FERIE ZIMOWE
20.01.2014 – 31.01.2014
Gmina Nowy Dwór Gdański
zaprasza do aktywnego spędzenia ferii
Kolejny raz Gmina Nowy Dwór Gdański finansuje
w czasie ferii bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieŜy.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą aktywnie
spędzić ten czas.
Oto najwaŜniejsze informacje o gminnych feriach:
1. śuławski Park Historyczny w Nowym Dworze
Gdańskim – oprócz poniedziałków w godzinach
11.00-15.00 zaprasza do zwiedzenia Muzeum
śuławskiego. Wstęp dla młodzieŜy bezpłatny.
2. śuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze
Gdańskim – od 20.01-31.01 w godz. 10.00-14.00
organizowane będą zajęcia z eko-plastyki, warsztaty
cyrkowe, dyskoteka karnawałowa oraz turniej gier
planszowych.
3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdański:
• Bibliotek w Nowym Dorze Gdańskim zaprasza od
20.01-24.01 oraz 27.01-31.01 w godz. 11.00-18.00 na
zabawy przy muzyce, konkursy recytatorskie,
zajęcia literacko-plastyczne oraz komputerowe
• Filia biblioteczna w Kmiecinie w poniedziałki od
10.00-17.00, środy i czwartki 12.00-17.00
• Filia biblioteczna w Lubieszewie w poniedziałki
10.00-17.00, środy i czwartki 11.00-17.00

• Filia biblioteczna w Jazowej – w poniedziałki 10.0017.00, środy 13.00-18.00, piątki 12.00-18.00
• Filia biblioteczna w Marzęcine – poniedziałki
i wtorki 10.00-17.00, czwartki i piątki 11.00-17.00.
• Filia biblioteczna w Marynowach – wtorki i środy
10.00-17.00, czwartki i piątki 11.00-17.00.
4. Szkoła Podstawowa w Wiercinach – od 20.01 do
24.01; poniedziałek, czwartek i piątek 9.00-12.00,
środa 10.00-13.00 – zaprasza na zajęcia plastyczne,
informatyczne, sportowe oraz kulinarne, 21.01 –
wyjazd do kina do Elbląga.
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Dworze
Gdańskim – od 20.01 do 24.01 w godz. 9.00-12.00 –
zaprasza na zajęcia komputerowe, rekreacyjnosportowe, artystyczne, techniczno-kulinarne.
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie 22.01.,
23.01., 29.01. godz. 9.00-12.00 – odbędą się zajęcia
sportowe, plastyczne oraz turniej gier logicznych,
21.01 odbędzie się wyjazd do Muzeum śuławskiego
w Nowym Dworze Gdańskim, 28.01. – wyjazd do
kina do Elbląga
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie – od
20.01-22.01 w godz. 9.00-13.00 odbędą się zajęcia
profilaktyczno-sportowe, 23.01 w godz. 11.00-13.00
– zajęcia „filmowe”.
Szczegółowych informacji o poszczególnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych
udzielają ich organizatorzy w/w placówek.

