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OCHOTWEEK
Dzień sportu
Ochocki Dzień Sportu "Ochota na Sport" organizowany przez Koalicję na Rzecz Ochoty doczekał się
już dziewiątej edycji. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań była setna rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości, stąd iście patriotyczne stroje
i konkurencje. W tym roku walczyło ze sobą ponad
100 zawodników z: Fundacji ECHO, Warsztatu Terapii Zajęciowej "Wiara i Nadzieja", Zespołu Szkół nr
89, SZPZLO Warszawa - Ochota, ŚDS „Pod Skrzydłami” oraz dwóch placówek ze Stowarzyszenia
Otwarte Drzwi - w tym oczywiście my! Imprezę
otworzyła Pani Burmistrz Katarzyna Łęgiewicz, której
towarzyszył Krzysztof Kruk - wiceburmistrz Dzielnicy Ochota. O oprawę muzyczną zadbała DJ Wika,
a o doznania artystyczne - zespół taneczny Mazowiacy. Gratulujemy wszystkim drużynom i mamy nadzieję do zobaczenia za rok!

Konkurs eko

„Bądź eko” – to hasło tegorocznej, już V edycji konkursu ekologicznego, w którym braliśmy udział w przepięknej scenerii ogrodu ŚDS typu A i B w Wilanowie. Reprezentantami naszego
ośrodka byli: pani Martyna, pani Marysia oraz pan Marek. Nasza
drużyna - „Marchewki” dzielnie walczyła o pomidorowe punkty,
wykazując się dużą wiedzą dotyczącą warzyw i ziół - nawet ich
walorów smakowych. Rozgrywka w melonowo-buraczane boule
bardzo nam się podobała! Dziękujemy wszystkim za wspaniałą
zabawę!

Ośrodek działa
w ramach:

Ośrodek współfinansują:

Zoo i Willa Pod
Zwariowaną Gwiazdą
Nasze czwartkowe aktywności w środowisku skupiły się
ostatnio wokół warszawskiego ogrodu zoologicznego.
W pierwszym tygodniu zwiedziliśmy sam ogród, zatrzymując się nieco dłużej w ptaszarni, następnie w zaciszu
ogrodu na niewielki piknik.
W drugim tygodniu natomiast
zwiedziliśmy dom, w którym
mieszkał dyrektor ogrodu Jan
Żabiński. Dom, a raczej willa
i jej piwnice skrywają niezwykłe kolekcje, ale i historie.
Może trudno w to uwierzyć,
ale w czasie II wojny światowej państwo Żabińscy uratowali życie kilkuset Żydom.

Po raz kolejny gościliśmy uczniów sąsiedniej Szkoły Podstawowej wraz z wychowawczynią, p. Sylwią.
Tym razem uczyliśmy się nazw roślin rosnących na
naszym skwerze, wykonaliśmy prace porządkowe
oraz założyliśmy nową rabatę. Uczniowie pobrali
również próbki roślin i gleby, które będą badać
pod mikroskopem w ramach realizowanego przez
siebie projektu. Z niecierpliwością czekamy na
kolejne spotkanie, podczas którego dzieci zamienią
się w edukatorów i będą nam opowiadać o zachowaniach proekologicznych w naszym lokalnym
środowisku.
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Celem konkursu jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców stolicy, a wytypowanie najlepszych inicjatyw w danym roku daje szansę
na popularyzację działań podejmowanych przez trzeci
sektor. W ósmej edycji konkursu przyznane zostały nagrody w czterech kategoriach. Nasz #projekt mural z kategorii S3ktor Aktywizujący zajął 4. miejsce! Jesteśmy dumni, że nasze działania zostały zauważone i docenione. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim życzymy
dalszych sukcesów w podejmowanych działaniach.
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