
Dawno, dawno temu 
pojawił się pomysł 
poprawy wyglądu na-
szego ośrodka. Z dużą 
pomocą i wsparciem 
wolontariuszy z firm: 
Siemens i Citibank 
udało nam się stwo-
rzyć ogródek (miejsce 
idealne do wypoczyn-
ku), odświeżyć wnę-
trze naszego ośrodka 
oraz trzepak i płotek . 

Ale wciąż nie mogliśmy nic zro-
bić z wyglądem z zewnątrz. I 
teraz po kilku miesiącach stara-
nia się dodatkowe środki, o pro-
jekt, o pozwolenia, o akceptacje 
w końcu jest! Co prawda, jesz-
cze jedna ściana czeka na do-
kończenie, ale już możemy się 
pochwalić. Kolorowy motyl oraz 
piękne, kolorowe drzewa zdobią 
nasze zewnętrzne mury. Auto-
rem projektu i wykonawcą jest 
Wojciech Brewka, przy pra-
cach pomagali również artyści z 
Wallart—ożywiamy ściany. 

Raz jeszcze DZIĘKUJEMY! 
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Ośrodek działa  
w ramach: 

Ośrodek współfi-
nansują: 

Muzeum Narodowe 

W ramach czwartkowej aktyw-
ności w środowisku wzięliśmy 
udział w lekcji muzealnej w 
Muzeum Narodowym. Lekcja 
poświęcona była dawnej War-
szawie. Dowiedzieliśmy się 
między innymi, jak nasza stoli-
ca wyglądała trzysta lat temu, 
jakie pojazdy jeździły na dro-
gach i ile mostów łączyło brze-
gi Wisły. Na koniec uzupełnili-
śmy mapki oraz rozwiązaliśmy 
zagadki związane z dzielnicami 
Warszawy oraz typowymi dla 
naszego regionu potrawami. 

Pamiętajcie! 
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W ostatni czwartek pożegnaliśmy 
dyskotekowo lato! We współpracy 
z liderami z ośrodka Partnerzy 
zorganizowaliśmy zabawę tanecz-
ną, na którą licznie przybyli 
uczestnicy z różnych ośrodków 
naszego stowarzyszenia.  Na par-
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KONTAKT 

Ochotnik VII 

może różowe...?”  A 
chodziło o naleśniki. 
Za nami również za-
jęcia sportowe pod 
okiem doświadczone-
go trenera personal-
nego. Co nas jeszcze 
czeka? Śledźcie nas 
na naszych portalach 
społecznościowych. 

Nasze ostatnie spotka-
nia w ramach projektu 
Ochotnik były bardzo 
różnorodne. Jednego 
dnia spędzaliśmy miłe 
chwile przy dobrym fil-
mie w kinie. Innego dnia 
robiliśmy decoupage, 
więc w ruch poszły 
pędzle, nożyczki i wyob-
raźnia. A znowu innego 
dnia padło pytanie 
„Zielone, brązowe, a 

Darmowa komunikacja 

Ostatnio na zajęciach rozmawialiśmy na bardzo 
ważny temat - prawo do bezpłatnych przejaz-
dów. Przy okazji powtórzyliśmy sobie rodzaje i 
stopnie niepełnosprawności oraz jak czytać 
orzeczenie. Dla niektórych z nas zaskoczeniem 
było, że aby potwierdzić swoje prawo do bez-
płatnych przejazdów komunikacją miejską na-
leży mieć przy sobie legitymację lub orzeczenie 
z dokumentem ze zdjęciem. Wśród nas są oso-
by, którym czasem zdarza się o tym zapomnieć.  

W ostatnim czasie zaniedbaliśmy trochę nasze 
Gąski (za nami dużo pracy związanej z muralem). 
Na szczęcie powstają nowe Gąski, które przygoto-
wują się już do Świąt Bożego Narodzenia. Na ra-
zie zapraszamy do nas do Ośrodka - nasza strona 
internetowa ruszy uzupełniona już wkrótce! 

Bądź jak Gąska 

kiecie spotkali się więc uczestnicy 
zarówno z Woli, jak i Ochoty, Wila-
nowa i Równej.  Dla wszystkich 
przygotowany był słodki poczęstu-
nek, a chętni mogli zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie w letniej, koloro-
we ramce. Zabawa była super!  


