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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  bezpłatnych imprez i zajęć LUTY 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 
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań - godz. 9.00
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
Spotkania sekcji tenisa stołowego - godz. 17.00

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
Gimnastyka odchudzająca - godz. 18.00

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

Środa
Gimnastyka rewitalizująca - godz. 10.00
Ćwiczenia oddechowe - godz. 16.00
Callanetics - godz. 17.00

Czwartek
Ćwiczenia oddechowe - godz. 9.45 
Aerobik - godz. 17.00
Aerobik - godz. 18.00

4.02., godz. 16.00 - Tłusty czwartek - spotkanie dla członków Klubu Seniora
9.02., godz. 13.30 - Zabawa karnawałowa dla dzieci z Przedszkola nr 15
11.02., godz. 16.00 - Premiera Teatrzyku Młodego Aktora dla seniorów pt.: „Valentino z Vb” 
15-26.02. - AKCJA ZIMA 2016 - ferie zimowe dla dzieci 

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
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań - godz. 18.30

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 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
Gimnastyka oddechowo-relaksacyjna dla pań - godz. 9.00
Konsultacje logopedyczne dla dzieci - godz. 10.00

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.

27.01. - XI Powiatowe Noworoczne Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych organizowane przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…”
29.01. - Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Chóru „Dzwon” i zaproszonych gości
15-26.02. - AKCJA ZIMA 2016 - zajęcia o różnorodnej tematyce dla dzieci w wieku 7-12 lat mieszkających w zasobach Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

25 stycznia - Obchody Dnia Babci i Dziadka w Klubie Seniora

Co roku w styczniu swoje święta obchodzą babcie i dziadkowie. Z tej okazji 
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 przygotowały i zaprezentowały w Spółdziel-
czym Domu Kultury specjalny program artystyczny. Swoje pierwsze kroki na 
scenie stawiali 4- i 5-letni aktorzy i wokaliści. Za debiutanckie występy zebrali 
oczywiście gromkie owacje. Spotkanie dużych i małych budzą zawsze najwięk-
sze emocje i przynoszą najwięcej radości. Trema była obecna zarówno po stronie 
wykonawców, jak i publiczności.

14 stycznia - Wspólne kolędowanie z „Retro”

Zespół „Retro” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach od wielu lat prowadzi 
Mirosław Piotrowski. W zeszłym roku za swoją działalność został uhonorowany przez 
mieszkańców miasta tytułem „Ikona Kultury Pabianic”. W tym miesiącu zespół odwie-
dził DK „Barak”, żeby wspólnie z seniorami zaśpiewać kolędy. Wśród przepięknie wy-
konanych melodii znalazły się „Dzwonki sań”, „Narodził się Jezus Chrystus”, „Witaj 
święta Dziecino”, „Leży mały Jezus”, „Narodzenia czas”, „Zamknij oczęta”, „Zaśnij 
Boże Dzieciąteczko” oraz wiele innych znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek.


