynki Powiatowe w Chromcu 


