XVIII Li eu Ogól okształ ą e i . Edwarda De
korzystania z boiska)
rodzaj boiska
do piłki oż ej
do siatkówki
do koszykówki
ież ia
CLX Li eu

poniedziałek
x
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

owskiego - oddziały gi

wtorek
18.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

azjal e, ul. Barska 32 (po w ześ iejszy

środa
x
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

czwartek
x
16.00-20.00
x
16.00-20.00

zgłosze iu w szkole hę i

piątek
17.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

sobota
11.00-20.00
11.00-20.00
11.00-20.00
11.00-20.00

niedziela
11.00-18.00
11.00-18.00
11.00-18.00
11.00-18.00

piątek
20.00-22.00
17.00-20.00

sobota
14.00-20.00
12.00-16.00

niedziela
12.00-16.00
12.00-16.00

Ogól okształ ą e i . ge . dyw. Stefa a Rowe kiego "Grota", ul. Sie ieńskiego

rodzaj boiska
do piłki oż ej
do siatkówki

poniedziałek
x
17.00-20.00

wtorek
x
17.00-20.00

środa
x
17.00-20.00

VII Li eu Ogól okształ ą e i . Juliusza Słowa kiego, ul. Wawelska
z boiska)
rodzaj boiska
do piłki oż ej
do siatkówki
i koszykówki
ież ia

czwartek
x
17.00-20.00

ko ie z e w ześ iejsze zgłosze ie w szkole hę i korzysta ia

poniedziałek
x

wtorek
x

środa
x

czwartek
x

piątek
x

sobota
16.00-20.00

niedziela
10.00-12.00

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

10.00-20.00
9.00-20.30

10.00-20.00
8.30-21.00

Szkoła Podstawowa Nr i . Grzegorza Pira owi za, ul. Jasielska /
szkoła zastrzega so ie
godzi a h. Boisko w takiej sytua ji ie ędzie dostęp e dla ieszkań ów.
rodzaj boiska
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
do piłki oż ej
x
x
x
x
jedno boisko: do
piłki ręcznej,
siatkówki,
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
koszykówki
ież ia
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00
18.00-20.00

ożliwość wy aj u oiska w poda y h
piątek
20.00-21.00

sobota
10.00-20.00

niedziela
10.00-20.00

18.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00

18.00-20.00

10.00-20.00

10.00-20.00

Szkoła Podstawowa Nr
rodzaj boiska
do piłki rę z ej
do koszykówki
kort tenisowy
ież ia

i . Edwarda Szy ańskiego, ul. Wawelska

poniedziałek
x
x
x
x

rodzaj boiska
do piłki oż ej

poniedziałek
17.00-19.00

Szkoła Podstawowa Nr
rodzaj boiska
do piłki oż ej
do koszykówki
ież ia
wielofunkcyjne

rodzaj boiska
do piłki oż ej
do piłki rę z ej
do koszykówki
ież ia

wtorek
17.00-19.00

piątek
x
x
x
x

sobota
9.00-20.00
9.00-20.00
9.00-20.00
9.00-20.00

niedziela
9.00-20.00
9.00-20.00
9.00-20.00
9.00-20.00

czwartek
17.00-19.00

piątek
17.00-19.00

sobota
10.00-15.00

niedziela
10.00-15.00

czwartek
16.30-17.30
17.00-20.00
16.00-20.00
17.00-20.00

piątek
16.00-18.00
17.00-20.00
16.00-20.00
17.00-20.00

sobota
11.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00

niedziela
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00

czwartek
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

piątek
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

sobota
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00

niedziela
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00

czwartek
x
x
x
x

i . Julia a Przy osia, ul. Biało rzeska
środa
17.00-19.00

i . Leo a Kru zkowskiego, ul. Spiska

poniedziałek
16.00-17.00
17.00-20.00
16.00-20.00
17.00-20.00

Szkoła Podstawowa Nr

środa
x
x
x
x

wtorek
x
x
x
x

Szkoła Podstawowa z Oddziała i I tegra yj y i Nr

ko ie z e w ześ iejsze poi for owa ie szkoły o hę i korzysta ia z oiska

wtorek
16.00-18.00
17.00-20.00
16.00-20.00
17.00-20.00

środa
16.00-17.00
17.00-20.00
16.00-20.00
17.00-20.00

i . Hele y Marusarzów y, ul. Trze h Budrysów

poniedziałek
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

wtorek
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

środa
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00

Szkoła Podstawowa z Oddziała i I tegra yj y i Nr
wtorek
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

środa
16.00-17.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

czwartek
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

piątek
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

sobota
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

niedziela
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00

wtorek
16.00-22.00
16.00-22.00

środa
16.00-22.00
16.00-22.00

czwartek
16.00-22.00
16.00-22.00

piątek
16.00-22.00
16.00-22.00

sobota
8.00-20.00
8.00-20.00

niedziela
8.00-20.00
8.00-20.00

czwartek
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00

piątek
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00

sobota
13.00-22.00
13.00-22.00
13.00-22.00

niedziela
8.00-22.00
8.00-22.00
8.00-22.00

Szkoła Podstawowa Nr
i . Marii Dą rowskiej, ul. Powstań ów Wielkopolski h
ożliwość rezerwa ji dla grup zorga izowa y h
rodzaj boiska
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
do piłki oż ej
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
do piłki rę z ej
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
do siatkówki
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
do koszykówki
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
ież ia
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00

piątek
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00
17.00-21.00

sobota
8.00-21.00
8.00-21.00
8.00-21.00
8.00-21.00
8.00-21.00

niedziela
8.00-21.00
8.00-21.00
8.00-21.00
8.00-21.00
8.00-21.00

rodzaj boiska
do piłki oż ej
do piłki rę z ej
do koszykówki
ież ia
Zespół Szkół Nr
rodzaj boiska
do piłki rę z ej
do siatkówki
XIV Li eu

poniedziałek
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

i . Tytusa Chału ińskiego, ul. Gorli ka

, ul. Ur a istów
poniedziałek
16.00-22.00
16.00-22.00

Ogól okształ ą e i . Sta isława Staszi a, ul. Nowowiejska

rodzaj boiska
do piłki oż ej
do piłki siatkówki
do koszykówki

poniedziałek
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00

wtorek
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00

a

środa
16.00-22.00
16.00-22.00
16.00-22.00

Zespół Szkół i . i ż. Sta isława Wyso kiego d. "Kolejówka", ul. Sz zęśliwi ka
rodzaj boiska
do piłki oż ej

poniedziałek
15.00-19.00

Zespół Szkół Spe jal y h Nr
rodzaj boiska
do piłki oż ej
do koszykówki
ież ia

wtorek
15.00-19.00

, ul. Sz zęśliwi ka

poniedziałek
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00

środa
15.00-19.00

czwartek
15.00-19.00

piątek
15.00-19.00

sobota
x

niedziela
x

środa
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00

czwartek
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

piątek
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00

sobota
x
x
x

niedziela
x
x
x

/

wtorek
16.00-20.00
16.00-20.00
16.00-20.00

