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ŻEGNAMY WAKACJE
Jak każde, również i tegoroczne wakacje upłynęły bardzo szyb-

ko. Pandemia sprawiła, że były zupełnie inne niż zwykle. Pomimo 
obostrzeń z nią związanych domy kultury Pabianickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej nie narzekały na brak chętnych. Wszystkie zaję-
cia cieszyły się dużym zainteresowaniem. I choć prowadzone przy 
ograniczonej liczbie uczestników dostarczyły wiele radości i uroz-
maiciły wolny czas. Zarówno dzieci, jak i nieco starsi odwiedza-
jący placówki Spółdzielni korzystali z różnych zajęć i warsztatów. 
Wszyscy z dużą odpowiedzialnością i zrozumieniem zachowywali 
wszelkie środki bezpieczeństwa. Nikt nie narzekał. 

Od momentu ponownego otwarcia placówek, czyli od 1 czerw-
ca, soliści domów kultury pracują bez wytchnienia i nie opuszcza-
ją żadnej próby. Przygotowują repertuar na kolejne recitale. Pełni 
nadziei oczekują na możliwość występu przed szerszą publiczno-
ścią. Pod okiem instruktora Marka Koszady w Osiedlowym Domu 
Kultury przy ul. Łaskiej swoje zdolności wokalne szlifują: Sewe-
ryn Wartalski, Ryszard Grzelczak, Halina Binder oraz duet AL-
MIRO w składzie Alicja Wibig i Mirosław Madaj. Przygotowują 
nowy repertuar, nie tylko polskich, ale i zagranicznych utworów. 
Dlatego tak bardzo nie mogą doczekać się zaprezentowania go 
przed szerszym gronem odbiorców. 

O muzyce nie zapomnieli również najmłodsi z Domu Kultury 
„Barak” przy ul. Brackiej, którzy na cotygodniowych warsztatach 
pilnie uczyli się gry na gitarze i keyboardzie. Z dużą ciekawością 
zgłębiali tajniki różnych form aranżacji utworów instrumental-
nych i wokalnych. W „Baraku” w czasie wakacji kontynuowana 
była również terapia logopedyczna oraz porady dla dzieci, które 
mają problemy z wymową. Indywidualnie zajęcia z dziećmi pro-
wadziła Magdalena Kowalska.

Ruch na świeżym powietrzu towarzyszył paniom ze Spółdziel-
czego Domu Kultury przy Orlej. W dobrych nastrojach i kondycji 
brały udział w zajęciach sportowych w „Małym Ciechocinku” oraz 
chętnie poznawały ciekawe okolice naszego miasta. Jedną z atrakcji 
była wyprawa na Rudzką Górę. Pomimo upału wielokilometrową 
trasę pokonały w dobrych humorach. Odpoczynek w trakcie pieszej 
wędrówki odbyły nad malowniczymi Stawami Stefańskiego. To po-
zwoliło, by pełne energii skorzystały ze zjazdu torem saneczkowym 
i podziwiały panoramę Łodzi ze szczytu Rudzkiej Góry. W drodze 
powrotnej oddały się góralskiej tradycji i w „Bacówce u Józka” 
skosztowały smakowitych regionalnych potraw.

Plenerowe zajęcia odbyli również uczestnicy zajęć z „Grupy fo-
tograficznej” działającej w Osiedlowym Domu przy ul. Łaskiej. 
Wakacyjny czas był dla nich wyjątkowo intensywny. Pod okiem 
Krzysztofa Dumki szukali ciekawych miejsc do fotografowania. 
Często okazywało się, że są one w zasięgu wzroku i same „wpada-
ją” w czujne oko obiektywu. Ilość wykonanych zdjęć jest zaskaku-
jąco duża. Ciekawe fotografie będzie można obejrzeć na wystawie, 
która odbędzie się niebawem.

Już dosłownie „kilka chwil” dzieli nas od rozpoczęcia roku 
szkolnego. Działalność będą prowadziły również domy kultury 
Spółdzielni. Oczywiście w nieco zmienionej, ale bezpiecznej dla 
wszystkich formie. Od października zaplanowane są spotkania w 
klubach seniora. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo będą odby-
wały się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Wszystkim dzieciom życzymy sukcesów w nauce, a odwiedza-
jącym domy kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
mile spędzonego czasu na ulubionych zajęciach.
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Osiedlowy Dom Kultury - ul. Łaska 46/48     tel. (42) 215-78-56 lub 508-352-324

Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45   tel. (42) 215-11-09 lub 508-352-291

Dom Kultury „Barak”- ul. Bracka 27a     tel. (42) 214-89-92 lub 668-836-770

Harmonogram WRZESIEŃ 2020 - zapisy tylko telefonicznie

4.09., godz. 10.00 - rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez seniorów - gru-
pa średniozaawansowana

 7.09., godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci na Warsztaty Dzia-
łań Twórczych - sezon 2020/2021

7.09., godz. 17.30 - rozpoczęcie nauki języka angielskiego przez seniorów - gru-
pa zaawansowana

7.09., godz. 16.30 - rozpoczęcie zajęć gimnastycznych dla pań

8.09., godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne i zapisy dzieci do Pracowni Malar-
stwa i Rysunku - sezon 2020/2021

16.09., godz. 16.30 - rozpoczęcie zajęć i nowe zapisy dzieci do Teatrzyku Mło-
dego Aktora

Poniedziałki
Terapia logopedyczna dla dzieci     - godz. 13.00
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” 
dla dzieci w wieku 7 -12 lat     - godz. 16.00
Gimnastyka oddechowo - relaksacyjna   - godz. 16.30
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup dla pań    - godz. 16.30
Język angielski dla seniorów - grupa zaawansowana  - godz. 17.30

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

1.09 - zapisy do grupy fotograficznej 
1.09 - nabór chętnych na wtorkowe zajęcia jogi
2.09 - nabór chętnych na środowe zajęcia jogi
3.09 - zapisy dzieci na zajęcia plastyczne
4.09 - nabór chętnych na piątkowe zajęcia jogi

Poniedziałki
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów    - godz.   8.30
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii 
(szkoła podstawowa)      - godz. 15.00
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

Środy
Tenis stołowy dla dorosłych i seniorów    - godz.   8.30
„Historia na wesoło” - pomoc w nauce historii 
(szkoła podstawowa)      - godz. 15.00
Klub Dyskusyjny (raz w miesiącu)    - godz. 16.00
Joga        - godz. 17.00
- 
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

Wtorki
wzmacnianie mieśni posturalnych    - godz. 10.00
gimnastyka usprawniająca     - godz. 16.30
aerobik        - godz. 18.00
zajęcia on-line       - godz. 19.30
   
Środy   
„uda, biodra, pośladki”      - godz. 18.00

Czwartki  
„stawiam na stawy”      - godz. 9.00
aerobik        - godz. 18.00
zajęcia on-line       - godz. 19.30

Piątki
ćwiczenia w „małym Ciechocinku” (talia, brzuch) - godz. 10.00

Zajęcia plastyczne w „Pracowni Rysunku i Malarstwa” 
dla dzieci w wieku 7 - 12 lat     - godz. 16.00
Zajęcia decupage w Klubie Technik Zdobniczych   - godz. 16.30
Gimnastyka – aerobik      - godz. 17.00
Gimnastyka na zdrowy kręgosłup    - godz. 18.00

Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów   - godz. 10.00
Terapia logopedyczna dla dzieci     - godz. 13.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego     - godz. 14.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” 
dla dzieci w wieku 7-12 lat     - godz. 16.30
Nauka gry na instrumentach: gitara i keyboard   - godz. 17.00
Próby sekcji muzycznej      - godz. 18.00

Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci     - godz. 8.30
Spotkania dzieci z sekcji muzycznej    - godz. 14.30
Próby solistów      - 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 średniozaawansowana  - godz. 10.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz. 13.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego     - godz. 14.00

Angielski dla dorosłych:
wtorki       - godz. 16.30
środy       - godz. 16.30
czwartki      - godz. 10.00 i 16.30

Spotkania Klubu Haftu „Mulinka”
- II i IV poniedziałek miesiąca   - godz. 17.30

Zespół Wokalny „Złota Jesień” próby solistów: 
poniedziałki       - godz. 13.00 - 17.00 
wtorki       - godz. 9.00 - 12.00
     

Zajęcia FITNESS    

Poniedziałki  
ćwiczenia oddechowe     - godz. 16.30
gimnastyka odchudzająca   - godz. 18.00


