
** ** **   FFEERRII EE  22001166** ** **   
 

data/godzina miejsce działanie uwagi 
15 lutego (poniedziałek) 

godz. 9:00 
hala sportowa 

Gimnazjum w Wiśniowej 
Z cyklu sportowo: turniej piłki siatkowej dla dziewcząt 

i chłopców z gimnazjum 
Transport zorganizowany 

16 lutego (wtorek) 
godz. 9:00 

hala sportowa Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 

w Wiśniowej 

Z cyklu sportowo: turniej halowej piłki nożnej dla 
uczniów szkół podstawowych z gminy Wiśniowa 

Transport zorganizowany, zgłoszenia do 
12.02.16r. tel. 172775393 

16 lutego (wtorek) 
godz. 14:00 

sala Ośrodka Kultury 
Z cyklu plastycznie: zajęcia plastyczne dla dzieci 

i młodzieży 
 

16 lutego (wtorek) 
godz. 10:00-12:00 

GBP w Wiśniowej 
Z cyklu ferie z biblioteką: zajęcia dla dzieci w 

bibliotece 
 

17 lutego (środa) 
godz. 9:00 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

Z cyklu sportowo: turniej badmintona dla uczniów 
gimnazjum 

 

17 lutego (środa) 
godz. 14:00 

sala Ośrodka Kultury 
Z cyklu rekreacyjnie: turniej bilardowy dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum 
 

18 lutego (czwartek) 
godz. 9:00 

sala Ośrodka Kultury 
Z cyklu na kanapie: gry planszowe, świetlicowe, 

łamigłówki, zgadywanki… 
 

18 lutego (czwartek) 
godz. 16:00 

sala Ośrodka Kultury 
Z cyklu edukacyjnie: „Z komputerem na ‘Ty’ ” – kurs 

podstawowej obsługi komputera 
Głównie dla Pań z KGW z terenu gm. 

Wiśniowa  
19 lutego (piątek) 
godz. 10:00-12:00 

GBP w Wiśniowej 
Z cyklu ferie z biblioteką: zajęcia dla dzieci w 

bibliotece 
 

19 lutego (piątek) 
godz. 14:00 

sala Ośrodka Kultury 
Z cyklu tanecznie: zajęcia rytmiczne i taneczne dla 

dzieci 
 

19 lutego (piątek) 
godz. 16:00 

sala Ośrodka Kultury Z cyklu sportowo: Turniej tenisa stołowego dla 

młodzieży starszej i dorosłych 

Obowiązuje obuwie zamienne i własne 

rakietki 

20 lutego (sobota) 
godz. 9:00 

hala sportowa 
Gimnazjum w Wiśniowej 

Z cyklu sportowo: Turniej piłki siatkowej dla 

młodzieży szkół średnich i dorosłych 

Zgłoszenia do dnia 16 lutego 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa) 

20 lutego (sobota) 
godz. 11:00 

sala Ośrodka Kultury Z cyklu umysłowo: zajęcia i turniej szachowy dla 

uczniów szkół podstawowych 
 

23 lutego (wtorek) 
godz. 10:00 

Kino „Helios” Rzeszów 
Z cyklu wyjazdowo: wyjazd do kina Helios w 

Rzeszowie 

zgłoszenia do dnia 16.02.2016 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa), ilość 

miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zapisów, koszt biletu – ok. 15 zł 



23 lutego (wtorek) 
godz. 10:00-12:00 

GBP w Wiśniowej 
Z cyklu ferie z biblioteką: zajęcia dla dzieci w 

bibliotece 
 

23 lutego (wtorek) 
godz. 14:00 

sala Ośrodka Kultury 
Z cyklu sportowo: turniej tenisa stołowego dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum 
Obowiązuje obuwie zamienne i własne 

rakietki 

24 lutego (środa) 
godz. 9:00 

Lodowisko Dębica Z cyklu wyjazdowo: wyjazd na lodowisko do Dębicy 

zgłoszenia do dnia 16.02.2016 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa), ilość 

miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zapisów, koszt biletu – ok. 10 zł/1,5 

godziny 
24 lutego (środa) 

godz. 14:00 
sala Ośrodka Kultury 

Z cyklu rekreacyjnie: turniej „piłkarzyki” dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum 

 

25 lutego (czwartek) 
godz. 9:00 

Kręgielnia Czudec Z cyklu wyjazdowo: wyjazd do kręgielni 

zgłoszenia do dnia 16.02.2016 
tel. 17 2775393 (OK Wiśniowa), ilość 

miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zapisów, koszt biletu – ok. 10 zł/2 

godziny 
25 lutego (czwartek) 

godz. 14:00 
sala Ośrodka Kultury Z cyklu na kanapie: maraton bajek 3D  

25 lutego (czwartek) 
godz. 16:00 

sala Ośrodka Kultury 
Z cyklu edukacyjnie: „Z komputerem na ‘Ty’ ” – kurs 

podstawowej obsługi komputera 
Głównie dla Pań z KGW z terenu gm. 

Wiśniowa  
26 lutego (piątek) 

godz. 14:00 
sala Ośrodka Kultury 

Z cyklu tanecznie: zajęcia rytmiczne i taneczne dla 
dzieci 

 

26 lutego (piątek) 
godz. 19:00 

sala Ośrodka Kultury Z cyklu folklorystycznie: zgrupowanie ZPiT „Wisznia”  Grupa zamknięta 

27 lutego (sobota) 
godz. 11:00 

sala Ośrodka Kultury Z cyklu umysłowo: zajęcia szachowe Grupa zamknięta 

27 lutego (sobota) 
godz. 14:00 

sala Ośrodka Kultury Z cyklu wszelako: artystyczne fiku-miku na koniec 

ferii 
Tańce, pląsy, wygibasy, 

zajęcia ruchowe, muzyczne, konkursy… 
 

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


