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RSM Motor w 2017r. 
 
 
 W 2017r działalność Klubu Osiedlowego Przyjaźni w pierwszej kolejności 
adresowana była do dzieci i młodzieży oraz do seniorów i emerytów – mieszkańców Osiedla 
Przyjaźni. Stanowiły one najliczniejszą grupę uczestników zajęć. Zespoły pracowały 
w stałych kołach zainteresowań i grupach integracyjnych. Ich aktywność kulturalna 
uwarunkowana była bliskością Klubu Przyjaźni od miejsca zamieszkania.  
 
 Zajęcia niżej wymienionych zespołów i kół zainteresowań oraz organizowane 
imprezy, spotkania i wydarzenia kulturalne odbywały się w pomieszczeniach Klubu przy ul. 
Przyjaźni 13 od poniedziałku do piątku w godz. 1300 – 2000 w zależności od programu i planu 
zajęć.  
 
Zespoły i koła zainteresowań to: 

Ø Dziecięcy klub „Kajtek” 
Ø Zespoły plastyczne (grupa przedszkolna i grupa szkolna) 
Ø Rytmika dla dzieci 
Ø Zajęcia umuzykalniające 
Ø Nauka gry na instrumentach klawiszowych  
Ø Młodzieżowy zespół taneczny „ALTER DENS” 
Ø Zespół karate (grupa zaawansowana) 
Ø Klub seniora 
Ø Koło emerytów i rencistów 
Ø Zajęcia gimnastyczne dla pań ( do VI br) 

 
Najliczniejszą grupą uczestników były dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież 

szkolna a następnie seniorzy i emeryci. 
Wymienione grupy liczyły od 8 do 15 osób. Zajęcia zespołów dziecięcych 

i młodzieżowych odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie (2 godziny tygodniowo) 
a zajęcia Klubu seniora i emerytów odbywały się 1 raz w tygodniu po ok. 3 godziny. 

 
W sezonie kulturalnym 2017r oprócz stałych cotygodniowych zajęć zespołów i kół, 

organizowaliśmy otwarte imprezy okolicznościowe, koncerty, spotkania, pokazy i wystawy 
dla wszystkich mieszkańców Osiedla. Były to obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, 
Dni Seniora, Dnia Matki itp. a dla dzieci imprezy rozrywkowe i plenerowe takie jak: powitanie 
wiosny, pożegnanie lata, mikołajki, andrzejki, a wspólnie z Przedszkolem NR 42 
organizowaliśmy rodzinne imprezy dla dzieci i rodziców – przeglądy i konkursy – recytatorki, 
piosenki dziecięcej, taneczny i mody dziecięcej. 

W wymienionych imprezach uczestniczyło średnio od 20 do 40 osób, a w imprezach dla 
dzieci brało udział do 70 uczestników (dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami) w każdej 
imprezie.  

 
Zgodnie z planem pracy Klubu 1 raz w miesiącu organizowaliśmy wystawy malarstwa, 

rysunku, fotografii lub rękodzieła artystycznego oraz wystawy prac dzieci z zespołów 
plastycznych. Wszystkie wystawy łączone były z wernisażami i spotkaniami autorskimi oraz 
wzbogacane były koncertami muzycznymi lub poetyckimi. 

 
 



W czasie ferii zimowych i letnich w ramach akcji „Zima w mieście 2017r” i „Lato w mieście 
2017r” organizowaliśmy odrębne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. W zajęciach tych 
w każdym turnusie uczestniczyło 20 osobowa grupa dzieci w większości z Osiedla Przyjaźni, 
które w czasie ferii pozostawały w miejscu zamieszkania, a w klubie pożytecznie spędzały 
wolny czas i czynnie uczestniczyły w organizowanych dla nich imprezach kulturalnych, 
sportowych i turystycznych.  

 
Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500. Były to 

różnego rodzaju imprezy kulturalne – konkursy, turnieje, pokazy, zawody, zajęcia muzyczne, 
taneczne, teatralne, plastyczne oraz wyjazdy na zajęcia do teatrów, kin, muzeów, galerii 
wystawowych oraz 1 raz w tygodniu wycieczki autokarowe do miejscowości turystycznych, 
ciekawych obiektów architektonicznych i przyrodniczych, do Parków Narodowych itp. 

 
Szczegółowe informacje o realizowanych imprezach w czasie akcji zimowej i letniej 

zamieszczane są w oddzielnych sprawozdaniach. 
 
O wszystkich zajęciach i organizowanych imprezach informowaliśmy mieszkańców 

Osiedla Przyjaźni poprzez ogłoszenia i plakaty zamieszczane w tablicach ogłoszeń i na 
klatkach schodowych.  


