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Oto kilka wakacyjnych wydarzeń 

WAKACYJNE PRZYGODY ZE SPÓŁDZIELNIĄ

Już za parę dni rozpocznie się nowy rok szkolny i zabrzmi pierwszy dzwonek na szkolnym korytarzu. Dwa miesiące wakacji minęły jak „z bicza strzelił”, a 
przecież ma się wrażenie, że upragnione przez wszystkie dzieci wakacje przed chwilą się rozpoczęły…

Niestety, wakacyjny czas upływa bardzo szybko, w szczególności gdy spędzamy go na wyjazdach. Jednak podczas letniego wypoczynku nie każde dziecko 
ma taką możliwość. Aby zaradzić nudzie i uprzyjemnić dzieciom spędzanie wolnego czasu w mieście, domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
tak jak co roku, przygotowały dla najmłodszych mieszkańców mnóstwo ciekawych atrakcji. Zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczne, różnorodne gry, zabawy, 
konkursy, wycieczki i wiele innych form zgromadziło setki dzieci.

Dziękujemy milusińskim za wspólne wakacje ze spółdzielnią i życzmy dużo sukcesów w nowym roku szkolnym.

Ścieżkami puszczy

Bogactwo fauny i flory towarzyszyło dzieciom podczas sierpniowego turnusu 
spółdzielczych półkolonii. Wycieczka do malowniczej Puszczy Bolimowskiej w 
Nieborowie należała do niezwykle udanych. Grupa dzieciaków chętnie uczestni-
czyła w zajęciach sokolniczych przygotowanych przez wykwalifikowanego in-
struktora. Atrakcją był sokół, który przemierzał trasę wycieczki na ramieniu prze-

Kosmiczne roboty 

Najnowszą generację ro-
botów poznały dzieci spę-
dzające wakacje ze Spół-
dzielnią. Okazy wzrostu 
dorosłego człowieka wzbu-
dziły ogromne zaintereso-
wanie zwiedzających. Pod-
czas interaktywnej wystawy 
„Miasto robotów” w łódzkim 
Porcie nowoczesne urządze-
nia zaskoczyły swoimi moż-
liwościami. Serwują kawę, 
sprzątają, tańczą salsę, grają 
w przedstawieniach i… lubią 

czekolady dzieci obejrzały niezwykle ciekawy pokaz jej temperowania. Dużą frajdą 
czekoladowych warsztatów było również własnoręczne wykonanie dekoracji swojej 
słodkości. Dzieci zaskoczyły pomysłowością. Z orzechów, kokosowych wiórków, su-
szonych owoców i popcornu powstały prawdziwe dzieła sztuki.

Kolorowy świat ptaków

Z roku na rok zamiłowanie naszych milusińskich do natury rośnie. Dlatego 
domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przyjemnością organizują 
czas z ulubionymi zwierzętami. Na wycieczkę do nowo powstałej łódzkiej papu-
garni dzieciaki czekały z niecierpliwością. A gdy już nadszedł ten dzień, spędziły 

go w znakomitych humorach. Oprócz pięknych, egzotycznych ptaków poznały 
również innych mieszkańców tego obiektu. Zachwyciły osiołki, daniele, alpaki, 
barany, kozy i owce. Największą radością było ich karmienie. Każdy półkolonista 
mógł nakarmić wybrane zwierzątko.

Laserowe atrakcje

Doskonała zabawa ruchowa, w której liczą się spryt, inteligencja i analiza ciągle 
zmieniającej się sytuacji, to jedno z ulubionych zajęć dzieciaków ze spółdziel-
czych półkolonii. Uczestnicy wyposażeni w broń laserową i specjalne kamizelki 
rywalizowali ze sobą indywidualnie lub zespołowo o miano lidera. Rozgrywka ta 
odbyła się w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu - laserowym 
labiryncie „Laser Game” w łódzkiej Manufakturze. Wystrój sali połączony z pro-
fesjonalnym nagłośnieniem i efektami świetlnymi stworzył niezapomniany klimat 
przypominający „gwiezdne wojny”. Gra przysporzyła ciekawych emocji i wrażeń. 

wodnika i wzbudzał 
nie lada zainteresowa-
nie. Podczas wędrówki 
dzieci poznały zwycza-
je dzikich drapieżnych 
ptaków. Te odważ-
niejsze miały okazję 
pogłaskać kilka z nich 
i zrobić pamiątkowe 
zdjęcia. To pierwsze ta-
kie spotkanie z ptakami 
drapieżnymi. W przy-
szłym roku z całą pew-
nością nie zabraknie 
podobnej wycieczki w 
wakacyjnym harmono-
gramie.

się przytulać. 72 najnowsze roboty z USA, Japonii, Korei Południowej, Wielkiej 
Brytanii i Rosji, do tego Tesla-show, 8 stref wirtualnej i rozszerzonej rzeczywisto-
ści, teatr robotów, urządzenie do przesuwania przedmiotów siłą umysłu oraz wiele 
innych technologii przyszłości wprowadziły w niesamowite zdumienie i zachwyt.

Słodki dzień

Spośród wielu wa-
kacyjnych dni jeden 
okazał się „najsłod-
szy”. To za sprawą 
wycieczki do Fa-
bryki czekolady w 
Łodzi. Tam ta „słod-
ka przyjemność” 
produkowana jest 
bezpośrednio z ziar-
na kakaowca przy 
użyciu najwyższej 
jakości składników i 
oryginalnych dodat-
ków. Powoduje to 
jej niepowtarzalny 
smak. Zafascynowa-
ne smakiem gorącej 
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ZAJĘCIA FITNES:

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

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48

Harmonogram zajęć i imprez - wrzesień 2019

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

Wtorki
JogA       godz. 10.00
Tenis stołowy dla młodzieży i dorosłych   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

9.09, godz. 16.00 - Spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci na Warsztaty Dzia-
łań Twórczych - sezon 2019/2020

9.09, godz. 17.30 - Rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez seniorów - 
grupa średniozaawansowana

10.09, godz. 16.00 - Spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci do „Pracowni 
Malarstwa i Rysunku” - sezon 2019/2020

12.09, godz. 16.00 - Pierwsze spotkanie w Klubie Seniora „Jarzębina” po wa-
kacjach

13.09, godz. 10.00 - Rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez seniorów - 
grupa początkująca

16.09, godz. 16.30 - Rozpoczęcie zajęć gimnastycznych dla pań

19.09, godz. 16.00 - Recital duetu „Laluna” - Elżbiety Borkiewicz i Alicji Wibig

25.09, godz. 16.30 - Spotkanie organizacyjne i nabór nowych aktorów do Te-
atrzyku Młodego Aktora

26.09, godz. 16.00 - Zabawa taneczna w Klubie Seniora „Jarzębina”

Poniedziałki  
Terapia logopedyczna dla dzieci   godz. 13.00
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” 
dla dzieci w wieku 7-12 lat    godz. 16.00
Porady w punkcie konsultacyjno-informacyjnym 
dla osób doznających przemocy w rodzinie  godz. 16.30
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań  godz. 16.30
Język angielski dla seniorów -
grupa średniozaawansowana    godz. 17.30

Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci   godz.  8.30
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce
j. polskiego      godz. 13.30
Zajęcia plastyczne w „Pracowni rysunku i malarstwa”
dla dzieci w wieku 7-12 lat    godz. 16.00
Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych godz. 16.30
Gimnastyka - aerobik     godz. 17.00
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań  godz. 18.00

Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów  godz. 10.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego   godz. 16.00
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

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

Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzieci   godz. 10.00
Język angielski dla seniorów  - 
grupa początkująca     godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych 
w nauce j. polskiego     godz. 13.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego   godz. 14.00

Zajęcia FITNESS

poniedziałki:   9.45 - 10.45 ćwiczenia oddechowe
  11.00 - 12.00 callanetics
wtorki: 17.00 - 17.45 wzmacnianie mięśni posturalnych
  18.00 - 19.15 gimnastyka odchudzająca
środy: 10.00 - 10.45 „uda, biodra, pośladki”
  11.00 - 11.45 wzmacnianie mięśni posturalnych
czwartki: 16.00 - 16.45 ćwiczenia oddechowe
  17.00 - 18.00 callanetics
  18.15 - 19.00 „uda, biodra, pośladki”

Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów    godz.  8.30
„Historia na wesoło” - 
pomoc w nauce historii (szkoła podstawowa)  godz. 15.00
Spotkanie Klubu Seniora „Brzoza”   godz. 16.00
Klub dyskusyjny (raz w miesiącu)   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
Klub Miłośników Brydża    godz. 14.00
Pracownia malarstwa i rysunku 
(dzieci od lat 7)     godz. 15.30

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

Klub Seniora „Złota Jesień” - spotkania odbywają się w poniedziałki od 
godz. 14.00

Zespół wokalny Klubu Seniora - próby zespołu odbywają się we wtorki od 
godz. 10.00; - próby solistów: poniedziałki od godz. 16.00 i wtorki od godz. 12.00

Angielski dla dorosłych - informacje na temat zajęć uzyskać można w pla-
cówce

Basen „Oceanik” w Tuszynie - informacje na temat wyjazdów uzyskać moż-
na w placówce
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