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Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie działalności oświatowo – kulturalnej
i społecznej prowadzonej przez SM „Bródno”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bródno” od rozpoczęcia działalności w 1977 roku prowadzi
zarówno działalność oświatowo – kulturalną jak i społeczną.
. Stosownie do art. 4 ust.5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie
spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu kosztów działalności oświatowo-kulturalnej, jeśli
uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 statutu SM
„Bródno’” przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in. prowadzenie działalności oświatowo
– kulturalnej. Zgodnie z § 13 ust.1 pkt 3 statutu, nowi członkowie spółdzielni wnoszą
jednorazową opłatę na działalność społeczną i oświatowo- kulturalną w wysokości 15%
minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku
kalendarzowym. W roku 2017 jest to kwota 300 zł.
Opłata przeznaczona jest na działalność oświatowo – kulturalną i społeczną prowadzoną
w Zarządzie SM „Bródno” jak również w placówkach osiedlowych, w celu zaspokojenia
potrzeb członków spółdzielni i ich rodzin w zakresie kultury, oświaty i sportu poprzez
organizację imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym również dla osób
niepełnosprawnych i gorzej sytuowanych,
Działalność ta prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanych przez Radę
Nadzorczą planów przychodów i kosztów działalności oświatowo-kulturalnej i społecznej
prowadzonej w Zarządzie SM „Bródno” oraz zbiorczych planów przychodów i kosztów
działalności oświatowo-kulturalnej i społecznej SM „Bródno”.
Działalność kulturalno - oświatową prowadzą dwa spółdzielcze domy kultury: ”Lira” i
„Jowisz”, dwa kluby osiedlowe „Junona” i „Podgrodzie” oraz cztery kluby seniora. Niezależnie
od działalności prowadzonej przez placówki oświatowo - kulturalne, również w Zarządzie
prowadzona jest działalność oświatowo kulturalna, w ramach której realizowane są głównie
imprezy otwarte – konkursy, festyny, turnieje sportowe, itp., adresowane do wszystkich
członków spółdzielni. Oferta jest bardzo szeroka, a w miarę potrzeb zgłaszanych przez
zaineresowanych modyfikowana i aktualizowana.
W ramach działalności oświatowo – kulturalnej w klubach działają różnorodne, stałe
sekcje zainteresowań, takie jak: nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, kursy
języków obcych, zajęcia taneczne, gimnastyka rekreacyjna, aerobic, zumba, Akademia Kung
– FU, zajęcia pilates, joga i judo, zajęcia akrobatyczne, tenis stołowy sekcja modelarska. W
klubach prowadzona jest akcja „Zima i Lato w mieście”, kluby uczestniczą w organizowanym
centralnie Festynie Bródnowskim, gdzie mogą zaprezentować swój dorobek. Placówki
organizują także imprezy okolicznościowe i świąteczne dla ubogich i samotnych członków
spółdzielni.
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I. Działalność oświatowo- kulturalna na przykładzie 2016 r. w poszczególnych
osiedlach przedstawia się następująco:
1) Osiedle „Kondratowicza”
Baza – 838 m², w tym: Spółdzielczy Dom Kultury „Lira”, Modelarnia Lotnicza, Klub
Seniora „Uśmiech”
Zajęcia stałe w SDK „Lira”: plastyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia w modelarni,
gimnastyka rekreacyjna z elementami karate, nauka gry na keyboardach i pianinie, taniec
towarzyski dla dzieci i dorosłych oraz seniorów z Klubu „Uśmiech”, gimnastyka, nauka
języków obcych oraz kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych, licealnych i do
matury, kursy nauki jazdy, wieczorki dla samotnych, gimnastyka rekreacyjna dla seniorów,
ćwiczenia z profilaktyki zdrowego kręgosłupa – pilates, zajęcia jogi w terapii bólu kręgosłupa,
zajęcia judo dla dzieci. Ponadto SDK organizował wiele imprez okolicznościowych, takich jak
imprezy choinkowe dla dzieci, bal andrzejkowy, bal ostatkowy, józefinki, wigilie dla
samotnych i ubogich mieszkańców osiedla, raz w miesiącu wieczorki taneczne. SDK czynnie
uczestniczył w imprezach organizowanych centralnie przez Zarząd SM „Bródno” takich jak:
„Karnawał na lodzie”, akcja „Zima w mieście”, Festyn Bródnowski, Festyn „Sportowy
Targówek”, współorganizował konkurs plastyczny pt. „100 LAT TARGÓWKA w sporcie i
rekreacji, w architekturze i krajobrazie, w życiu mieszkańców”, uczestniczył w
organizowanym przez Radę Dzielnicy Targówek konkursie plastycznym pt. „Aktywna
Wielkanoc” w ramach „Świątecznych spotkań Wielkanocnych dzieci i młodzieży Targówka”.
Ponadto SDK „Lira” wynajmował sale na uroczystości rodzinne, zebrania, pokazy, spotkania,
konferencje i szkolenia. W SDK „Lira” odbywają się giełdy akwarystyczne.
W Klubie Seniora „Uśmiech” działa sekcja brydżowa, seniorzy z klubu seniora uczestniczyli
w wielu organizowanych w klubie zajęciach, spotkaniach, pokazach oraz uroczystościach.
2) Osiedle „Toruńska”
Baza - 440 m2, w tym: Klub „Junona”, Klub Seniora „Relaks” .
Zajęcia stałe: kółko plastyczne dla dzieci młodszych, mini klubik „Misiaki” dla maluchów (,
szkółka szachowa dla dzieci i młodzieży połączona z turniejami szachowymi (nasi
podopieczni wraz z instruktorem biorą udział w Turniejach Szachowych organizowanych
przez Urząd Dzielnicy Targówek zdobywając miejsca w pierwszej dziesiątce uczestników),
nauka gry na gitarze, akordeonie, pianinie i keyboardach, kursy języka angielskiego dla
dzieci i młodzieży EARLY STAGE, Akademia Kung Fu, zumba dla pań, Klub Sportowy
Bonvm - zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami
stretchingu dla pań, Szkoła Tańca „Rio” – taniec dla narzeczonych, weselny i dancingowy/,
Klub Taneczny „Boogie-Rock” – weekendowe warsztaty tańca towarzyskiego, spotkania
integracyjne dla osób niepełnosprawnych, w tym również zabawy i konkursy zręcznościowe,
prowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (wg umowy zawartej ze
Szkołą Podstawową Niepubliczną
Nr 38
z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny
Sendlerowej), wieczorki taneczne dla „Samotnych i nie tylko”, Koło Filatelistów Nr 2,
spotkania seniorów w Klubie „Relaks”, sekcja brydża towarzyskiego.
Ponadto klub organizował imprezy okolicznościowe i rozrywkowe dla dzieci, młodzieży
i dorosłych z udziałem artystów zawodowych i własnych zespołów (Zespół Retro), koncerty
muzyczne, imprezy okazjonalne, zabawę andrzejkową i walentynkową, zorganizował
choinkę z poczęstunkiem i paczkami dla dzieci z ubogich rodzin z Osiedla „Toruńska”. Klub
czynnie uczestniczył przy organizacji imprez centralnych takich jak Karnawał na lodzie dla
dzieci ze szkół z Dzielnicy Targówek, spotkanie dla młodzieży niepełnosprawnej z okazji
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choinki, prowadził akcje „Lato i Zima w mieście”, współorganizował XVI Wernisaż prac
artystów amatorów, uczestniczył w Festynie Bródnowskim, brał udział w Festynie „Sportowy
Targówek”. Dzieci z Klubu „Junona” brały udział w konkursie plastycznym pt. „100 LAT
TARGÓWKA w sporcie i rekreacji w architekturze i krajobrazie w życiu mieszkańców”. Klub
„Junona” uczestniczył w organizowanym przez Radę Dzielnicy Targówek konkursie
plastycznym pt. „Aktywna Wielkanoc” w ramach „Świątecznych Spotkań Wielkanocnych
dzieci i młodzieży Targówka”. Klub organizował wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
krajowe (do Uniejowa, Gniezna –Lednica, Zielonej Góry ze zwiedzaniem Berlina) oraz
zagraniczne (Praga – Kutna Hora). W Klubie „Junona” miały swoje siedziby: Oddział Bródno
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Stowarzyszenie Szarych Szeregów Krąg – Bazylika Bródno”. Klub użyczał sali i współorganizował spotkania świąteczne lub okolicznościowe
typu Walentynki, Andrzejki dla rencistów i emerytów z Koła PZERI Nr 4. W klubie odbywały
się nieodpłatnie zajęcia dla kobiet ze Stowarzyszenia Amazonek oraz gimnastyka
rekreacyjna dla seniorów z Targówka (3 grupy) przy współpracy z Wydziałem Sportu Urzędu
Dzielnicy Targówek.
3) Osiedle „Wysockiego”
baza: 735 m². w tym SDK „Jowisz”, Klub Seniora
Zajęcia stałe w SDK „Jowisz”: zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, zajęcia plastyczne dla
przedszkolaków i dzieci szkolnych klasa I – VI, sekcja teatralna dla dzieci i młodzieży,
ognisko muzyczne, koło twórczości manualnej dla dorosłych i dzieci, tenis stołowy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, 42. Konkurs recytatorski pt. „ Moje ulubione wiersze”. Organizowane
były zajęcia zdrowego kręgosłupa pilates, odbywały się próby rodzimego zespołu seniora
„Jowiszanki”. Ponadto SDK organizował spotkania świąteczne, zabawy, wieczorki taneczne,
Dzień Seniora. Przy SDK działa Klub AA. SDK „Jowisz” zorganizował zabawę noworoczną z
paczkami dla 84 dzieci z rodzin wielodzietnych i ubogich z osiedla. W klubie odbył się 9.
Artystyczny Przegląd Klubów Seniora pt. „Warszawa da się lubić” oraz spotkanie ze sztuką
dla artystów amatorów z terenu SM „Bródno”.
Klub czynnie uczestniczył w imprezach centralnych: prowadził akcje „Zima i Lato w mieście”,
brał udział w „Karnawale na lodzie”, współorganizował 43. edycję konkursu recytatorskiego
pt. „O wielkich Polakach w poezji na przestrzeni dziejów”, Uczestniczył w Festynie
Bródnowskim, w Festynie „Sportowy Targówek”.
Dzieci z SDK „Jowisz” czynnie
uczestniczyły w konkursie plastycznym pt. „100 LAT TARGÓWKA w sporcie i rekreacji w
architekturze i krajobrazie w życiu mieszkańców”. SDK „Jowisz” uczestniczył w
organizowanym przez Radę Dzielnicy Targówek konkursie plastycznym pt. „Aktywna
Wielkanoc” w ramach „Świątecznych spotkań Wielkanocnych dzieci i młodzieży Targówka”.
spotkania w Klubie Seniora, gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów – 2 grupy. Młodzież z
Kółka Teatralnego SDK „Jowisz” wystąpiła z programem artystycznym w Klubie „Junona”
podczas imprezy dla osób niepełnosprawnych. Zespół „Jowiszanki” dwukrotnie wystąpił w
Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym przy ul. Mehoffera z programem muzycznym
pt. ”Barwy jesieni” oraz poetycko-muzycznym z okazji Dnia Niepodległości.
4) Osiedle „Podgrodzie”
Baza 402 m ², w tym: Klub „Podgrodzie”, Klub Seniora „Podgrodzie”.
Zajęcia stałe: nauka języka angielskiego, zajęcia akrobatyczno-taneczne, aerobik, zumba,
zajęcia taneczno-fitness, gimnastyka rekreacyjna dla seniorów, judo, zajęcia plastycznomodelarskie, tenis stołowy, Zajęcia taneczne dla seniorów.
Akcje „Zima i lato w mieście”, Dzień Weterana, Wystawy plastyczne i fotograficzna pt. „Foto
– Bródno”, uroczystości dla seniorów z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Dnia
Seniora, Kiermasz świąteczny rękodzieła artystycznego, zabawy taneczne dla seniorów,
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prezentacje o tematyce zdrowotnej i akcje promocyjne realizowane przez podmioty
gospodarcze.
Oprócz zajęć, takich jak spotkania towarzyskie przy herbacie, oglądanie wybranych
programów telewizyjnych, czytanie czasopism oraz spędzanie czasu na grach towarzyskich i
dyskusjach
Klub Seniora prowadzi
sekcje zainteresowań: malarstwa, rękodzieła
artystycznego, kulinarną, estradową. Członkinie sekcji malarstwa wzięli udział w wernisażu
prac, który
odbył się w Klubie „Podgrodzie”. Ze środków własnych klubowiczów
zorganizowano: wieczorki muzyczne, taneczne i poetyckie, imieninowe koncerty życzeń,
wycieczki krajoznawcze, rejs statkiem do Serocka, wycieczki do muzeów, wieczornice,
wyjścia do teatru, wieczorek sylwestrowy, impreza z okazji „Dnia Kobiet”, impreza z okazji
„Dnia Matki”, spotkanie z wizażystką, „tłusty czwartek” W klubie miały miejsce prelekcję
tematyczne: „Bezpieczeństwo przy operacjach bankowych” (z przedstawicielem banku),
„Wiem więcej – jestem bezpieczny” (z dzielnicowym), „Czy warto się ubezpieczyć” (z
agentem ubezpieczeniowym).
W klubie ma siedzibę Koło nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W celu
ustalenia wspólnych kierunków działań w środowisku ludzi „Złotego Wieku” klub i Koło ściśle
współpracowały.
Klub Seniora współpracował z innymi placówkami oświatowo-kulturalnymi z terenu SM
Bródno jak i Dzielnicy Targówek, domami kultury „Lira”, „Jowisz” klubem „Junona”,
organizacjami kombatanckimi, Stowarzyszeniem „Targówek w spódnicy”, apteką „Hibiskus”.

W ramach działalności oświatowo – kulturalnej i społecznej prowadzonej w Zarządzie
SM „Bródno” organizowane są miedzy innymi takie imprezy jak: konkurs plastyczny,
recytatorski, fotograficzny, wernisaż prac artystów amatorów, konkurs na najpiękniejszy
balkon i zieleniec, akcja „Zima i Lato w mieście”, turnieje sportowe: piłki nożnej, siatkowej
oraz tenisa stołowego, Festyn Bródnowski, Dzień Weterana i Seniora, choinka dla dzieci z
osiedli i niepełnosprawnych.
Spółdzielnia od wielu lat współpracuje ze Społeczną Radą Kombatancką przy
Burmistrzu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
reprezentującą interesy wszystkich
organizacji kombatanckich, do których należą również członkowie spółdzielni

II. Działalność oświatowo- kulturalna prowadzona w Zarządzie na przykładzie
2016 r. przedstawia się następująco:
Imprezy, o których mowa poniżej odbywają się corocznie, z tym że zarówno programy
artystyczne i tematy konkursów są w każdym roku aktualizowane i urozmaicane.
1. Akcja „Zima w mieście”. Akcję prowadziły cztery wiodące placówki spółdzielcze.
Adresowana do uczniów klas I – VI szkoły podstawowej. Spółdzielnia zapewnia
program - dla dzieci członków – bezpłatnie oraz posiłki obiady - odpłatnie.
2. Karnawał na lodzie odbył się
na lodowisku OSiR „Targówek”, Zawody i
konkurencje sportowe prowadzone były przez instruktorów i animatorów. Wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowe medale, dyplomy, upominki oraz
słodycze. Każdy z uczestników zabawy otrzymał karnawałowy gadżet w prezencie. W
ramach imprezy odbyły się pokazy jazdy figurowej oraz pokaz wykonania rzeźby w
lodzie. W zabawie wzięło udział około 300 uczestników, w większości dzieci.
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3. X Wielkanocne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Targówka. organizowane przez
Urząd Dzielnicy Targówek przy współudziale m.in. SM „Bródno”.
Na imprezę zaproszenia otrzymało 80 dzieci członków Spółdzielni. W pierwszej
części uroczystości odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym o
tematyce Świąt Wielkanocnych. Zwycięskim placówkom, w tym spółdzielczym w
nagrodę wręczono sprzęt muzyczny. Po części oficjalnej dzieci i młodzież obejrzały
przedstawienie teatralne pt. „Wanna Archimedesa”.
4.

XVI wystawa prac artystów amatorów. Wernisaż wystawy odbył się w Klubie
„Junona”. Do udziału w wystawie zgłosiło się 55 dorosłych uczestników - artystów
amatorów prezentujących różne dziedziny sztuki: malarstwo olejne, akryl, haft
krzyżykowy oraz szkice ołówkiem i węglem, tkactwo artystyczne, orgiami, rzeźbę,
biżuteria, decoupage. Dla chętnych uczestników wernisażu zorganizowano warsztaty
rysunku i malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych.

5. VI Otwarty Turniej Tenisa Stołowego „Targówek 2016”. Turniej odbył się w hali
sportowej przy ul. Ossowskiego. Turniej adresowany był do dzieci, młodzieży i
dorosłych mieszkańców Dzielnicy Targówek, w tym mieszkańców Spółdzielni
Mieszkaniowej „Bródno” oraz mieszkańców z zasobów RSM „Praga”. Turniej
rozgrywany był w kategorii amatorskiej.
Do turnieju zgłosiło się 104 zawodników i zawodniczek. Zwycięzcy otrzymali dyplomy,
medale oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego.
6. Konkurs Plastyczny pt. „100 LAT TARGÓWKA w sporcie i rekreacji,
w architekturze i krajobrazie, w życiu mieszkańców”. Prace przyjmowane były w
SDK „Lira”. Komisja konkursowa oceniła 175 prac nadesłanych na z 28 placówek
oświatowo – kulturalnych z terenu Targówka. Komisja oceniła prace w pięciu
kategoriach wiekowych. Wręczenie nagród odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu
Dzielnicy Targówek.
7.

VI Turniej Piłki Nożnej „Targówek 2016” odbył się w dniach 9-10.04.2016 r.
na boisku Orlik przy ulicy Remiszewskiej. Turniej odbył się w czterech kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz open.
Łącznie udział wzięło 21 drużyn. Na najlepsze czekały nagrody, uhonorowano
również najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.

8. Festyn Bródnowski. Impreza zorganizowana została wspólnie z finałem akcji
„MOTOSERCE – krew darem życia” w Parku Bródnowskim. SM „Bródno”
zaprezentowała
program adresowane przede wszystkim do dzieci. Wspólna
organizacja z Urzędem Dzielnicy Targówek i Stowarzyszeniami Motocyklistów
BORUTA i Eagles Free Group pozwoliła na rozszerzenie propozycji programowych,
co wpłynęło na atrakcyjność imprezy, a także na obniżenie kosztów realizacji. W
ramach współpracy Spółdzielnia przygotowała dla mieszkańców następujące
atrakcje: dla dzieci miasteczko zabawowo – rekreacyjne z giga zjeżdżalniami, torami
przeszkód, zamkami dmuchanymi, bajkowym placem zabaw, rodzinną olimpiadą
sportową. Na scenie nasze placówki oświatowo - kulturalne zaprezentowały swój
dorobek artystyczny w tańcu, śpiewie, recytacji, pokazach sztuk walki oraz
akrobatyce. Nasze placówki oświatowo – kulturalne reklamowały swoją działalność
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zapraszając do klubów spółdzielczych. Na scenie odbyła się dyskoteka z konkursami
dla najmłodszych.
9. Akcja „Lato w mieście” prowadzona była w 3 placówkach Spółdzielni. Ogółem w
akcji uczestniczyło 440 dzieci z klas I – VI szkół podstawowych, głównie były to
dzieci członków spółdzielni. Program akcji, przygotowany został w Zarządzie w
porozumieniu z placówkami spółdzielczymi.
10. Uroczystość z okazji Dnia Weterana odbyła się tradycyjnie w Klubie „Podgrodzie”.
Impreza miała charakter zamknięty, za zaproszeniami. Do udziału w uroczystości
zaproszono 67 kombatantów, działaczy społecznych środowisk kombatanckich
mieszkających w zasobach spółdzielni. Scenariusz uroczystości obejmował: część
oficjalną z wręczeniem zasłużonym kombatantom i działaczom oficjalnych
podziękowań oraz część artystyczną.
11. Udział w Festynie z okazji Dni Targówka. Spółdzielnia po raz drugi wzięła udział w
organizowanym przez Urząd Dzielnicy Targówek Festynie z okazji Dni Targówka w
Parku Bródnowskim. Udział Spółdzielni obejmował następujące działania:
zorganizowanie Turnieju Piłki Nożnej im. Ryszarda Białobrzeskiego na boisku
„Syrenka”, sfinansowanie atrakcji dla całych rodzin. W tym miejscu należy podkreślić,
że Spółdzielnia zabiegała o nadanie turniejowi piłkarskiemu imienia Ryszarda
Białobrzeskiego, aby uczcić pamięć zmarłego w grudniu 2015 r. wieloletniego
działacza samorządowego na rzecz sportu w Spółdzielni. Ponadto wykorzystano
możliwość prezentacji i reklamy działalności naszych placówek oświatowo –
kulturalnych.
12. Konkurs na najpiękniejszy balkon i zieleniec SM „Bródno” Podsumowanie
konkursu odbyło się w SDK „Lira”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe zgodnie z werdyktem komisji konkursowej Podczas
podsumowania konkursu uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, odbyła się
również prelekcja połączona z prezentacją multimedialną na temat uprawy roślin
ozdobnych,.
13. Wycieczka autokarowa dla seniorów ze spółdzielczych klubów seniora
do Kazimierza Dolnego. W wycieczce wzięło udział 98 seniorów. Zaplanowany
program wycieczki został w pełni zrealizowany.
14. Spotkania ze sztuką - Kulturalna Jesień. Kolejnymi propozycjami programowymi
adresowanymi do członków SM „Bródno” i członków ich rodzin były zaproszenia
na przedstawienia teatralne:
 przedstawienie pt. „Broadway Exclusive” w Teatrze Rampa z którego
skorzystało 309 członków spółdzielni,
 przedstawienie pt. „Atrakcyjny pozna panią” w Domu Kultury „Świt” w dniu
10.12.2016 r. dla 200 osób.
Rozdział zaproszeń odbywał się zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu
Komisji Oświatowo - Kulturalnej i Pomocy Społecznej RN.
15. Warsztaty edukacyjne w klubach osiedlowych adresowane do członków
Spółdzielni i członków ich rodzin. Odbyły się następujące warsztaty:
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 Klub „Junona” zorganizował warsztaty taneczne,
 Klub „Podgrodzie” zorganizował warsztaty artystyczno – estradowe,
 SDK „Lira” zorganizował warsztaty plastyczne,
 SDK „Jowisz” zorganizował warsztaty pt. „Świat gier i zabaw dla każdego”.
Udział wzięło 132 członków Spółdzielni i członków ich rodzin.
16. Dzień Seniora odbył się w dniu 04.11.2016 r. w Domu Kultury „Świt”, z programem
artystycznym. Wstęp na uroczystość miały osoby za zaproszeniami, które rozdzielały
Kluby Seniora. Na zakończenie uroczystości seniorzy otrzymali słodką niespodziankę
z logo Spółdzielni.
17. Konkurs recytatorski. Tradycyjnie w SDK „Jowisz” odbył się 43. Konkurs
Recytatorski organizowany w ramach przeglądu poetyckiego. Temat konkursu: „O
wielkich Polakach w poezji na przestrzeni dziejów”. Komisja konkursowa
przesłuchała 70 uczestników zgłoszonych do konkursu z 8 placówek szkolnych i
SDK „Jowisz”. Komisja postanowiła nagrodzić 31 uczestników w trzech kategoriach
wiekowych, Podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień
miało miejsce w SDK „Jowisz”. W ramach przeglądu poetyckiego zorganizowano dla
zainteresowanych uczestników warsztaty teatralne, które prowadził zawodowy aktor.
18. Turniej siatkówki odbył się w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Ossowskiego 25. W turnieju udział wzięło
25 drużyn. Drużyny walczyły w kategoriach: szkoły gimnazjalne dziewczęta, szkoły
gimnazjalne chłopcy, szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta, szkoły ponadgimnazjalne
chłopcy oraz open. Zwycięzcy otrzymali: dyplomy, medale oraz sprzęt sportowy.
19. Impreza choinkowa dla dzieci z osiedli Spółdzielni, z paczkami odbyła się po raz
trzeci. W tym roku uroczystość miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy
Targówek. Do udziału w imprezie zaproszone były dzieci z rodzin członków
spółdzielni, w wieku 5-10 lat. Każde osiedle przygotowało listę dzieci zgodnie
z ustalonymi kryteriami. Łącznie ze wszystkich osiedli zgłoszono 158 dzieci.
Zapewniono również część artystyczną pt. „Mikołajowa podróż do Świata cyrku”.
20. Konkurs „Foto – Bródno” obchodził 16 rocznicę organizacji. Uroczystość
podsumowania konkursu połączona z otwarciem wystawy odbyła się wtradycyjnie w
Klubie „Podgrodzie”. Do konkursu zgłosiło się 12 uczestników. Komisja oceniła 84
prace fotograficzne. Na podsumowaniu konkursu po wręczeniu nagród i dyplomów
odbyła się prelekcja dla uczestników konkursu na temat fotografowania ludzi, ze
szczególnym uwzględnieniem uroczystości rodzinnych Prelekcję poprowadził
zawodowy fotograf.
21. Impreza choinkowa dla dzieci i młodzieży specjalnej troski tradycyjnie odbyła się
w Klubie „Junona”. W uroczystości uczestniczyło 36 zaproszonych osób
niepełnosprawnych wraz z opiekunami – z rodzin członków spółdzielni. Na imprezę
przygotowano poczęstunek wigilijny świąteczne paczki ze słodyczami. Spotkanie
uatrakcyjnił występ iluzjonisty oraz gry i zabawy z udziałem uczestników. a także
przybycie Św. Mikołaja.
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22. Kiermasz świąteczny. Udział SM „Bródno” w organizowanym przez Urząd Dzielnicy
Targówek kiermaszu polegał na: zorganizowaniu dla uczestników konkurencji
rekreacyjnych na symulatorze snowboardu oraz ustawieniu „Fotobudki” z możliwością
zrobienia pamiątkowych zdjęć ze świątecznymi rekwizytami. Każde wykonane zdjęcie
opatrzone było logo SM „Bródno”.
Imprezy, o których mowa wyżej odbywają się corocznie, z pewnymi modyfikacjami, z tym że
zarówno programy artystyczne jak i tematyka konkursów w kolejnych latach są uaktualniane
i urozmaicane.
Spółdzielnia prowadzi działalność oświatowo - kulturalną w pierwszej kolejności dla
członków spółdzielni i członków i ich rodzin. W zależności od formy działalności członkowie
spółdzielni i członkowie ich rodzin uczestniczą w imprezach i zajęciach bezpłatnie lub za
niższą odpłatnością, niż osoby niebędące członkami SM „Bródno”.

