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W ZIMOWYM NASTROJU
Za nami najbardziej wyjątkowy czas w roku. W pamięci mamy jeszcze święta i powitanie Nowego 2018 Roku, które dostarczyły nam wiele szczęścia i radości. Lecz niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy, dlatego po przerwie
świąteczno-noworocznej wróciliśmy do codziennych zajęć. Swoją działalność
wznowiły również domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w
których od 29 stycznia trwa „Akcja zima”. Podobnie, jak w latach ubiegłych
w półkoloniach zimowych organizowanych przez Pabianicką Spółdzielnię

Mieszkaniową weźmie udział ponad sto dzieci. Program zajęć jest niezwykle
interesujący. W harmonogramie możemy m.in. znaleźć wyjazdy na basen, do sal
zabaw, teatru, parku rozrywki, kręgielni, papugarni i wiele innych atrakcji.
- Naszym celem jest zapewnienie dzieciom, by ferie nie były tylko czasem odpoczynku od nauki. Staramy się, by dzieciaki spędziły czas w miłej i wesołej atmosferze, a każdy dzień był pełen nowych, fajnych emocji - mówi Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...
14 grudnia - Malowane święta
Dzieci uczestniczące w zajęciach sekcji malarstwa i rysunku w Osiedlowym
Domu Kultury przy ul. Łaskiej w wyjątkowy sposób uczciły Święta Bożego
Narodzenia. Zaprezentowały swoje zdolności i przygotowały przepiękne prace obrazujące świąteczną atmosferę i najbardziej ulubioną przez nie zimową
scenerię. Prace zachwyciły i wzbudziły zachwyt jury, za co wszystkie dzieci
zostały nagrodzone słodyczami.

10 stycznia - Tanecznie w Nowy Rok
Już nie po raz pierwszy seniorzy z Klubu Seniora „Brzoza” działającego w
Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej pokazali, że dobra zabawa i taniec
nie są im obce. Karnawałowy wieczorek zgromadził liczne grono pań i panów,
którzy w tanecznej i wesołej atmosferze spędzili wspólnie czas. Uczestnicy
pokazali, że na zabawę nigdy nie jest za późno.

11 stycznia - Zimowy koncert
Licznie zebrana publiczność podziwiała solistów ze Spółdzielczego Domu
Kultury przy ul. Orlej, którzy wystąpili w Zimowym Koncercie w Domu Kultury „Barak”. Jadwiga Bajer, Elżbieta Matusiak, Elżbieta Laskowska, Jan
Bartnicki, Mirosław Madaj i Franciszek Walczak wykonali utwory: „To co dał
nam świat”, „Bolero miłości”, „Pytasz mnie, co ci dam”, „Czy ty wiesz moja
mała”, „Ale Aleksandra”, „Kapitańskie tango” i inne. Usłyszeliśmy też duety
- Jadwigę Bajer i Jana Bartnickiego w utworze „Tak kocha się tylko raz” oraz
Jadwigę Bajer i Franciszka Walczaka w utworze „To były piękne dni”.

4 stycznia – Powitanie Nowego Roku
Jak co roku w Domu Kultury „Barak” przy ul. Grota Roweckiego odbyło się
spotkanie członków Klubu Seniora „Jarzębina”, którzy przy tradycyjnej lampce szampana i życzeniach powitali Nowy Rok. Seniorzy bardzo miło wspominali 12 miesięcy minionego roku, snując jednocześnie plany na rok 2018.
Spotkanie zakończyło się wspólnym oglądaniem Kroniki Klubu Seniora, które
dostarczyło wielu sympatycznych wspomnień.

12 stycznia - Kolędy i pastorałki
Zgodnie w wieloletnią tradycją Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Orlej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „Dzwon”. Ten
magiczny moment pełen blasku świec i choinkowych lampek odbył się przy
udziale śpiewaków i słuchaczy, którzy stworzyli niezwykle rodzinną atmosferę. W piątkowy wieczór można było wysłuchać utworów wykonanych przez
chórzystki: Jadwigę Biskupską, Barbarę Świstek, Wiesławę Sałacińską, Lucynę Sypecką, Alicję Walocha, Krystynę Rąkowską, Urszulę Dalkowską, Halinę Orchowską i Kazimierę Oś. Panie do występu przygotował dyrygent Piotr
Nowicki oraz prezes chóru Jadwiga Biskupska. Licznie zgromadzona publiczność nie szczędziła braw. Życzeniom zdrowia i dalszych udanych koncertów
nie było końca.

9 stycznia - „Wodna” wystawa
W Osiedlowym Domu Kultury przy
ul. Łaskiej odbyło się otwarcie wystawy poświęconej wodzie. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy
interesują się nie tylko przedstawioną
tematyką, ale również dla miłośników
numizmatyki. Przygotowana przez
Koło Filatelistów, Numizmatyków i
Kolekcjonerów wystawa cieszy się
dużym zainteresowaniem. Zainteresowani mogą ją odwiedzać do 9 lutego.
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18 stycznia - Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to szczególnie wyczekiwany dzień przez seniorów z
Domu Kultury „Barak”. Ich święto uczciły występem przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka. Pod czujnym okiem swych wychowawczyń: Ewy Rydzyńskiej-Adamskiej, Beaty Ciekańskiej, Ewy Marciniak i
Doroty Jędrzejek dzieci z grupy I „Rybki” i grupy XI „Misie” zaprezentowały bajkę pt.: „Przygoda Misia Uszatka”. W główną rolę wcieliła się Natalia
Adamska. Historia misia rozbawiła i wzruszyła wszystkich. Babcie chwaliły
swoje wnuczki, a dziadkowie byli dumni z wnuków. Na zakończenie najmłodsze dzieci z grupy „Słoneczniki” pod kierunkiem Anny Limiery recytowały
wiersze i wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty

Harmonogram imprez i zajęć LUTY 2018
Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48
13.02., godz. 16.30 - Spotkanie dla osób doznających przemocy domowej
i rodziców mających trudności wychowawcze (Punkt konsultacyjno-informacyjny)
14.02., godz. 16.00 - Spotkanie Koła Dyskusyjnego
19.02., godz. 17.00 - Spotkanie Klubu Łączności; zajęcia radiotechniczne
21.02., godz. 16.00 - Spotkanie z podopiecznymi Środowiskowego Domu
Samopomocy w Klubie Seniora „Brzoza”
27.02., godz. 16.30 - Spotkanie dla osób doznających przemocy domowej
i rodziców mających trudności wychowawcze (Punkt konsultacyjno-informacyjny)
Poniedziałek
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
Zajęcia radiotechniczne (I i III poniedziałek miesiąca) - godz. 17.00
Wtorek
Yoga - godz. 11.30
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów - godz. 14.00
Zajęcia muzyczne - nauka gry na instrumentach - godz. 15.30
Koło filatelistów, numizmatyków i kolekcjonerów - godz. 16.00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób doznających przemocy domowej i rodziców mających trudności wychowawcze - godz. 16.30
Grupa fotograficzna ODK - godz. 17.00
Środa
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
Gimnastyka i aerobic - godz. 18.00
Czwartek
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
Piątek
Yoga - godz. 10.00
Próba śpiewu - soliści - godz. 12.00
Wystawy fotograficzne w Galerii ODK - godz. 16.00

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45
Poniedziałek
Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 17.00
Gimnastyka odchudzająca - godz. 18.00
Wtorek
Uda, biodra, pośladki - godz. 10.00
Callanetics - godz. 11.00
Gimnastyka usprawniająca - godz. 16.00
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00

Środa
Ćwiczenia oddechowe - godz. 16.00
Callanetics - godz. 17.00
Uda, biodra, pośladki - godz. 18.15
Czwartek
Ćwiczenia oddechowe - godz. 9.45
Wzmacnianie mięśni posturalnych - godz. 11.00
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00

Dom Kultury „Barak”- ul. Grota Roweckiego 18A
15.02., godz. 16.00 - Walentynki - Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu
zespołu „Jarzębinki”
22.02., godz. 16.00 - Spotkanie z policją dotyczące bezpieczeństwa osób
starszych
Poniedziałek
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. 18.00
Wtorek
Terapia logopedyczna dla dzieci - godz. 8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz. 13.30
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” dla dzieci w wieku
6-12 lat - godz. 16.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 16.00
Zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych - godz. 17.00
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań - godz. 18.00

Środa
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 muzycznej - godz. 18.30
Czwartek
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
Piątek
Konsultacje logopedyczne dla dzieci - godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz. 13.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 14.00

