
FERIE 2014 
 

data/godzina miejsce działanie uwagi 

19 stycznia 2014 r. (niedziela) 
godz. 17.00 

sala Ośrodka Kultury 
Spektakl Jasełkowy w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowe w Wiśniowej 

 

20 stycznia 2014r. 
(poniedziałek) 

godz. 9.00 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

turniej piłki siatkowej dla uczniów Gimnazjum  

21 stycznia 2014 r. (wtorek) 
godz. 14.00 

sala Ośrodka Kultury 
zajęcia plastyczne dla dzieci – zróbmy prezent dla 
dziadka i babci z okazji ich święta 

 

21 stycznia 2014 r. (wtorek) 
godz. 19.00 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

22 stycznia 2014 r.(środa) 
godz. 9.00 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

Halowy Turniej Piłki Nożnej dla szkół podstawowych 
zgłoszenia do dnia 18.01.2014 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 

23 stycznia 2014 r.(czwartek) 
godz. 19.00 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

24 stycznia 2014 r.(piątek) 
godz. 17.00 sala Ośrodka Kultury skondensowany kurs tańca użytkowego obowiązuje obuwie zamienne  

25 stycznia 2014 r.(sobota) 
godz. 9.00 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

Gminny Halowy Turniej Piłki  Siatkowej dla 
młodzieży szkół średnich i dorosłych 

zgłoszenia do dnia 18.01.2014 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 

26 stycznia 2014 r. (niedziela) 
godz. 15.00 

sala Ośrodka Kultury 
Koncert Noworoczno-Karnawałowy „Panu Bogu i 
bliźniemu” 

 

27 stycznia 2014 r. 
(poniedziałek) 

godz. 9.00 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

turniej badmintona dla dziewcząt i chłopców  
z gimnazjum 

 

28 stycznia 2014 r. (wtorek) 
seans o godz. 13.00 

 wyjazd do kina Helios 

zgłoszenia do dnia 22.01.2014 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa), ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zapisów 

28 stycznia 2014 r. (wtorek) 
seans o godz. 14.00 

sala Ośrodka Kultury 
Turniej darta elektronicznego dla uczniów szkół 
podstawowych i Gimnazjum 

 

28 stycznia 2014 r. (wtorek) 
godz. 19.00 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

29 stycznia 2014 r. (środa) 
godz. 10.00 

sala Ośrodka Kultury Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży  



29 stycznia 2014 r. (środa) 
godz. 14.00 

sala Ośrodka Kultury Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych 
obowiązuje obuwie zamienne oraz własne 
rakietki tenisowe 

30 stycznia 2014 r.(czwartek) 
godz. 14.00 

sala Ośrodka Kultury Turniej tenisa stołowego dla uczniów Gimnazjum 
obowiązuje obuwie zamienne oraz własne 
rakietki tenisowe 

30 stycznia 2014 r.(czwartek) 
godz. 19.00 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

31 stycznia 2014 r. (piątek) 
godz. 16.00 

sala Ośrodka Kultury Turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół średnich 

i dorosłych 
obowiązuje obuwie zamienne oraz własne 
rakietki tenisowe 

 

 

 

 
� Ponadto zapraszamy na gry świetlicowe: piłkarzyki, bilard, szachy itp.  
� Na udział w turniejach, rozgrywkach i wyjazdach dla osób niepełnoletnich niezbędna jest pisemna zgoda rodziców bądź prawnych 

opiekunów. 

 

 


