
FERIE Z BIBLIOTEKĄ
29 stycznia–9 lutego, godz. 10.00–13.00,  

Sala Kameralna biblioteki

29 stycznia

Warsztaty plastyczne,  
Kilka chwil z Książką, gry i zabawy ruchowe

30 stycznia

Warsztaty plastyczne, karaoke,  
gry i zabawy ruchowe

31 stycznia

Warsztaty plastyczne,  
Kilka chwil z Książką, gry i zabawy ruchowe

1 lutego

Warsztaty plastyczne, karaoke, 
gry i zabawy ruchowe

2 lutego

Zabawa karnawałowa

5 lutego

Warsztaty plastyczne, karaoke,  
gry i zabawy ruchowe

6 lutego, godz. 11.00

Spektakl Teatru Maska z Krakowa  
pt. „Nick-Victoria”

7 lutego

Warsztaty plastyczne,  
Kilka chwil z Książką, karaoke, gry i zabawy 

8 lutego

Warsztaty plastyczne, karaoke,  
gry i zabawy ruchowe

9 lutego

WARSZTATY KOCIEWSKIE  
z okazji ŚWIATOWEGO DNIA KOCIEWIA

I Szczegółowe informacje u organizatora  
pod nr tel. 58 535 25 62 wew. 21

FERIE Z GMINNYM 
OŚRODKIEM SPORTU 

I REKREACJI
30 stycznia–8 lutego, hala sportowa 

w Gniewie, godz. 9.00

30 stycznia

Turniej Halowej Piłki Nożnej SP,  
rocznik 2008 i młodsi

31 stycznia

Turniej Halowej Piłki Nożnej SP Rocznik 
2005 – 2007

1 lutego

Turniej Mini Piłki Siatkowej 2 Dziewcząt 
(kategoria klasy I–IV, rocznik 2007 
i młodsi, kategoria klasy V–VI  
rocznik 2005 – 2006)

6 lutego

Wyjazd FUNDAY Tczew

7 lutego

Turniej Halowej Piłki Nożnej  
Rocznik 2002–2004

8 lutego

Turniej Mini Piłki Siatkowej 3  
dziewcząt rocznik 2002–2004

I Szczegółowe informacje  
u organizatora pod nr tel. 58 535 21 10

W programie przewidziano przerwę na  �
drugie śniadanie (dostępna herbata, kanapki 
we własnym zakresie). 
Ilość miejsc ograniczona – 15 uczestników  �
– liczy się kolejność zgłoszeń (zapisana 
osoba musi brać udział w całym turnusie). 
Wszystkie wykonane przedmioty uczestnicy  �
zabierają do domów. 
Dodatkowo KONKURENCJA PUCHAROWA  �
DLA „NAJLEPSZEGO FERIOWCA 2018” oraz 
upominki dla wszystkich uczestników. 
Opłata 25 zł (za całość) obejmuje  �
ubezpieczenie uczestników NNW oraz 
zakup niektórych pomocy i materiałów 
plastycznych. 
Działanie dofinansowane ze środków Gminy  �
Gniew w ramach projektu Ekologicznie 
Opanuj Gniew 2018 (m.in.: wynagrodzenie 
opiekunów, część pomocy i materiałów 
plastycznych).

I Szczegółowe informacje u organizatora 
pod nr tel. 698 582 726

FERIE Z SP NR 1

Gniew, Szprudowo, Kursztyn
W Szkole Podstawowej nr 1  
im. Jana III Sobieskiego w Gniewie będą 
realizowane zajęcia w ramach Projektu 
„Dziecko najlepsza inwestycja”.

Świetlica wiejska w Szprudowie
czynna od wtorku do piątku w godz. 
16.00–20.00, w soboty 14.30–18.30

30 stycznia i 6 lutego

Zajęcia ruchowe (rower stacjonarny, 
skakanka, hula-hop itp.)

31 stycznia

Zajęcia plastyczne

1 i 8 lutego

Zabawy w gry planszowe (warcaby, skrable, 
„5 sekund” itp.)

9 lutego

Turniej tenisa stołowego

Świetlica wiejska w Kursztynie
czynna od 29 stycznia do 2 lutego  
w godz. 15.00–19.00
od 5 do 9 lutego czynna w godz. 16.00–18.00
W harmonogramie zajęć:

projekcja bajek i filmów �
zawody w „piłkarzyki” i tenisa stołowego �
gry planszowe oraz zajęcia plastyczno- �
techniczne
zawody sportowo-zręcznościowe �
gry i zabawy na świeżym powietrzu �
konkurs plastyczny nt. „zimowego  �
krajobrazu”

I Szczegóły w szkole 
pod nr tel. 58 535 22 09 

oraz u sołtysów Szprudowa i Kursztyna

FERIE Z SP POLSKIE 
GRONOWO

Polskie Gronowo, Kuchnia
Kulig w Polskim Gronowie
– atrakcja uzależniona od warunków 
atmosferycznych

Świetlica wiejska w Kuchni
czynna w czwartki i piątki w godz. 14.00–16.00
Gry i zabawy świetlicowe.
Wyjazdy sportowe do szkoły w Małych 
Walichnowach.

I Szczegóły w szkole 
pod nr tel. 509 664 541

FERIE Z SP PIASECZNO
29, 30 stycznia

9.00–12.00 Tenis stołowy

30 stycznia, 1 lutego

Wyjazd na basen

1–9 lutego

Zajęcia w Domu Kultury w Piasecznie
– tenis stołowy, gry i zabawy.
Gry i zabawy stolikowe w świetlicach 
wiejskich w Jeleniu i w Rakowcu.

I Szczegółowe informacje u organizatora  
pod nr tel. 504 359 622

Ferie zimowe w gminie Gniew (29 stycznia – 9 lutego 2018 r.)

FERIE ZIMOWE W DOMU 
KULTURY W OPALENIU

29 stycznia–9 lutego
29 stycznia

14.00 Warsztaty wokalno-techniczno- 
-akustyczne, cz. I
16.00 Turniej tenisa stołowego

30 stycznia

14.00 Warsztaty plastyczne – malowanie 
farbą olejną od podstaw, cz. I
18.00 Aerobik dla wszystkich

31 stycznia

14.00 Warsztaty kulinarne 
„Rogaliki z dżemem”
16.30–19.30 Dyskoteka

1 lutego

14.00 Turniej warcabowy
16.00 Gry planszowe
18.00 Zajęcia chóru

2 lutego

15.00 Projekcja filmu dla dzieci i młodzieży 
(bliższe informacje na osobnych plakatach)

6 lutego

14.00 Warsztaty kulinarne „Tortilla”
18.00 Aerobik dla wszystkich

7 lutego

14.00 Warsztaty plastyczne – malowanie 
farbą olejną od podstaw, cz. II
16.30 Gry planszowe

8 lutego

14.00 Gry planszowe
16.00 Konkurs piosenki (dokładne 
informacje na osobnych plakatach)
18.00 Zajęcia chóru

9 lutego

Wyjazd do Aquaparku w Kwidzynie
zapisy do 7 lutego (dokładne informacje 
na osobnych plakatach)

W trakcie codziennych zajęć poczęstunek:  �
ciepła herbatka, drożdżówki.
Zapisy na wszystkie konkursy i turnieje pół  �
godziny przed ich rozpoczęciem.
Plan ferii może ulec zmianie z powodu  �
przyczyn niezależnych od organizatora.

I Szczegóły u opiekuna świetlicy  
wiejskiej w Opaleniu Barbary Rajkowskiej  

pod nr tel. 512 641 462

PRZYRODNICZE FERIE 
Z HELIANTUSEM

5–9 lutego, od godz. 10.00 do ok. 14.00

5 lutego

ZIMOWE SPOTKANIA Z PRZYRODĄ – 
wycieczka do lasu i jeśli będzie śnieg kulig 
i ognisko

6 lutego

PTASI WTOREK – wycieczka nad Wisłę 
lub do parku i wieszanie budek lęgowych, 
być może obrączkowanie ptaków

7 lutego

RECYCLING – CO TO TAKIEGO  
– ekologia dla każdego – zabawy 
z surowcami wtórnymi. 

8 lutego 

PRZYRODYJKI – zwierzaki na dużym 
ekranie

9 lutego

W POSZUKIWANIU SKARBÓW ZIMY 
– czyli szukajcie, a znajdziecie.
Jeśli dopisze pogoda ognisko z kiełbaskami 
i podsumowanie ferii, wspólne pamiątkowe 
zdjęcie, nagrody i upominki. 
Przez wszystkie dni uczestnicy zdobywają 
punkty, które w piątek zadecydują o uzyskaniu 
tytułu „NAJLEPSZEGO FERIOWCA 2018”

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia do 5 lutego. �
Zbiórka pod Pracownią Orange w Gniewie,   �
plac Grunwaldzki 45.
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