
Ferie 2018 z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej 
CO? GDZIE? KIEDY? 

CO? GDZIE? KIEDY? Przydatne informacje UWAGI 

Turniej Piłki Siatkowej 
Czwórek 

sala ZSP Wiśniowa 
29 stycznia - 
poniedziałek 

godz. 9:00 
obowiązuje ubiór 

sportowy oraz obuwie 
zamienne 

Turniej Piłki Nożnej dla 
uczniów szkół 

podstawowych 
sala ZSP Wiśniowa 

30 stycznia - 
wtorek 

godz. 9:00 

obowiązuje ubiór 
sportowy oraz obuwie 

zamienne. 
zgłoszenie drużyn do 

28.01.2017,  
tel. 17 2775393 

Ferie z Biblioteką Biblioteka Publiczna  
30 stycznia - 

wtorek 
godz. 11:00-12:00  

Zajęcia szachowe Ośrodek Kultury w Wiśniowej 
31 stycznia - 

środa 
godz. 9:00-12:00  

Turniej badmintona dla 
uczniów  

sala ZSP Wiśniowa 
31 stycznia - 

środa 
godz. 9:00 

obowiązuje ubiór 
sportowy oraz obuwie 

zamienne 

Edukacja przyrodniczo-
leśna w Nadleśnictwie 
Strzyżów oraz wizyta w 

Muzeum Ziemi 
Strzyżowskiej 

Strzyżów 
31 stycznia - 

środa 

godz. 10:00 -12:00 
wyjazd spod Ośrodka 

Kultury  
o godz. 9:30 

Zapisy w Ośrodku Kultury 
lub tel. (17 2775393). Koszt 

ok.3 zł, obowiązkowa 
pisemna zgoda na wyjazd z 

podpisem 
rodzica/opiekuna 

Wyjazd na kręgle i pizzę   Karczma Chłopska w Czudcu 1 luty - czwartek 

godz. 11:00-13:00 
wyjazd spod Ośrodka 

Kultury  
o godz. 10:30 

Zapisy w Ośrodku Kultury 
lub tel. (17 2775393). Koszt 

ok. 10 zł, obowiązkowa 
pisemna zgoda na wyjazd z 

podpisem 
rodzica/opiekuna 

 



Turniej bilardowy dla 
uczniów  

Ośrodek Kultury w Wiśniowej 1 luty - czwartek godz. 14:00 
 
 

Zajęcia mażoretkowe Ośrodek Kultury w Wiśniowej 1 luty - czwartek 17:00 - 19:00 Grupa zamknięta 

Ferie z Biblioteką Biblioteka Publiczna  2 luty - piątek  godz. 11:00  

turniej tenisa stołowego   Ośrodek Kultury w Wiśniowej 2 luty - piątek 

godz. 14:00 – 16:00 
uczniowie  SP i 

gimnazjum 
godz. 16:30 młodzież 

szkół średnich i dorośli 

obowiązuje obuwie 
zamienne oraz własne 

rakietki 

II Turniej Szachowy o tytuł 
Mistrza Ośrodka Kultury w 

Wiśniowej 
Ośrodek Kultury w Wiśniowej 3 luty - sobota godz. 9:00  

Zajęcia plastyczne  Ośrodek Kultury w Wiśniowej 3 luty - sobota godz. 9:30  

Turniej piłki siatkowej dla 
młodzieży i dorosłych 

sala ZSP Wiśniowa 3 luty - sobota godz. 10:00 
zgłoszenie drużyn z gminy 
Wiśniowa do 31.01.2017,  

tel. 17 2775393 

Wyjazd do Kina Helios w 
Krośnie 

Krosno 6 luty - wtorek 

Godz. 11:00 
wyjazd spod Ośrodka 

Kultury  
o godz. 10:00 

bajka 3D „Fernando” 
Zapisy w Ośrodku Kultury 

lub tel. (17 2775393). Koszt 
16 zł, obowiązkowa 

pisemna zgoda na wyjazd z 
podpisem 

rodzica/opiekuna 
 

Ferie z Biblioteką Biblioteka Publiczna  6 luty - wtorek  godz. 11:00  

Zajęcia szachowe Ośrodek Kultury w Wiśniowej 7 luty - środa godz. 9:00-12:00  

Konkurs Młodych 
Talentów z nagrodami i 
zabawa karnawałowa 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej 7 luty - środa godz. 15:00 

Każdy mały czy duży, kto 
chce czymś się wykazad 

może się zgłosid, śpiewanie 
na zasadzie karaoke, 

trzeba przynieśd własny 
podkład, lub skontaktowad 
się z nami, przygotujemy. 



Prezentacje dowolne: 
śpiew, taniec, recytowanie 
wierszy, sztuczki magiczne 

 itp. Nie trzeba 
ogromnego talentu, a 

jedynie wielkie poczucie 
humoru. Na koniec 

świetna zabawa, mile 
widziane kostiumy i stroje 

karnawałowe. 

Wyjazd do Flyparku oraz 
Muzeum Techniki i 

Militariów 
Rzeszów 8 luty - czwartek 

godz. 11.00 
wyjazd spod Ośrodka 

Kultury  
o godz. 9:45 

Zapisy w Ośrodku Kultury 
lub tel. (17 2775393). Koszt 

ok. 30 zł, obowiązkowa 
pisemna zgoda na wyjazd z 

podpisem 
rodzica/opiekuna oraz 

koniecznie strój sportowy 

Zajęcia mażoretkowe Ośrodek Kultury w Wiśniowej 8 luty - czwartek 17:00 - 19:00 Grupa zamknięta 
Ferie z Biblioteką Biblioteka Publiczna  9 luty - piątek godz. 11:00  

Promocja tomiku poezji 
Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

Biblioteka Publiczna 
9 luty - piątek godz. 16:00  

Wyjazd w góry 

Tatry - Łysa Polana 
(Rusinowa Polana - Gęsia 

Szyja,8 km – 3.30h) 
10 luty - sobota 

godz. 6:00, powrót ok. 
20:00 (dokładne 

informacje wkrótce na 
plakatach i stronie 
internetowej OK) 

Wyjazd w góry, 
zapraszamy całe rodziny, 
trasa mało wymagająca a 
piękna widokowo. Koszt 

wyjazdu ok 45 zł. Zapisy w 
Ośrodku Kultury lub tel. 

(17 2775393). 
 


