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Ferie w Teatrze Lalki i Aktora
Bajka o szczęściu – 13.02. /niedziela/ godz. 12.30 
Alicja w Krainie Czarów – 16.02. /środa/ godz. 11.00
Królewna Śnieżka – 19.02. /sobota/ godz. 17.00 SPEKTAKL RODZINNY – 1 bilet płatny /dorosły dziecko GRATIS!
Jaś i Małgosia – 20.02. /niedziela/ godz. 12.30 
Trzy bajki o smoku – 27.02. /niedziela/ godz. 12.30

Teatr Lalki i Aktora, ul. Buczka 16, tel. 74 6667340

Ferie z Zespołem Pieśni i Tańca „Wałbrzych”
14 – 25 lutego /od poniedziałku do piątku/
WARSZTATY TANECZNE dla gimnazjalistów i uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzone przez profesjonalnych 
instruktorów tańca. W ramach Warsztatów nauka tańca współczesnego, standardowego i latynoamerykańskiego. Roztańczone 
ferie to szansa na poznanie „alfabetu tańca” i na twórcze wyrażenie siebie.
Udział w Warsztatach płatny – 25 zł za cały cykl

Zapisy -Sekretariat ZPiT „Wałbrzych” ul. Andersa 185, obiekt WOK, tel. 74/6664260, www.zpit.walbrzych.pl

II AKADEMICKIE FERIE ZIMOWE 
dla wałbrzyskiej młodzieży (13-18 lat) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa 

14 - 25 lutego /od poniedziałku do piątku/
Nordic Walking sposobem na zdrowie – Szkolenie z techniki marszu –14.02. godz. 10.00-12.00
Zajęcia w siłowni – 12.00-13.00
Aktywność twórcza przejawem instynktów życia – warsztaty rysunku –15.02. godz. 10.00-13.00 
Zajęcia w siłowni – godz. 13.00-14.00
ABC pierwszej pomocy –16.02. godz. 10.00-13.00
Zajęcia w siłowni – godz. 13.00-14.00
Mikroskopowe niespodzianki – warsztaty laboratoryjne – 17.02. godz. 10.00-13.00
Zajęcia w siłowni – godz. 13.00-14.00
Moje wymarzone ferie – warsztaty � lmowo-dziennikarskie – 17.02. godz. 10.00-15.00
Zajęcia w siłowni – godz. 12.00-13.00
Poznaj sekrety urody – warsztaty kosmetyczne z pokazem wizażu - 21.02. godz. 9.00-11.00
Zajęcia w siłowni – godz. 11.00-12.00
Gra logistyczna – strategiczna gra z nagrodami - 22.02. godz. 10.00-12.00
Zajęcia w siłowni – godz. 12.00-13.00
Zadbaj o swoją sylwetkę – zajęcia � tness – 23.02. godz. 10.00-12.00 
Zajęcia w siłowni – godz. 12.00-13.00
Wycieczka autokarowa do muzeum przyrodniczego we Wrocławiu – 24.02. godz. 8.00-16.00
Zajęcia w siłowni – godz. 12.00-13.00
Komputer bez tajemnic – warsztaty komputerowe – 25.02. godz. 10.00-13.00
Finał II Akademickich Ferii Zimowych – rozdanie nagród dla najaktywniejszych – godz. 13.00-13.30

PWSZ, ul. Zamkowa 4 i P. Skargi 14a - informacje szczegółowe: www.pwsz.com.pl



Ferie z OSiR-em
14-25 lutego 2011 /od poniedziałku do piątku/
Turniej halowej piłki nożnej chłopców /szkoły podstawowe do 13 lat/ drużyny 5-osobowe (4+1) 2 rezerwa
Hala OSiR, ul. Wysockiego 11a, godz. 9.00-15.00 – poniedziałki
Turniej halowej piłki nożnej chłopców /szkoły gimnazjalne 14-16 lat/ drużyny 5-osobowe (4+1) 2 rezerwa
Hala OSiR, ul. Wysockiego 11a, godz. 9.00-15.00 – środy
Turniej halowej piłki nożnej chłopców /szkoły ponadgimnazjalne do 20 lat/ drużyny 5-osobowe (4+1) 2 rezerwa
Hala OSiR, ul. Wysockiego 11a, godz. 9.00-15.00 – piątki
Tenis stołowy /ch/dz open – szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne/ gry wolne
Hala OSiR, plac Teatralny, godz. 10.00-14.00 – poniedziałki i piątki
Zajęcia z lekkiej atletyki /ch/dz open – szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne/
Hala Lekkoatletyczna, ul. Chopina 1a, godz. 9.00-12.00 – poniedziałki, środy, piątki
Elementy sportów walki na macie /ch/dz open – szkoły podstawowe, gimnazja/
Hala Lekkoatletyczna, ul. Chopina 1a, zapasy: godz. 10.00-12.00 aikido: 12.00-14.00 -poniedziałki, środy, piątki
Aerobic dla dziewcząt /szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne/
Hala OSiR, ul. Wysockiego 11a, godz. 10.00-12.00 – poniedziałki, środy, piątki
Siłownia dla chłopców z instruktorem /szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne/
Hala OSiR, ul. Wysockiego 11a, godz. 9.30-11.30 – codziennie 
Siłownia dla dziewcząt z instruktorem /szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne/
Hala Lekkoatletyczna, ul. Chopina 1a, godz. 12.00-14.00 – codziennie 
Streetball /ch/dz -szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne/ drużyny 3-osobowe + 1 rezerwowy 
Hala Lekkoatletyczna, ul. Chopina 1a, godz. 9.00-15.00 – wtorki
Hala plac Teatralny, godz. 9.00-15.00 – czwartki
3-ki siatkarskie /ch/dz – szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne/ drużyny 3-osobowe + 1 rezerwowy 
Hala Lekkoatletyczna na ul. Chopina 1a, godz. 9.00-15.00 – wtorki, czwartki
Fitness z elementami tańca dla dziewcząt /szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne/
Hala OSiR, ul. Wysockiego 11a, godz. 10.00-12.00 – wtorki, czwartki
Skate Park, ul. Topolowa, godz. 10.00-20.00 – codziennie , wstęp w okresie ferii – cena promocyjna – 2 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu, szczegółowy program: www.osir.walbrzych.pl
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Ferii z OSiR-em są bezpłatne.
Wszystkie zajęcia prowadzone są pod opieką kadry instruktorskiej i trenerskiej.
Wszyscy niepełnoletni uczestnicy zajęć i zawodów w ramach „Ferie z OSiR-em” muszą posiadać pisemną zgodę rodziców 
oraz ważną legitymację szkolną.

Ferie z WOK
Wycieczka na lodowisko w Świdnicy –14 lutego, godz. 10.00-14.00
Wycieczka do Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach – 15 lutego, godz. 10.00-14.00
Żywe lekcje historii – spotkanie z rycerzami – ul. Andersa 185-16 lutego, godz. 10.00-14.00
Wycieczka na lodowisko w Świdnicy –17 lutego, godz. 10.00-14.00
Wycieczka do Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach-18 lutego, godz. 10.00-14.00
Wycieczka na lodowisko w Świdnicy – 21 lutego, godz. 10.00-14.00
Wycieczka do Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach – 22 lutego, godz. 10.00-14.00
Warsztaty teatralne – ul. Broniewskiego 65a – 23 lutego, godz. 10.00-14.00
Wycieczka na lodowisko w Świdnicy – 24 lutego, godz. 10.00-14.00
Dyskoteka, karaoke – Broniewskiego 65a – 25 lutego, godz. 10.00-14.00
Udział w zajęciach na lodowisku i basenie płatny – 15 zł, pozostałe zajęcia bezpłatne. 
Zgłoszenia uczestników zajęć:

Wałbrzyski Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 65a, ul. Andersa 185,
tel. 74 6664361, 74 6664355  więcej informacji: www.wok.walbrzych.pl

Ferie w Stadzie Książ  Zimowe półkolonie – turnus I: 14.02-18.02 – turnus II: 21.02-25.02
w programie m.in.:
45 min jazdy konnej dziennie, wycieczki do Zamku Książ i Palmiarni, kuligi, zabawy na śniegu, gry i zabawy, 
mini zawody konne
Wyżywienie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad w pubie „Hubertus”
W ramach półkolonii zapewniona opieka nad dziećmi w wieku szkolnym w godzinach 8:00-16:30 , cena: 390 zł za turnus

Stado Książ ul. Jeździecka 3, tel. 74 8405867, więcej informacji: www.stadoksiaz.pl 

Ferie w Muzeum
14 – 25 lutego /od poniedziałku do piątku/
„Historia wałbrzyskiego herbu” – prelekcja na temat historii herbu Wałbrzycha oraz zajęcia plastyczne – kolorowanie 
dawnych herbów
„Znajdę, pomaluję” – zajęcia plastyczne w oparciu o zbiory malarstwa muzeum
„Jaki piękny śnieg” – warsztaty malarskie, przykłady zimy w malarstwie polskim – inspiracja dla własnej twórczości
„Mój portret w skali 1:1” – zajęcia plastyczne
„Historia Wałbrzycha” – prelekcje dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
„Historia książki” – warsztaty towarzyszące wystawie starodruków ze zbiorów Muzeum
Warsztaty konserwatorskie – złocenie elementów gipsowych i drewnianych

Muzeum w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9 – Udział w zajęciach bezpłatny, zgłoszenia pod nr tel.: 74 664 60 30 wew. 35

Ferie w Bibliotece
14 – 25 lutego 2011 /od poniedziałku do piątku/
„Ferie z dreszczykiem” – warsztaty literacko-plastyczne i multimedialne
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy i Akademia Młodych, Rynek 9; godz. 11.00-13.00
„W świecie smoków i rycerzy!” – warsztaty literacko-plastyczne;  FILIA NR 1 dziecięca Nowe Miasto; godz. 11.00-13.00
„Bezpieczeństwa nigdy dość!!!” – warsztaty literacko-plastyczne; FILIA NR 3 Stary Zdrój; godz. 11.00-13.00
„Sporty zimowe”– warsztaty literacko-plastyczne; FILIA NR 5 publiczno-szkolna Sobięcin; godz. 12.00-14.00
„Czytamy i tworzymy, czyli twórcze spotkania z książką” – warsztaty literacko-plastyczne
FILIA NR 6 Biały Kamień; godz.11.00-13.00
„Ferie nie muszą być nudne” warsztaty literacko-plastyczne; FILIA NR 11 dziecięca, Podzamcze; godz. 11.00-13.00
„Gdy na dworze śnieg lub plucha, w naszym Punkcie zabaw szukaj” – warsztaty literacko-plastyczne
Punkt Biblioteczny – Szczawienko; godz.11.00-13.00
15 -24 lutego 
 „Spotkania ze sztuką” – warsztaty literacko-plastyczne; FILIA NR 13, Glinik Nowy; godz. 11.00-13.00
15-16 lutego 
„Te mury kryją historię – zwiedzamy Bibliotekę pod Atlantami” (wycieczka z przewodnikiem)
Pracownia Regionalna, Rynek 9; godz. 9.00-10.00
18 lutego
„Historia plakatu na wybranych przykładach” (spotkanie dla starszej młodzieży)
Galeria pod Atlantami, Rynek 9; godz. 12.00 
19 lutego 
„Historia plakatu na wybranych przykładach” (spotkanie dla starszej młodzieży)
Galeria pod Atlantami, Rynek 9; godz. 11.00
22-23 lutego 
„Te mury kryją historię -zwiedzamy Bibliotekę pod Atlantami” (wycieczka z przewodnikiem)
Pracownia Regionalna, Rynek 9; godz. 9.00-10.00
24 lutego 
„Twoje abecadło” w wykonaniu Teatru Humoru „Igraszka” (przedstawienie dla dzieci )
Oddział dla Najmłodszych, Rynek 9; godz. 11.00

Udział w zajęciach bezpłatny, szczegółowy program na: www.atlanty.pl

Ferie w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” 
14 -25 lutego w godz. 9.00-14.00 /od poniedziałku do piątku/
W programie m.in. warsztaty teatralne i animacyjne, zabawy, konkursy, turnieje, 
zajęcia świetlicowe, zajęcia komputerowe, rozgrywki sportowe, widowisko teatralne, 
wyjście do kina ,wycieczka piesza do Książańskiego Parku Krajobrazowego, 
Otwarte Mistrzostwa Podzamcza w Badmintonie, ekologiczna spartakiada 
Udział w zajęciach bezpłatny, więcej informacji: www.smpodzamcze.com.pl/osk/

OSK Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, aleja Podwale 1, tel. 74 6656982


