W RAMACH KAMPANII CZERWIEC AKTYWNYCH
SPOŁECZNOŚĆI ZORGANIZOWANE ZOSTAŁY DZIAŁANIA:

IV WIELKI FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
W dniu 01.06.2009 r. już po raz IV odbył się Wielki Festyn z Okazji Dnia Dziecka w
Klubie Piknikowym „Dziki Zakątek”. Odbiorcami byli mieszkańcy dzielnicy Białołęka w
każdym wieku.
Po raz IV Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy wraz ze
swoimi wolontariuszami włączył się czynnie do udziału w w/w imprezie. W partnerstwie m.
in. ze Stowarzyszeniem „Wspólnymi siłami” oraz
Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR zorganizowane
zostały m. in. :
-konkursy wiedzy o Harrym Potterze,
-konkurs profilaktyczny,
- konkurencje „wyławiania jabłka z wody ”,
-konkurs na
najładniejszy rysunek ulubionego
zwierzątka,
-chodzące maskotki, które rozdawały słodycze,
ulotki edukacyjne i pozowały do wspólnych zdjęć
-malowanie dzieciom buzi
Udział w każdym konkursie nagradzany był
zabawkami oraz słodyczami. Malowanie buzi
dzieciom przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej sprawiło dużo radości zarówno maluchom, jak i ich rodzicom i cieszyło się dużym
zainteresowaniem ze strony najmłodszych uczestników imprezy. Przy okazji ujawniły się
nowe talenty pracowników Ośrodka.

Oprócz w/w atrakcji dzieci mogły również skorzystać bezpłatnie z rozrywek takich,
jak dmuchane zamki, kolorowa karuzela czy pokaz psów ratowników rasy nowofundland.
Przybyli Kolorowi Clowni częstujący dzieci słodką watą cukrową oraz popcornem.
Całość imprezy uświetniły występy zespołów dziecięcych: Dziecięcy Zespół Pieśni i
Tańca "Varsovia", zespół ''Włodarki Famili".
Impreza przebiegała w rodzinnej atmosferze i na długo pozostanie w pamięci
mieszkańców dzielnicy.

DZIEŃ MATKI I DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTEPCZEGO
W dniu 3 czerwca 2009 w Białołęckim Ośrodku Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1
odbył się koncert z okazji Dnia Matki i Dnia
Rodzicielstwa Zastępczego. Koncert był skierowany do
matek z dziećmi oraz rodzin zastępczych i osób starszych
zamieszkałych

na

terenie

dzielnicy

Białołęka.

Organizatorem imprezy był Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka partnerem zaś Białołęcki Ośrodek
Kultury.

O godz. 11:00 uroczystość zainaugurował burmistrz dzielnicy Białołęka Pan Andrzej
Opolski, później Pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka - Katarzyna
Mandes- Kanarek powitała osoby przybyłe życząc wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Imprezę uświetniły występy działającego w Centrum Aktywności Seniora Zespołu PoetyckoŚpiewaczego

„Kantata”, który swoim śpiewem przywitał

zebranych gości. Wystąpił również amatorski Teatr „Pora
na seniora „ z programem - "Sceny (prawie) z życia wzięte
wg Teatrzyku Zielona Gęś" K.I. Gałczyńskiego przekazując,
widzom namiastkę uśmiechu i radości, już po raz kolejny.
Na koniec wystąpił Zespół „Muszkieterowie znad Wisły” śpiewając stare kowery m. in.
Czerwonych Gitar i Trubadurów porywając wszystkich do wspólnej zabawy.
Po zakończonej imprezie każdy z przybyłych otrzymał symboliczną różę.

Fot. Występ Zespołu Poetycko- Śpiewaczego „ Kantata”

Fot. Teatr amatorski „Pora na seniora”

PIKNIK INTEGRACYJNY RODZIN ZASTĘPCZYCH
Z TERENU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA
Dnia 20.06.2009r. przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie m.st.
Warszawy odbył się „Piknik Integracyjny Rodzin Zastępczych z terenu dzielnicy Białołeka”.
Impreza została zaplanowana na 50 osób.
O godzinie 10.00 uczestnicy spotkali się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul.
Porajów 14. Po sprawdzeniu listy obecności i przedstawieniu szczegółowego programu
wyjazdu wyruszyliśmy do Nieborowa.
Pierwsze kroki po przyjeździe skierowaliśmy do nieborowskiego pałacu i parku w
stylu

francuskim.

Główną

atrakcję

stanowił

jednak

piknik

w

Gospodarstwie

Agroturystycznym Stajnia „U Kowala”. Rozpoczął się poczęstunkiem złożonym z „zupy
kowboja” i wysłuchaniem ciekawostek dotyczących koni hodowanych przez gospodarzy.
Podczas

zwiedzania

parku

i

stajni

uczestnicy mieli okazję nauczyć się, w jaki
sposób bezpiecznie podchodzić do konia i go
karmić. Następnie wszystkie dzieci wzięły udział
w czyszczeniu zwierząt. Czyste i nakarmione
konie zostały wyprowadzone i osiodłane, żeby
wszyscy zainteresowani mogli spróbować jazdy
konnej. Najmłodszy „jeździec” miał skończone dwa lata.
Kolejną atrakcją była przejażdżka

„off road” po Puszczy Bolimowskiej bryczką

zaprzęgniętą do samochodu terenowego.
Piknik zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek i dzieleniem się wrażeniami
przy wspólnym ognisku.
Okazał się doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, integracji i wymiany
doświadczeń dla białołęckich rodzin zastępczych.

„ WIECZÓR KUPAŁY ”
W dniu 25 czerwca 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Białołeka m.st.
Warszawy wraz z seniorami z poszczególnych Kół PZERiI obchodzili jak co roku „Wieczór
Kupały”. Grupa 40 seniorów wyruszyła o godz. 17:00 spod Centrum Aktywności Seniora
przy ul. Porajów 14. Duże piękne własnoręcznie wykonane wieńce były niesione przez męska

część uczestników spotkania natomiast panie miały na głowach wianuszki zrobione z polnych
kwiatów. Podczas drogi nad rzekę

Wisłę nieodłącznym elementem był śpiew seniorów

niesiony na ustach. Po dotarciu na miejsce jedna z Pań odczytała informacje o tradycji
„Wieczoru Kupały” . O godzinie 18:00 wianki zostały wrzucone do rzeki, która beztrosko
porwała je w swoje objęcia, przenosząc w nieznane. Pomimo kapryśnej pogody spotkanie
przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze.

RADA SENIORA
Rada Seniora przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Białołeka
m.st. Warszawy rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 2009 r. Celem działania Rady jest
integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych
interesów tych osób na zewnątrz. Jednym z pierwszych działań Rady było wsparcie seniorów
w tworzeniu Białołęckiego oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

