
FERIE 2013 
 

data/godzina miejsce działanie uwagi 

9 luty (sobota)   
godz. 900 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

„Ferie z siatkówką” – turniej piłki siatkowej  
uczestnicy: reprezentacje Wiśniowej, 
Wysokiej Strzyżowskiej, Strzyżowa, 
Iwierzyc 

9 luty (sobota)   
godz. 1030 

sala Ośrodka Kultury zajęcia plastyczne dla dzieci  

12 luty (wtorek) 
godz. 900 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

„Ferie aktywnie” – turniej sportowo-rekreacyjny dla 
uczniów szkół podstawowych 

zgłoszenia do dnia 6.02.2013 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 

12 luty (wtorek) 
godz. 1830 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

13 luty (środa) SP Wiśniowa wyjazd do teatru lista zamknięta – uczniowie szkoły 

13 luty (środa) 
godz. 1400 sala Ośrodka Kultury turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców  

z gimnazjum 
obowiązuje obuwie zamienne oraz własne 

rakietki tenisowe 
14 luty (czwartek) 

godz. 1030 
sala Ośrodka Kultury 

"bibułkowo-kolorowo" - warsztaty bibułkarskie dla 
dzieci 

 

14 luty (czwartek) 
godz. 1400 

sala Ośrodka Kultury zaproszenie do błyskawicznej nauki tańca  

14 luty (czwartek) 
godz. 1830 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

15 luty (piątek) 
godz. 900 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej halowy turniej piłki nożnej szkół podstawowych 

zgłoszenia do dnia 6.02.2013 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 
- możliwość transportu uczestników 

15 luty (piątek) 
godz. 1900 

sala Ośrodka Kultury 
zgrupowanie taneczne Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wisznia” 

grupa stała zamknięta 

16 luty (sobota)   
godz. 1030 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

turniej piłki siatkowej dla sołectw gminy Wiśniowa 
zgłoszenia do dnia 6.02.2013 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 

16 luty (sobota)   
godz. 1030 

sala Ośrodka Kultury zajęcia plastyczne dla dzieci  

18 luty (poniedziałek) SP Wiśniowa wyjazd na lodowisko do Dębicy lista zamknięta – uczniowie szkoły 

19 luty (wtorek) 
godz. 900 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców 
gimnazjum 

 



19 luty (wtorek) 
godz. 1400 

sala Ośrodka Kultury 
turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców ze szkół 
podstawowych 

obowiązuje obuwie zamienne oraz własne 
rakietki tenisowe 

19 luty (wtorek) 
godz. 1830 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

20 luty (środa) 
godz. 900 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

turniej badmintona dla dziewcząt i chłopców  
z gimnazjum 

 

20 luty (środa) 
 

Ośrodek Kultury wyjazd do kina 

zgłoszenia do dnia 9.02.2013 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 
ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zapisów 

21 luty (czwartek) 
godz. 1100 Ośrodek Kultury kulig z ogniskiem na „Liwku” 

zgłoszenia do dnia 13.02.2013 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 

21 luty (czwartek) 
godz. 1830 

sala Ośrodka Kultury aerobic  grupa stała zamknięta 

22 luty (piątek) 
godz. 1200-1300 

Ośrodek Kultury wyjazd na lodowisko do Strzyżowa 

zgłoszenia do dnia 13.02.2013 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 
ilość miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zapisów, łyżwy we własnym 
zakresie 

22 luty (piątek) 
godz. 1600 Ośrodek Kultury 

turniej tenisa stołowego dla młodzieży szkół średnich 
 i dorosłych 

obowiązuje obuwie zamienne oraz własne 
rakietki tenisowe 

23 luty (sobota)   
godz. 1030 

sala Ośrodka Kultury zajęcia plastyczne dla dzieci  

 

 

 

 
� 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. 

� Planowany kulig odbędzie się przy sprzyjających warunkach pogodowych. Należy zabrać czapkę, szalik, rękawiczki, mocne sanki i 

dużo humoru. Przewidujemy fajną zabawę dla wszystkich od lat 5-ciu do 105-ciu, a dla zmarzluchów gorącą herbatkę. 

 

 


