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W czasie ferii dzieci się nie nudzą - na pewno nie te, które zapisały się na 
zajęcia w Domach Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wyjazdy 
do teatru, kina, na basen, do groty solnej i na lasery, to tylko kilka z całej masy 
atrakcji, z których korzystają uczestnicy półkolonii. Wszyscy żałują, że ferie 
trwają tylko dwa tygodnie! 

Zajęć nie brakuje też dla starszych osób. Kluby seniora w styczniu świętowały 
Dzień Babci i Dziadka. Początek roku to bardzo aktywny okres dla wszystkich.

W ferie nie siedzimy w miejscu

W SDK dzieciaki nie narzekają na brak atrakcji.
 - Mamy zasadę, żeby nie siedzieć w miejscu. Dlatego zorganizowaliśmy masę 

wyjazdów i wyjść - mówi Monika Jarończyk, kierownik Spółdzielczego Domu 
Kultury przy ul. Orlej. 

Uczestnicy półkolonii byli już w kinie Tomi na filmie „Alvin i wiewiórki”, w 
teatrze Arlekin w Łodzi na przedstawieniu „Tajemnice wesołego miasteczka”, w 
Tuszynie na basenie Oceanik, a także w grocie solnej „Relax” w Łodzi. Program 
zajęć na kolejny tydzień jest równie napięty: kręgle w Manufakturze, film „Misiek 
w Nowym Jorku”, planetarium, muzeum i figloraj. Atrakcji co niemiara!

Pozostałe Domy Kultury mają równie napięty harmonogram. Dzieci uczest-
niczące w zajęciach Domu Kultury Barak odwiedziły np. salę zabaw Piotruś 
Pan w Łodzi oraz Laser Games w Manufakturze.

- Staramy się, żeby najmłodsi mieli jak najwięcej atrakcji - opowiada Anna 
Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury „Barak”.

Z kolei uczestnicy półkolonii w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej 
zdążyli już wyszaleć się na zjeżdżalniach na basenie w Tuszynie oraz w sali 
zabaw Agatka. W półkoloniach biorą udział dzieci w wieku 6-12 lat. Zarówno 
dzieci, jak i rodzice nie mają wątpliwości, że to najlepszy sposób na spędzenie 
aktywnych ferii w mieście.

Dzień Babci i Dziadka pełen wzruszeń

Nie próżnują też seniorzy, którzy w styczniu obchodzili swoje święto: Dzień 
Babci i Dziadka. Z tej okazji w DK „Barak” wystąpiły dzieci z przedszkola nr 15, a 
w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2. 

29 lutego Klub Seniora „Złota Jesień” odwiedzi pasjonat ogrodów Roman Kępa. 
Opowie, jak urządzić swój wymarzony ogród. W marcu już zaplanowano atrakcje 
na Dzień Kobiet . 

Fani aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z licznych zajęć fitness w ODK. 
Na wszystkich chętnych czekają prowadzone przez profesjonalistów ćwiczenia 
oddechowe, gimnastyka odchudzająca, usprawniająca i rewitalizująca, a także ae-
robik i callanetics.

Remont jakiego jeszcze nie było

Na kolejne atrakcje w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej przyjdzie 
nam sporo poczekać. Powodem jest generalny remont. Do jego zakończenia 
wszystkie zajęcia są odwołane. Uczestnicy zajęć w ODK muszą uzbroić się w 
cierpliwość i to aż do maja. Ale warto poczekać. 

- Remontujemy korytarz i niektóre pomieszczenia. Na początku marca zaczyna-
my prace w drugiej części ODK. Takiego remontu nie było od początku istnienia 
placówki - opowiada Karolina Zasada, kierownik ODK przy ul. Łaskiej. - Po 
zakończeniu prac wystrój zmieni się nie do poznania.

Pomaganie dzieciom i rodzicom

Od kilku lat w ofercie Domu Kultury „Barak” są zajęcia, które pomagają dzie-
ciom wyrównywać braki w nauce języków: angielskiego i polskiego. Uczniowie 
wyrównują zaległości programowe z naciskiem na znajomość gramatyki. Jest tu 
także profesjonalna pomoc w zakresie logopedii.

- W trudnych przypadkach specjalista prowadzi terapię logopedyczną. Prawi-
dłowa wymowa jest szczególnie istotna dla dzieci w wieku szkolnym. Dziecko staje 
się  bardziej pewne siebie, nie boi się prześladowań ze strony rówieśników, osiąga 
lepsze wyniki w nauce - opowiada Anna Beze-Łodyga, kierownik Domu Kultury 
„Barak”. 

W „Baraku” działa także punkt konsultacyjnym ds. przemocy. Pomoc znajdą 
tam rodzice mający trudności wychowawcze. 

- Naszym zadaniem jest właściwe rozpoznanie skali problemu i poinformowanie 
o możliwości pomocy ze strony właściwych organów państwowych i społecznych 
- tłumaczy pani kierownik.

Oto kilka najciekawszych wydarzeń...

FERIE AKTYWNE DLA WSZYSTKICH

21 stycznia: Nagrody za najpiękniejszą dekorację rozdane

W Domu Kultury „Barak” rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą dekorację świą-
teczną balkonu lub okna w PSM. Zgłoszeń było dużo, więcej niż w poprzednich la-
tach, co według organizatorów świadczy o coraz większej popularności konkursu. W 
tym roku pierwsza nagroda, czyli kuchenka mikrofalowa, trafiła w ręce Marioli Kot, 
mieszkanki ul. Wajsówny. Odkurzacz elektryczny ucieszył Agnieszkę Gołębiewską z 
ul. Moniuszki, zdobywczynię drugiego miejsca. Na podium załapał się jeszcze Łukasz 
Nowak z ul. Mokrej. W jego ręce trafił czajnik elektryczny. Nagrody wręczał wicepre-
zes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Mencwal.

21 stycznia: Dzień Babci i Dziadka

W DK „Barak” wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 15. Mali artyści z grup 
„Krasnoludki”, „Frenetki” i „Gwiazdeczki” przygotowani przez nauczycielki Mirosła-
wę Sosnowską i Dorotę Błoch zaprezentowali wiersze i piosenki dla wszystkich Babć 
i Dziadków. W niejednym oku zakręciły się łzy, a z twarzy nie schodziły uśmiechy. 
Dzieci otrzymały gromkie brawa. Przedszkolaki przygotowały własnoręcznie zrobio-
ne prezenty dla wszystkich. Babcie otrzymały czerwone serca, a dziadkowie pięknie 
zdobione krawaty.

25 stycznia: Przedszkolaki dla babć i dziadków

W Domu Kultury przy ul. Orlej 45 obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Występ dzie-
ci z Przedszkola Miejskiego nr 2 sprawił wielu babciom i dziadkom ogromną radość. 
Program artystyczny przygotowała grupa „Misie-Pysie”. Trzydzieścioro młodych ar-
tystów zaprezentowało piękne piosenki i scenki. Przedstawienie razem z dziećmi przy-
gotowały nauczycielki z przedszkola. Oklaskom ze strony widowni nie było końca. 

27 stycznia: Spotkanie integracyjne

Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…” już po raz jedenasty zorganizowało Powiatowe 
Noworoczne Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych. Wspólna zabawa 
podopiecznych z różnych placówek sprawiła wszystkim ogromną radość. Gorące rytmy 
rozgrzewały do tańca, a smaczny poczęstunek przygotowany przez uczniów szkoły gas-
tronomicznej rozpieszczał podniebienia. Sympatyczna atmosfera towarzyszyła wszyst-
kim do samego końca.
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Spółdzielczy Dom Kultury - ul. Orla 45

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

Harmonogram  bezpłatnych imprez i zajęć MARZEC 2016

Poniedziałki
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego 
- godz. 13.00
Terapia logopedyczna dla dzieci - godz. 13.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych w nauce j. polskiego - godz. 15.00
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 Prze-
mocy w rodzinie - godz. 16.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań - godz. 18.30

Wtorki
Terapia logopedyczna dla dzieci - godz. 8.30 
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego 
- godz. 14.00
Zajęcia manualne na „Warsztatach Działań Twórczych” dla dzieci w wieku 
6-12 lat - godz. 16.00
Zajęcia decoupage w Klubie Technik Zdobniczych - godz. 17.30

Poniedziałki 
Spotkania w Klubie Seniora „Złota Jesień - godz. 14.00
Spotkania sekcji nauki gry na instrumentach - sekcja skupia dzieci i młodzież 
uczącą się gry na keyboardzie i gitarze - godz. 16.00

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, 18.00

Środa
Gimnastyka rewitalizująca - godz. 10.00
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, 18.00

3.03. godz. 16.00 - spotkanie z ogrodnikiem „Praktyczne porady ogrodnicze”
10.03. godz. 16.00 - „Dzień Kobiet” - spotkanie dla członków Klubu Seniora
17.03. godz. 16.00 - Uroczystość z okazji Świąt Wielkanocnych
31.03. godz.16.00 - „Dzień Wiosny” - spotkanie muzyczne

Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 17.00

Środy
Próby zespołu wokalnego „Jarzębinki” i solistów - godz. 9.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego - 
godz. 13.00
Zajęcia teatralne w „Teatrzyku Młodego Aktora” dla dzieci w wieku 7-12 lat - godz. 
16.30
Spotkania dzieci i młodzieży z sekcji muzycznej - godz. 17.00

Czwartki
Terapia logopedyczna dla dzieci - godz. 8.30
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań - godz. 9.00
Pomoc dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w nauce j. angielskiego - 
godz. 14.00
Spotkania Klubu Seniora „Jarzębina” - 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

Piątki
Konsultacje logopedyczne dla dzieci - godz. 10.00
Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 14.00

Wtorki
Spotkania członków i sympatyków Klubu „To się uda” - godz. 17.00
Środy
Spotkania Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” - godz. 11.00

Zajęcia fitness

Do czasu zakończenia prac remontowych w budynku odwołane zostały wszystkie zajęcia prowadzone w ODK.

1 lutego: Jak dbać o zdrowie

Podczas kolejnego spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień” uczestnicy dowie-
dzieli się więcej o różnych sposobach walki z chorobami, które najczęściej doty-
kają osoby starsze. Wykład na ten temat przygotował lekarz medycyny rodzinnej 
Jarosław Lesman. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Seniorzy mieli 
wiele pytań do swojego gościa. Ekspert długo i cierpliwie rozwiewał wszystkie 
wątpliwości. 

4 lutego: Policja ostrzega

Pabianiccy policjanci spotkali się z seniorami w DK „Barak”, żeby porozma-
wiać na temat bezpieczeństwa na co dzień. Naczelnik wydziału prewencji Paweł 
Pawicki i sierżant sztabowy Aleksandra Białkowska przestrzegali seniorów, aby 
nie nosili przy sobie dużej ilości pieniędzy. Idąc po odbiór gotówki do banku czy 
na pocztę, warto zabierać ze sobą zaufaną osobę. Funkcjonariusze tłumaczyli, jak 
prawidłowo zachować się tam, gdzie panuje duży tłok - w tramwaju czy autobu-
sie, w parku czy na cmentarzu. Seniorzy z zainteresowaniem słuchali o złotych 
zasadach bezpieczeństwa, takich jak zachowanie czujności, gdy obcy odwiedzają 
nas w domu.

9 lutego: Karnawał najmłodszych

Dzieci z przedszkola nr 15 w ostatki szalały na parkiecie w „Baraku”. Jak na 
karnawał przystało, zabawa była na sto dwa. Dzieci pięknie poprzebierane stara-
ły się sprostać wybranym rolom. Zabawę poprowadzili profesjonalni animatorzy 
Magdalena i Bartek Kusiakowie. Młodzi tancerze pokazali, że potrafią się bawić 
do każdej muzyki: od gangnam style, przez karnawałową polkę, po taniec czeko-
ladowy. Nie zabrakło konkursów muzycznych oraz pokazu strojów.

Wystartował remont ODK

Na początku stycznia rozpoczął się wielki remont Osiedlowego Domu Kultury 
przy ul. Łaskiej. Malowanie ścian, wymiana wykładziny, remont korytarza - to 
tylko część z prac, które zaplanowano. Przyszli goście nie będą w stanie poznać 
odnowionej placówki. Niestety, na efekty będziemy musieli poczekać do maja. Do 
tego czasu zajęcia w ODK-u (oprócz ferii) są odwołane.


