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Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

JEDYNA TAKA SPÓŁDZIELNIA
Wakacje dobiegają końca, dużymi krokami zbliża się rok szkolny. Nad-

chodzi czas podsumowań i wspomnień letnich wyjazdów, wypoczynku i 
atrakcji z nimi związanych. Setki pabianickich dzieci na długo zapamiętają 
czas spędzony na półkoloniach zorganizowanych przez Pabianicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową. Ta wyjątkowa inicjatywa umożliwiła najmłodszym 
w sposób atrakcyjny i niepowtarzalny spędzić czas wolny od zajęć lekcyj-
nych. Tak, żeby lato nie było nudne i monotonne.

Corocznie półkolonie okazują się strzałem w dziesiątkę. Dzieci uczest-
niczą w zajęciach z wielką przyjemnością, a rodzice z zadowoleniem i uf-
nością powierzają swoje pociechy pod skrzydła opiekunów. Półkolonie Pa-
bianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to ewenement w skali kraju, nie ma 
takiej drugiej spółdzielni w Polsce, która organizowałaby wolny od szkoły 
czas na taką skalę – mowa tu o liczbie uczestników, różnorodności zajęć 
i atrakcyjności programu. Podczas tegorocznych wakacji dzieci mogły 
uczestniczyć w grach, zabawach i wycieczkach przygotowanych przez do-
świadczona kadrę z trzech domów kultury Pabianickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej (Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. Orlej 45, Osiedlowy Dom 
Kultury przy ul. Łaskiej 46/48 oraz Dom Kultury „Barak” przy ul. gen. 
Stefana „Grota” Roweckiego 18A). O popularności tej formy wypoczyn-
ku niech świadczy stuprocentowa frekwencja i konieczność rezerwowania 
miejsca z wyprzedzeniem.

Spółdzielnia przy organizacji półkolonii zawsze stawia na jakość. Wszyst-
kie zajęcia przygotowywane są z ogromną starannością i zaangażowaniem 
pomysłodawców. Program zajęć przygotowywany jest od wczesnej wiosny, 
dokładanie przemyślany, tak aby było miejsce na zajęcia sportowe, rozwija-
jące intelekt oraz sprawności manualne. Jak tego dokonać w takim mieście 
jak Pabianice? - ktoś zada pytanie.

Okazuje się, że instruktorzy zatrudnieni na półkoloniach udowadniają, 
że można. Doskonale potrafią szukać i znajdować w naszym mieście i 
jego okolicach ciekawe atrakcje. I tak dzieci spędzają czas na basenie 

w Tuszynie, Zduńskiej Woli i Łodzi, grają w golfa na polu golfowym 
„A&A”, odwiedzają wystawy w pabianickim muzeum, oglądają filmy w 
kinie „Tomi,” poznają układ planet w łódzkim planetarium, biorą udział w 
konkursach itp. Uczestniczą w wycieczkach autokarowych do Łodzi, Lip-
ki, Rogowa, Nieborowa, Konina, Zgierza czy innych zakątków naszego 
regionu. To tylko część atrakcji, jakie na nie czekają podczas turnusów. 
Organizując półkolonie, Spółdzielnia ma na sercu nie tylko dobro swo-
ich najmłodszych mieszkańców, ale również zadowolenie ich rodziców. 
Wakacje to dla pracujących rodziców często trudny okres w zagospoda-
rowaniu czasu wolnego swoim pociechom w sposób ciekawy, a zarazem 
bezpieczny. I wtedy właśnie z pomocą przychodzi Pabianicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, która stwarza taką możliwość pod okiem wykwalifiko-
wanych opiekunów w gronie rówieśników.

Tegoroczne półkolonie trwały do 24 sierpnia - tego dnia zakończył się 
czwarty ostatni z turnusów.

Od września dzieci wrócą do szkoły bogatsze o nowe doświadczenia, za-
warte znajomości i przyjaźnie. Na tym Spółdzielnia nie poprzestaje. Ma bo-
wiem koleją, równie ciekawą ofertę. Wraz z początkiem roku szkolnego do 
domów kultury wraca oferta kulturalno-oświatowa, gdzie dzieci zainspiro-
wane podczas zajęć wakacyjnych będą mogły dalej uczestniczyć w zajęciach 
dla nich przygotowanych. Na pewno znajdą coś dla siebie.

Niewątpliwie organizowane przez Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową 
półkolonie to prawdziwy dowód na to, że przy dużym zaangażowaniu i do-
brej woli ludzi można w sposób ciekawy i atrakcyjny wypełnić naszym milu-
sińskim czas wolny od zajęć szkolnych. To także dowód na to, że wakacje w 
mieście wcale nie muszą być nudne. Pracujący z nimi opiekunowie potrafią 
zadbać nie tylko o ich bezpieczeństwo, a także rozwój pasji i zainteresowań. 
Można pokusić się o stwierdzenie, że półkolonie organizowane przez Spół-
dzielnię nie tylko bawią, ale budują wspólnotę mieszkańców i wywierają 
same pozytywne skutki.

Wodny raj 

Kąpiele i zabawy w wodzie to ulubiona forma spędzania czasu przez półkolo-
nistów. Dlatego nie mogło zabraknąć ich w wakacyjnym harmonogramie. Dzieci 
spędzające lato z Domem Kultury „Barak” przy ul. gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego” wodnym szaleństwom oddały się na łódzkich basenach: „Wodnym raju” 
i „Fali”. Zjeżdżalnia z pontonami, statek piracki, mgła wodna i morskie fale po-
dobały się najbardziej. Natomiast pociechy z Osiedlowego Domu Kultury przy 
ul. Łaskiej i Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej upalne dni spędziły na 
basenie „Oceanik” w Tuszynie. Pogoda dopisała wszystkim. Wysokie temperatu-
ry spowodowały, że chłodna woda była nie tylko frajdą ale również sprzymierzeń-
cem dobrego samopoczucia.

wśród koron drzew i pokonywanie przeszkód dostarczyło wielu satysfakcji. Pomi-
mo wysiłku wszyscy wrócili do Pabianic pełni energii.

Zielono i wesoło 

Na spędzenie wolnego czasu wśród przyrody postawił Spółdzielczy Dom Kultu-
ry przy ul. Orlej. Podążając szlakiem malowniczych łódzkich parków zafundował 
dzieciom nie lada frajdę. Park ks. Poniatowskiego, Park im. Piłsudskiego a także 
obszar rekreacyjny „Stawy Jana” zapewniły „zielony” relaks. Na ogromnych ob-
szarach dzieci mogły korzystać z niezliczonej ilości urządzeń do zabawy i rekre-
acji, m.in.: zjeżdżalni, trampolin, wahadeł, ścianek wspinaczkowych, przeplotni, 
huśtawek, hamaków, placów do gry w bule oraz stref wody. Ci bardziej odważni 
po odpowiednim przeszkoleniu zmierzyli się z trasą parku linowego. Wędrowanie 
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Czekolada w roli głównej

Niemalże wszystkie odsłony czekolady poznali półkoloniści z Osiedlowego 
Domu Kultury przy ul. Łaskiej oraz z Domu Kultury „Barak”, którzy odwiedzi-
li łódzką „Manufakturę Czekolady”. To tutaj słodkie pyszności produkowane są 
bezpośrednio z ziarna kakaowca, co powoduje wyjątkowy ich smak. Dzieci z 
dużym zainteresowaniem wzięły udział w warsztatach, po zakończeniu których 
własnoręcznie wykonały dekoracje swojej czekolady. Zabawy było co nie miara. 
Przy wykorzystaniu orzechów, wiórek kokosowych, suszonych owoców a nawet 
popcornu powstały niesamowite słodkie ozdoby. Najsmaczniejszym punktem dnia 
była degustacja czekolady na gorąco. 

W krainie nauki i zabawy

„Ceramilandia” to miejsce, gdzie na twarzach dzieci króluje uśmiech i zadowo-
lenie. To miejsce magiczne, do którego wszyscy chętnie wracają. Takie atrakcje 
zorganizował dla swoich podopiecznych Dom Kultury „Barak”. Wśród urokli-
wych zakątków Lutomierska dzieci poznały historię ceramiki oraz dawne sposo-
by wytwarzania i metody dekorowania przedmiotów domowego użytku. Zdobytą 
wiedzę wykorzystały podczas warsztatów ceramicznych, gdzie własnoręcznie de-
korowały figurki zwierząt. Na zakończenie czekała na wszystkich niespodzianka. 
Każdy został nagrodzony „Dyplomem młodego ceramika”. 

W solnych podziemiach

Wycieczkę do głębinowej kopalni soli w Kłodawie odbyły dzieci spędzające lato 
z Domem Kultury „Barak”. Program zwiedzania obejmował prelekcję na temat 
historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli. Niezapomniane wra-
żenia dostarczył zjazd windą na poziom 600 m pod powierzchnię ziemi, a także 
przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi - opie-
kunki górników solnych. Dzieci z dużym zainteresowaniem podziwiały słone cuda 
natury. Szczególną uwagę zwróciły przepięknie błyszczące, lekko różowe unika-
towe bryły soli. 

Podróżując po kontynentach

W niezwykle barwnej przygodzie z Afryką wzięły udział dzieci ze Spółdzielcze-
go Domu Kultury przy ul. Orlej. Jeden z wakacyjnych dni spędziły w Muzeum na-
szego miasta biorąc udział w warsztatach pn. „Rytmy Afryki”. Ciekawe opowieści 
i anegdoty połączone z bogatą wystawą afrykańskich przedmiotów spowodowały, 
iż dzieci na chwilę przeniosły się w świat Czarnego Lądu poznając jego gorący 
klimat, różnorodność zwierząt i roślin oraz muzykę garną na nieznanych ale bar-
dzo interesujących instrumentach. 
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Edukacja i rozrywka

W Centrum Edukacji i Rozrywki Parku Makiet „Mikroskala” w Koninie byli 
półkoloniści z Osiedlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Czekało na nich po-
nad 50 różnych makiet o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym. Przedstawio-
ne na nich sceny z popularnych filmów, obrazy z historii Polski i świata wzbudziły 
niesamowite zainteresowanie. Interaktywne makiety uruchamiane przez zwiedza-
jących zaskoczyły swą oryginalnością. Wystawa została wsparta licznymi opisa-
mi i prezentacjami multimedialnymi, co pozwoliło na poznanie wielu ciekawych 
faktów. Atrakcją dla dzieci była również możliwość zapoznania się z technikami 
modelarskimi, wycinanie figur styropianowych oraz obejrzenie filmu w kinie 6D. 
Pełen wrażeń dzień zakończyły tańce w rytm dyskotekowej muzyki.

Powietrzne akrobacje

Spółdzielczy Dom Kultury przy ul. Orlej zorganizował swoim podopiecznym 
dzień pełen szalonej zabawy. W „Jump Planet” w Ksawerowie dzieci czuły się 
jak „ryby w wodzie”. Ogromna powierzchnia sali i różnorodność trampolin była 
świetną okazją do wzmocnienia mięśni, dotlenienia i poprawy koordynacji rucho-
wej. Oprócz doskonałej zabawy dzieci uwolniły drzemiące pokłady energii, co 
spowodowało radość na ich buziach. 

Zdobywcy wysokości

Ciekawą formą wypoczynku okazał się również pobyt w parku linowym w Ar-
turówku. Tam czas spędzili półkoloniści z „Baraku” Zarówno młodsi, jak i nieco 
starsi mogli wykazać się odwagą i pomysłowością. Linowe trasy zapewniły dużo 
kolorowych i ciekawych przeszkód. Z twarzy małych zdobywców wysokości ani 
na chwile nie znikał uśmiech. Jedni na niewielkiej wysokości trasy niższej stawiali 
pierwsze kroki, inni zaś na trasie średniej zabezpieczeni dodatkowymi karabiń-
czykami pokonywali kolejne stopnie trudności. Dzień pełen wysiłku, skupienia i 
koncentracji zakończyły ulubione lody.

Na skraju puszczy

Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia „U Kowala” odwiedziły dzieci z Osie-
dlowego Domu Kultury przy ul. Łaskiej. Nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo kom-
pleksu pałacowo-parkowego rodziny Radziwiłłów w Nieborowie malowniczo 
położonego na skraju Puszczy Bolimowskiej ale również propozycja gospodar-
stwa zachwyciła naszych milusińskich. W programie oprócz sielskiej atmosfery 
znalazło się m.in. zwiedzanie stajni, karminie koni z ręki, strzelanie z łuku, jazda 
konna w siodle oraz przejażdżka bryczką. Obcowanie z naturą i dobrą zabawę za-
kończyło ognisko. Każdy posmakował upieczonych przez gospodarza kiełbasek.

Szalony świat „Piotrusia Pana”

Dzieci spędzające wolny czas z Do-
mem Kultury „Barak” odwiedziły jed-
ną z największych sali zabaw w Łodzi. 
Na powierzchni 600 m kw. czekały 
na nich wspaniałe przygody. Pływały 
statkiem w tajemniczych labiryntach 
pokonując ruchome pomosty oraz od-
dały się wrażeniom wirującego koła 
chomika. Tajemniczy domek „Piotru-
sia Pana” zadziwił również ścianką 
wspinaczkową i dmuchaną zjeżdżalnią. 
Ta aktywność najbardziej podobała się 
dziewczynkom. Natomiast chłopcy 
wybierali baseny wypełnione piłeczka-
mi ale również chętnie strzelali z arma-
tek do celu i skakali na trampolinach.

Koleżeńska rywalizacja

Oprócz wycieczek zabawę półkolonistom podczas tegorocznych wakacji dostar-
czyły zajęcia stacjonarne. Dzieci rozwijały swoje umiejętności manualne tworząc 
bajeczne motyle z sizalu w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej. Wzię-
ły również udział w konkursach. W Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej 
zaprezentowały zdolności plastyczne, natomiast w Domu Kultury „Barak” przy 
ul. gen. Stefana „Grota” Roweckiego” umiejętności sportowe rozgrywając tur-
niej ping-ponga. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki wykazały się niezwykłymi 
ambicjami. Zwycięzcy zostali wyróżnieni. Nie obyło się bez nagród i dyplomów.
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Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A

Harmonogram imprez i zajęć WRZESIEŃ 2018

6 września, godz. 16.00 - Pierwsze powakacyjne spotkanie w Klubie 
Seniora „Jarzębina” 
10 września, godz. 16.00 - Spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci 
do Pracowni Malarstwa i Rysunku - sezon 2018/2019
10 września, godz. 16.30 - Rozpoczęcie zajęć gimnastycznych dla pań
10 września, godz. 17.30 - Rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez 
seniorów
11 września, godz. 16.00 - Spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci na 
Warsztaty Działań Twórczych - sezon 2018/2019
13 września, godz. 16.00 - Spotkanie w Klubie Seniora „Jarzębina”
19 września, godz. 16.30 - Spotkanie organizacyjne i nabór nowych ak-
torów do Teatrzyku Młodego Aktora
20 września, godz. 16.00 - Występ solistów „Pożegnanie lata”
27 września, godz. 16.00 - Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Ja-
rzębina”

Poniedziałki

Terapia logopedyczna dla dzieci godz. 13.00
Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” dla dzieci w wieku 
6–12 lat godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie  godz. 16.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań godz. 16.30
Języka angielski dla seniorów 17.30

Wtorki

Terapia logopedyczna dla dzieci godz.  8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego godz. 13.30

Poniedziałki od godz. 14.00 - spotkania Klubu Seniora „Złota jesień”
Wtorki od godz. 10.00  -  próby zespołu wokalnego Klubu Seniora „Złota jesień”
Poniedziałki od godz. 16.00 i wtorki od godz. 12.00 - próby solistów ze-
społu wokalnego Klubu Seniora „Złota jesień”
Wtorki od godz. 15.30 i czwartki od godz. 14.00 - próby chóru Towarzy-
stwa Śpiewaczego „Dzwon” 
Angielski dla dorosłych - informacje na temat zajęć można uzyskać w 
placówce 

Poniedziałki
Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca - godz. 18.00

Wtorki
Uda, biodra, pośladki - godz. 10.00

3 września, godz. 17.00 - Zajęcia radiotechniczne
12 września, godz. 16.00 - Spotkanie z cyklu: „Podróże po Europie” - Praga
17 września, godz. 17.00 - Zajęcia radiotechniczne
26 września, godz. 16.00 - Wieczorek taneczny w Klubie Seniora „Brzoza”

Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz.  8.30
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)              
godz. 15.00
Gimnastyka i aerobik - godz. 15.00, 16.00
Zajęcia radiotechniczne (I i III poniedziałek miesiąca) - godz. 17.00

Wtorki
Joga - godz. 10.00
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 14.00
Klub podróżnika - godz. 15.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach - godz. 15.30
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów - godz. 16.00
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób doznających przemocy domo-
wej i rodziców mających trudności wychowawcze - godz. 16.30

Grupa fotograficzna ODK - godz. 17.00

Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów  - godz.  8.30
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów  - godz. 14.00
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)              
godz. 15.00
Spotkanie Klubu Seniora „Brzoza” - godz. 16.00

Czwartki
Próba zespołu wokalnego „Pod Brzozami” - godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści  - godz. 12.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych - godz. 14.00
Sekcja brydża - godz. 14.00
Pracownia malarstwa i rysunku - godz. 15.30

Piątki
Joga - godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści - godz. 12.00
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK - godz. 16.00

Callanetics - godz. 11.00
Gimnastyka usprawniająca - godz. 16.00 
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00

Środy
Ćwiczenia oddechowe - godz. 16.00
Callanetics - godz. 17.00
Uda, biodra, pośladki - godz. 18.15

Czwartki
Ćwiczenia oddechowe - godz. 9.45 
Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 11.00
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00

Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” dla dzieci w wieku 
6-12 lat godz. 16.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego godz. 16.00
Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych godz. 17.00
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań godz. 18.00

Środy

Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów  godz. 10.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” dla dzieci w wieku 7-12 
lat godz. 16.30
Nauka gry na instrumentach (dzieci i młodzież z sekcji muzycznej) godz. 
17.00
Próby sekcji wokalnej godz. 18.30

Czwartki

Terapia logopedyczna dla dzieci godz.  8.30
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej godz. 14.30
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina” godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób doznających 
przemocy w rodzinie godz. 16.30
Gimnastyka - aerobik godz. 18.00

Piątki

Konsultacje logopedyczne dla dzieci godz. 10.00
Język angielski dla seniorów 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego godz. 13.00
Spotkanie sekcji tenisa stołowego godz. 14.00


