
PREZYDENT ROMAN SZEŁEMEJ
ZAPRASZA ARTYSTYCZNA ZIMA 

z WGS BWA

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro 
Wystaw Artystycznych serdecznie zaprasza 

na artystyczne spędzenie ferii zimowych.

Spotkania i warsztaty plastyczne pod okiem 
profesjonalnych artystów.

W programie: 

• bezpłatne warsztaty malarsko – plastyczne; spotkania 
z wałbrzyskim twórcą – artystką plastykiem Barbarą 
Muchą – Brodzińską 

• wyjazd zorganizowanych grupy do pracowni artystycznej 
rzeźbiarki Marii Bor.

Galeria zapewnia wszelkie materiały plastyczne 
oraz bilety MPK

Informacje i zapisy od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10.00-18.00 

oraz w soboty 10.00-14.00, tel. 74 665 62 62

Miejsce:  
siedziba główna Galerii, ul. Słowackiego 26 

oraz pracownia rzeźbiarska ul. Długa w Wałbrzychu.

Ferie dla dzieci i młodzieży

Lp Organizator Nazwa placówki/godziny otwarcia Adres Program
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Placówka Wsparcia 
Dziennego  
w Wałbrzychu
Ilość miejsc ograniczona. 
Zapisy trwają 
do 15.01.2015 r. 
w godzinach 15.00-18.00, 

Świetlica „CALineczka” 
pn.-pt. od 10:00 do 16:00

ul. Mickiewicza 26 
(budynek Centrum Aktywności 
Lokalnej) 
tel. 74/645-86-57

W programie m.in. wyjścia  na basen do 
Aqua Zdroju, kręgielni, muzeum, kina, 
Starej Kopalni itp. oraz wiele atrakcyjnych 
stacjonarnych zajęć w świetlicach i klubach.

Klub młodzieżowy „oCALeni”
pn.-pt. od 10:00 do 14:00
Świetlica „Atomówki”
pn.-pt. od 10:00 do 14:00

ul. Grota Roweckiego 3 
(budynek Centrum Integracji 
Rodziny)
tel. 74/664-60-09

Klub młodzieżowy  „Nie ma mocnych”
pn.-pt. od 10:00 do 14:00
Świetlica „Kasztelanek”
pn.-pt. 10:00 do 14:00

ul. Kasztelańska 7
58-316 Wałbrzych
74/664-08-60
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Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci O/P 
ul. B. Chrobrego 45
58-300 Wałbrzych 
tel. 74/84-616-06
      664-978-116
Prezes Ilona Małgorzata 
Socha

Świetlica Śródmieście
pn.-pt. 11:00 do 15:00

ul. B. Chrobrego 45
58-300 Wałbrzych 

W programie zajęcia sportowe, plastyczno 
– techniczne, muzyczno – taneczne, 
bibliotekarskie i komputerowe, wycieczki 
piesze  i  autokarowe oraz wyjścia do kina.     
Zapewniono codziennie drugie śniadanie 
w formie kanapki, słodyczy, owoców, jogurtu  
lub innych. Ferie zakończą się zabawą 
karnawałową. 

Ferie w dzielnicy  Sobięcin
pn.-pt. od  11:00 do 14:00

ul. 1-go Maja 105
58-305 Wałbrzych

Ferie w dzielnicy Biały Kamień
pn.-pt. od 11:00 do 14:00

ul. Gen. Andersa 145
58-304 Wałbrzych

Ferie w dzielnicy Stary Zdrój
pn.-pt. od 11:00 do 14:00

ul. A. Krajowej 37
58-302 Wałbrzych

Ferie w dzielnicy Rusinowa
pn.-pt. od 11:00 do 14:00

ul. Osiedle Górnicze 48
58-308 Wałbrzych
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Fundacja „Merkury”
ul. Beethovena 10
58-300 Wałbrzych
tel. 74/666-22-00
Prezes Waldemar Weihs

Ferie w dzielnicy Podgórze
pn.-pt. od 10:00 do 13:00

ul. Reymonta 32
58-303 Wałbrzych W ramach zajęć:

•  Gry, zabawy i konkursy.
•  Wyjście do kręgielni.
•  Wyjście na basen.
•  Wycieczka do Andrzejówki.
•  Projekcje fi lmów i bajek. 

Ferie w dzielnicy  Szczawienko
pn.-pt. od 10:00 do 13:00

ul. Wrocławska 129
58-306 Wałbrzych

Ferie w dzielnicy  Glinik Nowy
pn.-pt. od 10:00 do 13:00

ul. Glinicka 3
58-303 Wałbrzych
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Fundacja Edukacyjna 
im. s. Wandy Garczyńskiej 
tel. 603-669-556
Prezes Alicja Myszka

Ferie w dzielnicy Sobięcin
pn.-pt. od 10:00 do 16:00

Pl. M. Darowskiej 1A
58-305 Wałbrzych

Atrakcyjne stacjonarne zajęcia, gry 
i zabawy na śniegu.
Planowane trzy wycieczki: Wrocław 
- Oceanarium, Jaskinia Niedzwiedzia 
w Kletnie i Andrzejówka.

5

Stowarzyszenie 
“Kalejdoskop”
tel. 507-702-900
Prezes Iwona Szemberg

Placówka Wsparcia Dziennego 
PRYMUS 
pn.-pt. 
od 9:30 do 13:30

ul. Dunikowskiego 39
58-309 Wałbrzych

W ramach zajęć:
•  wyjścia do kręgielni
•  wyjścia na basen w Aqua-Zdrój
•  zajęcia sportowe na sali gimnastycznej
   i świeżym powietrzu
•  zajęcia plastyczne
•  zajęcia komputerowe
•  gry i zabawy stolikowe.
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Fundacja Dzieci i Młodzieży 
„Salvator”
tel. 74/880-68-60
Prezes Izabela Rakoczy

Placówka Wsparcia Dziennego
Integracyjna Gaj
od 12:00 do 16:00

ul. Królewiecka 9
58-300 Wałbrzych

W ramach zajęć wyjścia do biblioteki, 
parku Sobieskiego, korzystanie  z usług fi rm 
gastronomicznych np. Mc Donald’s, KFC, 
zimowa olimpiada, gry i zabawy na terenie 
placówki.
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Ferie 2015
WAŁBRZYSKI 

OŚRODEK KULTURY
Ferie z WOK:
I tydzień

19.01.2015, poniedziałek, 10.00-14.00, lodowisko; 
cena 20 zł

20.01.2015, wtorek, 10.00-14.00, basen; cena 10 zł

21.01.2015, środa, 8.00-16.00, Kłodzko – Muzeum Ziemi 
Kłodzkiej; cena 40 zł

22.01.2015, czwartek, 10.00-14.00, bezpłatne zajęcia 
stacjonarne w WOK Stara Kopalnia

23.01.2015, piątek, 10.00-14.00, lodowisko; cena 20 zł
 
II tydzień

26.01.2015, poniedziałek, 10.00 - 14.00, lodowisko; 
cena 20 zł

27.01.2015, wtorek, 10.00-14.00, basen; cena 10 zł

28.01.2015, środa, 8.00-16.00, Wrocław – Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji, cena 40 zł

29.01.2015, czwartek, 10.00-14.00, bezpłatne zajęcia 
stacjonarne w WOK Stara Kopalnia

30.01.2015, piątek, 10.00-14.00, lodowisko; cena 20 zł

 Propozycja dla dzieci w wieku 7-15 lat.
Zapisy w siedzibie WOK Stara Kopalnia

 ul. Wysockiego 29.
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.

Liczba miejsc ograniczona.
Szczegóły na www.wok.walbrzych.pl

CENTRUM AKTYWNEGO 
WYPOCZYNKU AQUA ZDRÓJ

Pływackie ferie z nauką języka angielskiego:
• dwa treningi dziennie na basenie 

(w różnych grupach zaawansowania)
• codzienne zajęcia z języka angielskiego
• gry i zabawy ruchowe
• elementy ratownictwa wodnego
• pokazy i nauka pierwszej pomocy

• możliwość wyrobienia karty pływackiej
• pełne wyżywienie: śniadanie i obiad
• wycieczka do Starej Kopalni
• zajęcia w Exploraparku
• festyn z nagrodami

Sportowe ferie z nauką języka angielskiego:
• zabawy i gry sportowe
• zajęcia na basenie
• ćwiczenia na sali fi tness
• turnieje squasha
• mini-koszykówka
• tenis stołowy
• inhalacje w saunarium
• wesołe saneczkowanie
• codzienne zajęcia z języka angielskiego
• pełne wyżywienie: śniadanie i obiad
• wycieczka do Starej Kopalni i Zamku Książ
• zajęcia w Exploraparku

Terminy: 19-23 stycznia lub 26-30 stycznia 2015 r. 
(pn.-pt. w godz. 8:00-15:00)

Grupy wiekowe uczestników: 6-9 lat, 9-12 lat
Cena: 375 zł/os.

Zapisy: Strefa Sport lub bezpośrednio u instruktorów
- sportowe ferie: tel. 781 263 540, pływackie ferie: 

tel. 607 760 166.
Szczegóły na www.aqua-zdroj.pl

MUZEUM W WAŁBRZYCHU

Od 19 do 22 – Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka
23.01 – Warsztaty  wyobraźni – glina + farba
26.01 – Warsztaty  wyobraźni – glina + farba
27.01 – Lekcje muzealne – Epoki w sztuce 
 z porcelanową laleczką
28.01 – Muzealni detektywi
29.01 – Lekcje muzealne - Epoki w sztuce
 z porcelanową laleczką
30.01 – Muzealni detektywi

Cena pojedynczych zajęć – 6 zł                                                                                                                                               
            Cena pakietu 7 zajęć – 35 zł

Zapisy pod numerem telefonu 74 664 60 30 
lub promocja@muzeum.walbrzych.pl

BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI

Ferie w magicznym świecie Andersena
Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu zaprasza dzieci 
na zajęcia i zabawy w czasie ferii. W tym roku inspiracją 
do spotkań będą baśnie Hansa Christiana Andersena. 
W programie nie zabraknie wielu atrakcji, dlatego najmłodsi 
nie powinni się nudzić. Przygotowane będą m.in. zajęcia 
plastyczne, multimedialne i zabawy edukacyjne oraz głośne 
czytanie baśni.
Zajęcia będą odbywać się w godz. od 11.00 do 13.00 w niżej 
wymienionych placówkach Biblioteki pod Atlantami:

Oddział Dziecięco-Młodzieżowy
centrala, Rynek 9, parter – codziennie

Filia nr 1 dziecięco-młodzieżowa
Nowe Miasto, ul. Piłsudskiego 90 
– 20, 21, 22, 27, 28, 29 stycznia

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym
Sobięcin, ul. 1 Maja 105 – codziennie

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym
Biały Kamień, ul. Andersa 137 – codziennie

Filia nr 13
Glinik Nowy, ul. Glinicka 3 - 20, 22, 27, 29 stycznia

Multimedialna Filia Biblioteczna
Podzamcze, ul. Kasztelańska 7 – codziennie

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

TEATR LALKI I AKTORA

18.01 (niedziela) godz. 12.30 „Czerwony Kapturek” 
20.01 (wtorek) godz. 10.00 „Czerwony Kapturek” 
22.01 (czwartek) godz.   9.30 „Och, Emil!” 
25.01 (niedziela) godz. 12.30 „Och, Emil!” 
29.01 (czwartek) godz. 10.00 „Władca Skarpetek”

Cena biletu na spektakle:
ulgowy: 15 zł 
normalny: 18 zł

Rezerwacja biletów: tel. 74 666 73 40
Kasa Teatru (czynna godzinę przed spektaklem) 

74 666 73 41 

STARA KOPALNIA
CENTRUM NAUKI I SZTUKI

Zajęcia w pracowni ceramicznej 
• Poznawanie materiału (ugniatanie gliny, masy 

plastycznej)
• Lepienie prostych kształtów (koraliki, medaliki, 

odciskanie muszelek, koronek, monet, itp.)
• Lepienie prostych naczyń z jednego kawałka gliny
• Gliniane fi gurki (kotek, słoń, ew. temat związany 

z jakimiś zbliżającymi się świętami, np. Wielkanoc 
– baranki, dzień św. Walentego)

• Płaskorzeźby – proste tabliczki z rysunkami
• Naczynie lepione z wałeczków
• Praca w grupach – rzeźby
• Prezent dla...
• Dzwoneczki ceramiczne i dzwonki „na wiatr”
• Figurki np. do gier planszowych
• Mozaika – praca grupowa, wspólna
• Tabliczki na drzwi (w klasach, pokoju nauczycielskim, 

wizytowniki... itp.)
• Coś praktycznego: np. solniczka i pieprzniczka….
• Wykonanie z gliny ulubioną postać np.  z bajki
• Wykonywanie ozdób świątecznych, okolicznościowych 

/np. serduszko na walentynki, prezent na dzień matki, 
puzderko.../.

TEMATYKA ZAJĘĆ
- Terminy występujące w ceramice (ceramika, glina, 

szkliwo, zaprawa)
- Krótki rys historyczny powstania ceramiki, najstarsze 

kultury ceramiczne

Cena uczestnictwa w zajęciach – 35 zł. 
Czas trwania zajęć: 1,5 godziny
Maksymalny czas trwania zajęć 2 godziny z możliwością 
przedłużenia.
Zajęcia grupowe z ceramiki do 30 osób
Zajęcia na kole garncarskim do 6 osób
W koszt kursu wliczona jest glina, szkliwa oraz wszystkie 
potrzebne narzędzia. Gwarantujemy wypał  wszystkich 
prac wykonanych na zajęciach.
Osoby do kontaktu:
Bogumił Gwoździk tel.74 667 09 04
Roman Jacek Radomski tel. 515207129
Magdalena Sienicka tel. 663562400
Dodatkowo: spotkania z historią oraz zwiedzanie Starej 
Kopalni z przewodnikiem.
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