
 

        
 

Poniedziałek: 

- nauka gry na gitarze (sala nr 3, zajęcia płatne)    godz. 13.30 – 17.45 

- taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży (sala wid., bezpłatne) godz. 16.00 – 17.00 

- hip hop grupa zaawansowana (sala wid., bezpłatne)   godz. 17.00 – 18.00 

- zbiórki harcerskie „Szare szeregi” (sala nr 3, bezpłatnie)  godz. 17.30 – 19.00 

- zajęcia fitness – ZUMBA (sala widowiskowa, płatne)  godz. 18.15 – 19.15 
 

Wtorek 

- zajęcia teatralno - terapeutyczne grupa „Szare myszki” 

(prowadzony aktualnie nabór, tel. do instruktora 696087792 

sala widowiskowa, zajęcia bezpłatnie)   planowane: godz. 16.00 – 17.30 

- zbiórki harcerskie „Nadwarciańskie Boćki” (sala nr 3., bezpł.) godz. 16.15 – 17.30 

- warsztaty wokalne – próby do festiwalu piosenki przedszkolaków   

od 10.03.2020 do 31.03.2019 - sala nr 3.     godz. 17.30 – 19.00 
 

Środa: 

- zajęcia z zespołem śpiewaczym „Złota Jesień”   godz. 10.00 – 12.00 

- kółko niemieckie (dla dzieci gr 1 - sala nr 3 bezpłatne)   godz. 15.15 – 16.00 

- kółko niemieckie (dla dzieci gr 2 - sala nr 3 bezpłatne)   godz. 16.00 – 16.45 

- język angielski wg programu (sala nr 3 – zajęcia płatne)  godz. 18.00 – 19.30 
 

Czwartek: 

- zajęcia taneczne HIP-HOP (sala widowiskowa lub sala nr 3 – zajęcia bezpłatne) 

I grupa  godz. 16.00 – 16.30  

II grupa  godz. 16.30 – 17.30 

III grupa godz. 17.30 – 18.30  

- taniec towarzyski dla dorosłych (sala wid., płatne)  godz. 19.00 – 20.00 

- komisja Rady Gminy (sala nr 3 w każdy przedostatni czwartek miesiąca)  godz. 15.00 

- sesja Rady Gminy (sala widowiskowa w każdy ostatni czwartek miesiąca) godz. 15.00 
 

Piątek:  

- zajęcia warcabowo-szachowe dla dzieci i młodzieży   godz. 15.00 – 18.00 

(sala nr 3, turnieje szachowe, warcabowe, tenis stołowy i turnieje tenisa stołowego)  

- próby zespoły „Cisza” (pom. 22, nieregularnie)   godz. 17.00 – 21.00 

- próby chóru „Domino Cantemus” (sala nr 3, nieregularnie)  godz. 18.00 – 19.00 
 

Sobota: 

- próby zespoły „Cisza” (pom. 22, nieregularne)   godz. 17.00 – 22.00 

(w miarę możliwości i potrzeb także w niedziele wieczorem) 

 

Inne imprezy poprzedzone są osobnym plakatem. 
 

 

 

   

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 

ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą, 

www.goknowemiasto.pl, biuro@goknowemiasto.pl 

NIP 786-15-81-953, REGON 634261215, tel./fax 612874156, 603706885 

Plan zajęć popołudniowych       I półrocze 2020r.          (aktualizacja 20.01.2020r.) 
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