
SPECJALNY
DLA CZLONKOIT SM ,,METALO!,|IIEC"

DODATEI(
CA
\Ct L.r

tso
ZN
<=os
<E q,

-FacE
:rtr

=o-

Jesiefi w BAKARZE
Ukuiecamg Wroclaur

16 uzeSrria u Ogrodzie Bota
niczngm odbgt siq final 6O cdr-1cii
konkursu,,Ukt-uiecamg Wroclau",
orgarrizouatr c9o pncz Touazgsttutl
MiloSnil<<iur Wroctaulia, oraz llroczq-
ste rozdanie nagrod.

Za zrncz4ca podrriesierrie estctgki
Wroctauria zostali urgr62nieni czton-
kourie SM ,,Metalouiec" z Osiedla
nr ||L Imiejsce r"u kategorii balkong
peqznano Stanislautie Slouinskiej.
Ponadto urgr62nione zosta+g: Maria
Catka, Beata CrgboS, Anna Hoffner,
Zofia Rembas, Maria Drapieutsl<a, Ja-
nina Bglicka, Mira Dzimira, Krgstgna
Szarek, Monika Hauza.

GALERIA

-,,0igurid maftu,q kolorem"
To tgtut urUstaurU obraz6u Alek-

sandrg Nouak, ktdrq od 28 tuzc(nia
moina oglqdat ut naszej galerii. Alek-
sandra Nouak pochodzi z Krakotua,
studiuje architckturg LUngtz na ASP
ure Wroctauriu, uuielbia iqzgki obcc
oraz Dodro|otuanie, iest absoltuent-
kq liccurn duulqzgcznego z iqzgkiern
hiszpanskim. Podczas tegoroczngch
uakacii miala szansq odbguai tzg-
rrricsiqczng sta2 u-r londgriskirn biuzc
projektoulgm M Moser. Marzeniem
autorki prac iest zato2enie ulasnego
biura proje kt<-rutcgo u-rc Wroclauiu

i sttuozenie silnei marki usp6lpracu-
jqcci z inngmi architektami.

Europejski Dziefi |Ezgkriu 2015
Z ol<az,ii Suiqta N icpodlcgtoSci

Butgarii pzgpadajqcego 22 uze:inia
oraz Europciskieg<-r Drria fqzgk6ru -
26 urzcSnia, Wroclauskie Touazg-
sttuo Pzglaci6t Butgarii ue ulspdl-
pracg z przedstauiciclstuem Kornisji
Europejskiel ur Polsce oraz Domem
Kulturg BAKARA zorganizou.rali 25
uzeSnia spotkanie z jqzgkierrr but
garsl<im, cgrglicq, kulturq, tradgcjami
i ciekawostkami pt. ,,As Eyrlr Belu'l
Prczerrtacji dokonal dr Nikolag lua-

nou Wgdazerriu l<-ruazgszgla pro-
mocja zbiorrr opouriadan bulgarsl<ic-
go autora Kalina Tezijskiego ,,Czg iest
ktoS, kto ciq kocha" z serii Butgarskie
Klimatg urgdaurnictu.ra Ksiqikourc
Klimatg i Butgarskiego lnstgtutu Kul-
turg, nauka [afica Horo i bulgarskich
piosenck Spieu.ranqch pu,e.z Dimczo
Angelou-ra oraz Luustaua pt. ,,Spie
uajrng jqzgkarni'l

BAKARA na Suidnickiel
26 urzcSnia oodczas Fcstiuralu

Ulicg Suidnickiel, DK BAKARA zo
stai zaprosz<-rng do zaprezentourania
na sccnic gtriurncj ur Rgnku su-ro-
iclr grup artqstgcznqch. Organiza-

totzg chcieli
u., tcn spos6b
tuurazrc po-
dziqkourarric
DK BAKA-
RA za czunne
uczestnicttuo
u akcji Parki
Kulturg ESK
pcldczas ura
kacji. W czasic godzinncgo urUstqpu
gorqco pzgiqtego pzez publiczno3i
zaprczentoruali siq Kasia Nouak& Jc-
zg Brodziriski z rccilalcm poczji Spic-
uanej oraz grupa Gabinet Cieni tug-
korru jqca autorski rockcltug prograrrl
z piosenkami o Wroctaulirr.

Jezg Brodziiski

zalo2elria

IIHKH IIH
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Koleiny sukces Seniortiw z Bakary!

fak urickszoSi Dolno5lazak6u
(i nie tglko), rourniei cztonkouie
naszego Klubu biorq czgnng udzial
LU Dniach Seniora organizoutangch
corocznie ue WrocJaruiu. f ak zulgkle
bgliSmg uidoani podczas ,,Marszu
Kapeluszg" godnie i kolorouo repre-
zentulqc Bakarq. Ponadto nasz ,,Chdr
Bakara" ulziqt udzial ur Pzeglqdzie
Chdrdul Senioralngch, a grupa te-
atralna Lugstqpila na Ogolnopolskim
Pzeglqdzie Malgclr Form Teatralngch
i Kabaret6ul Senioralngch. -Teatr Ba-
kara" znalazl sig ru troice najlepszgch
po raz drugi, zdobgtuajqc uznanie jurg

i publiarroici, statuctkq oraz dgplorn
z urgro2nieniem. Zastu2ona radoSi
i satgsfakcla tourazgszglg naszum ar-
tgstorn podczas Gali ztugciqskich zc-
spolour u Klubie Agora lak i po uro
castoSci - ut garderobie.

Zapraszamg do naszego grona
noure osobg - dolqzcie do nas. Rozpo
cqlg siq ju2 state zaigcia: u po-
rriedzialek o godz.l O.3O sq pnibg chd-
ru, ure utorek o 13.OO - probg grupg
teatralnej, u Srodg o 12.00 jest anima-
cja kulturg z choreoterapiq o 14.00.
Od paldziernika uznoruiliSmg kurs I.
angielskiego dla (rednio zaauanso-

u-rangch, a u-r listopadzic rozpocznie siq
kurs komputerourU dla poczqtl<ujq-
cg ctr protuad zonV pnez uolonta ri usz-
kg. W rrajbli2szgrrr casie Lu ramach
animacji kulturg: 14 paldziernika
- idziemg catq grupq do Operg (4{l
os6b), 2l pazdzicrnika orgatrizujcrrrg
zabau.rq taneanq tu lesienngch klima-
tactr (zapisg ctrgtngctr do l9 pa2dzier
nika u koordgnatora), u ostatrriq 5ro-
dq paldziernika na peurno tradgcgjnir:
bgdzienrg sanri robic t-ulasnorqrznie
stro i ki.

,,.:""""i10,i::2:

cP l0 (250) - r4paidziernikaZ0rs rj

Reprezentacia Klubu Seniora na Marszu Kapeluszg 25.O9.2O15

Sp6ldzielczo66
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Sierpiefi w BAKARZE
GATERIA

,,Wroctaru nocq" - impresie Andzeia
Wereskiego - to wustaua fotografie-
naz oturarta 3 sierpnia b.r. Znakomitg
fotografik, a tak2e poeta, zaplezento-
ual suoie niezugkle prace. Magia tuch
zdig(. dziala na u-rgobrazniq, a uchnrg-
cone na fotografiach znane miejsca ue
Wroclauriu nabieraiq zupelnie inneto
urgmiaru, koloru i formg. Wustaurq
moZna podziuiad do 24 ulze6nia.

BAIfiRA obmra
ue uroclauskich parkach

W aterech uroclauskich parkach
uUstartoual proiekt biura Europeiskiei
Stolicu Kulturu Wroctau 2Ol6 orazWro-
clar.r-rsi<iego C6ntrum Roztuoiu Spolee-
nego - hrki ESK. hu.rilong kultury ug-
posa2one zostalg u, sceng, naglo5nienie
i mikrofong, u;ggodne mieisca siedzqce
dla publiano3ci. ldeq przedsiquziqcia
iest oddanie pauilonu u rqce mieszkarl-
c6ru, zachqcenie ich do pochualenia siE
suoimi pasiami, talentami, hobbg.

PodiqliSmg z ochotq to uuzuanie,
abg pzgbli2gd mieszkaicom Wrocla-

uia dzialalno3d DK BAKARA popnez
prezentacie grup anUStUsngch dziataiq-
cgch u naszej plac6uce. Mimo okresu
ulakacainego udato siq ruielokrotnie
zaprezentouad grupu aftgstgcnie, kt6-
re bglg ouacginie pzgimourane pzez
uroclauian. I tak Muzgena Gardero-
ba (facebook.com/garderoba) rlgstqpita
u parkach Grabiszgfskim, Potudnio-
u;gm, Staszica oraz na Wgspie Slodo-
wej; zesp6l The Tacktopers (facebook.
com/kthetactopers) - u parkach Grabi-
szgriskim, Poludniougm, Staszica oraz
na Wgspie Slodouej i Colosseum; ze-
spot GABINET CIENI - ur parkach Gra-
biszgfskim i Potudniourgm; zesp6t Cest
la uie - z recitalem piosenek polskich
i francuskich pt. ,,Piosenki znad Wislg
i Seku.rang" - ur hrku Poludniougm (2
razg); Kasia Nouak - z recitalem poezii
Spietuanei pt. ,,Osgma duszg mojej" -
u parkach Grabiszgriskim, jedno5ci (Za-
kz6ru) oraz Staszica.

Koniec pracouitgch dla nas ulakadi
ozna@a rozpoeqcia nourego sezonu kul-
turalno-edukacginego iu2 od poaqtku
urzesnia br. serdeanie 

iffifrTi)n*

luL 26 tuzeSnia (sobota) startuie
| | edUcia Festirualu U licg Suridnickiei

etra odbqdzie siq seria urgdazefl kulturalngch, artgstu@-

.,'#iTiH:]'::: ] 
-onkurss wsstqpiq nasze ze-

. Duet: f ezg Brodziriski i Kasia Nou;ak

. ,,C'est f a uie" leng Brodzitiski i Marta Ziqnkouska-DO 
ZOBACZENIA NA sWrOnrCK|ef t

Wstqp na urszgstkie rugdazenia iest bezplatng!

l.P w Domu Kulturg
C-elonk6ur

dokonangch u.rg-

,pfaurie zmian ul Sta-

- urgborg elonk6w
bor6u pzez aq{cli

- rozpatzenie urni
tucie Spotdzielni

- rozpatrzenre
mianq uta
no-ourocourg) na
biszgtiska).

Poza
i zadaurania pgtafi

Zaprmzamg

4 Sp6ldzielcrosd GP 9 (249) - l5 wrz€soie 20r 5 r.

Klub Seniora
ialalno$d 3O rlzeSnia .o godz.
a moina zasiggad informacii
tora DK Bakara'."

Zachqcamg do uczestnictura u,
Dniach Seniora, lct6re zaegnaiq siq 25
uze5nia Marszem Kapeluszg. Jedna
z naszgch seniorek, liderka Edukacai-
nego Wolontariatu Senior6ul, ruzig-
ta ze suoiq podopieenq, ueennicq SP
Nr 4O udzial ur organizotuangch pzez
Centrum Seniora uarsztatach zdobie-
nia kapeluszg na pl. Solngm i przg tei
okazii ugstqpitg m.in. u TVP Wroclau.
U nas r6unie2, ieszae pzed ofiQalngm
rozpocqciem zaiqd, dotucheasouri bg-
ualcg intensgunie pracuiq na prdbach
u sruoich kotach zainteresouafi. Grupg:
teatralna i zespdt Spieuracg ptzggoto-
uluiq siq do pzeglqddur u ramach Dni
Seniora. Uzdolnione plastganie panie
zapraszajq uszgstkich chqtngch do Ba-
kary 16 i 23 uzeSnia od godz. IO.OO,
gdzie bqdziemg sobie pomagad i ursp6l-
nie zdobid kapelusze - ula3nie na Marsz
Kapeluszg (tzeba pzgnieid kapelusz
oraz iakieS ozdobg, szgfon, ulstqiki, nici
i iglg). Wgruszgmg iak co roku pod vgl-
dem Bakarg, abg banunie reprezento-
uad nasz Klub!

ATTSI
Polrkhgo lowenyrtwd Alierrkaniowego

Prerydium larrqdu Gldvmego PlL prufrnaie

Spol dzielni Mieszkoniow ej,,f'tletolowie c'
weWrodawiu

alert upowainiaiill do uiywania w oferiach,

&ukath rcklamowych, wydawnictwarh wlcrnyth

Elormulowania:

,,finna poletana pfr€r PolJkie louanyrtso Hielrkanio*e"
wrar r logo PIm.

fetl to wy.ar urnanla ra rretelnott, rgElwnol{ drialania

i rl$le(rn0J( rv realile(ii radai na rtec miesrkalnictvra.

la Prerydium IG PIDI

,,';r_,., 1i.4-,t',_, i. r.;.: rr, _

i..'

eriy'r'wa, a.r" :18-.. 91.& lil-5'4F...

W lflubie Seniora od paidziernika
zaplanoulaliSmg stale zaiqcia:
Poniedzialki: ch6r, godz. lO.3O - 12.30

lVtorek: teatr, godz. 13.00 - l5.OO
Srodg: animaQa kulturg, godz. 12.OO -
r5.oo

W paidzierniku, jeSli potuierdzq go-
toruoSd nasi uolontariusze, moZe bqdq
dodatkor.r.ro kontgnuourane zaiEcia
z j. angielskiego oraz konsultacje kom-
puteroue.

Wvgstkich chgtngch serdeqnie za-
pravamg!

Elnnoro M oros, hoordgnotor
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nauka grg na instrumentach muzga-

Dom Kultury Bakara nie ma wakacii, ale sq pneciei uakacie ngch'

ur Bakaze' 
r ^+-i^ r,^--^*,.Letnie koncertg

Od 29 czerurca zaczqli3mg, iak W czasie urakacii staramu siq uroz-
co roku, dwa turnusg letnich zaiqi dla maicid dzialalnoSd, udostqpniajqc sce-
dzieci - alonk6u; SM ,,Metalouliec'l ng dla Brup muzuengch, chcqcgch
Dofinansou.ruwana pnez Zauad 5o6l- eszkaric6ruDofinansou.lgwana pnez Zazqd Sp6l-
dzielni akcja cieszg siq stale duZgm
zainteresoulaniem. I nic dziunego.

rokzalozenia 1959

TU ? Sze5cioosobot"ug zesp6l zaprezen-
tor.ual sLudl prog,ram autorski, a tak2e
standardg polskiego bluesa, m.in. Ta-
deusza Nalbpg. - I

U seniortilw

Po pienusze, nasza KoleZanka
z Klubu Seniora ugszta za mqi - gra-
tuluiem
Scia, bo
pracou.ti
zaangai
niorek,
bo jeszcze Spieua u ch6ze i gra u na-

z Sosnoulca ptzez Towangsttuo I nicia-
tgu Tun6regch ,,E" z Wanzarug, jako
u.rartq blizszego poznania. MogliSmg
ugmienid do5uriadaenia, pochualii

siq suoimi osiqgniqciami pzed grupq
organ izator6u.l i sen ior6tu z Sosnouca,
kt6ra te2 - iak mg uaeSniei - ueest-
niag u Programie Rzqdouugm ASOS.
Spotkanie odbgto siq u ptzgiacielskiei
atmosfeze, poni euta2 opr6e pzedsta-
urienia proiekt6tu ur formie prezen-
tacii multimedialngch, slou.lnej oraz
z pomocq material6u, bu+a te2 @qSd
mniei oficjalna - pocgstunek i prau-
dziue biesiadouranie. Zebg pokazaf
iak ugglqdaiq nasze spotkania, zachE-
ciliSmg obecngch do zaprezentourania
suojej turdreoSci poetgckiei, bgtU
te2 uspdlne Spieug pzg gitaze oraz
tafice integracgine. GoScie bgli petni
podzituu dla organizacfi i pomgsl6u.r,
kt6re realizuiemg na zee senior6u.r
i mlodzie2g.

Mimo, 2e state spotkania roz-
poenq siE 30 uzeSnia (Sroda, godz.:
l2.OO-15.OO), to juZ od l uzeSnia moZ-
na zglaszad siq i zapisgtuad do Klu-
bu Seniora u koordgnatora DK Ba-
kara. Zachqcamg do ucestnictuJa
ur Dniach Seniora, kt6re zaegnajq
siq 25 uze3nia Marszem Kapeluszg.
Do zobauenia ure uze5niu!

Eleonora Marqs
koordgnotar

Prezes zanqdu
f ezg Kruk
z nagrodq za
zaiqcie ll mieisca
ru Og6lnopolskim
Rankingu
Spri'ldzielni
Mieszkaniorugch
20r4
ru toruarrgstruie
Marii Niedzielskiej
- redaktor
naeelnei .Domriru
Spri'ldzielegch'
orazAdama
f anceuskiego -
prezesa zazqdu
Stourangszenia
Przgiaci6t
.Dom6u
Sp6ldzielegch".

DK Bakara ma obecnie uakacie, ale mimo braku
mu ur lipcu dula ciekaure ruudazenia.

G-"
Sp6ldzidnh Mieskaniowa,Metaloriec"

rrcWroclawiu
4t^

II miejsce
ur

WnopoldrinRantingu
Sp6tdddd Mieszlaniorvych 2Or4

rbE mit
pdl&ldelc ddc bcr prrydodu z iwrcy$t
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Nasza galeria

5 @erurca oturarto urustaurq autor-
stua Karola Cadeta pt. ,,EYE CON N EC-
TION". To ju2 druga uustaua tego

^.nlodego artustg. Licealista upodobal
;obie tematgkg surrealistgcnq i nieZle
sobie radzi sqdzqc po zainteresoruaniu
zuriedzajqcgch, chqtngch do nabgcia
tgch ciekaugch prac.

3 lipca z kolei galeria DK BAKA-
RA zaprosila na u.lernisa2 prac Dorotg
lzabeli Ptauiak pt. -WSrdd kuiat6ru,
ruSr6d drzeru'i ArtUstka m6uri o sobie:
,,malarstuo to ciepla, dobra energia,

to m6j spos6b na Zgcie, na smutki
i na rado3ci: Wgstauie touazgszgl
znakomitg i dourcipng popis Teatru
lmprouizadirESlOTR.

Wielokultu roug Kalejdoskop

l3 czeruca odbgt sig Wielokulturo-
ug Kaleidoskop Artustganu, a u, pro-
gramie : zakofzenie dziatalno3ci Sto-
uazgszenia FEBLI K WROC+AWSKI,
zakoiaenie sezonu,,butgarskiego"
i koncert ur ugkonaniu zespot6ur C'est

27 a,erwca zorganizoulaliSmg Fe-
stun pt. ,,Pzgu;itanie urakacji 2o15'l
Bglo uesoto, kolorotuo i smacnie.
A u;szgstko ufundoruala Rada Osie-
dla nr I Spdtdzielni Mieszkaniourej
,,M etaloui ec'l Animatozg z grupg ATZ
FIGLI K iako piraci z Karaibdu zaba-
uiali nalmlodszgch. Polskie Touazg-
sturo Kulturalne pokazalo niezu-rgkle
ciekaure grg planszoure, Egzotgeni
go(cie z Ekuradoru i Wenezueli zagra-
li minirecital hiszpaiskich piosenek.
Nasz pagjaciel domu fohnng Buster
iako staru corubog zaSpierual u stu-

lu countrg&tuestern. Bgtg konkursg
z atrakcgingmi nagrodami i darmowg
slodki poczqstunek.

GrupaTaneuna PW DANCE

3 fipca odbgta siq zabau;a zorgani-
zouana puez PW DANCE. Domino-
u;alg eleganckie stroie, maski i znako-
mici tanceze. I

Wielkie podsumowanie H'Ju* B:r';r;n"v;*::Hrfr%{y,1

Wol-no5ci i
Dropramu -Seniorzu u, akcii".

JO czenuca sk sigenu proiekt,Wroclaruskie
Iskru" sfinan skb-Air-erukafskiei Fundacii
Wofno5ci i Tru6ragclr ngn ri, ramach

JO czenuca sk siQeItU

programu 
"Seniorzg 

u, akcl

Liderki tego projektu l2-14 @erur- w Tomislau;iu kolo Boleslaurca, gdzie
ca odbglg ruizgtg studginq do ,,brat- pomoglg u prouradzeniu ,,inscenizacii
niego" klubu, realizujqcego proiekt ureselaboSniackiegol

16 czerurca odbgl siq integracgjng
ugiazd Kola Nr 4 PZERI, Klub6ur Se-
niora z Blacharskiej i z Bakarg. Auto-
karoua ugciecka u; okolice Sob6tki
obeimouaia zuiedzanie skansenu,
uroczego koScidtka oraz ognisko z pie-
czeniem kielbasek, tadcami i Spieura-
mi pzg gitaze. Dziefi p62niei z uiel-
kim rozmachem konagli3mg Projekt
,,Wroctaurskie lskrg..."

Podaas finisa2u l7 @erurca odbgta
siq prezentacja - tak2e multimedialna
- projektu oraz uJUstauJa prac dzieci
i uolontariuszg, a spotkali siq na niej
urszg scg : ueestnicg, u;olontari usze, or-
ganizatozg i zaproszeni goScie, u, tUm
Aleksandra Nestorou-riz, kierounik
Wgdzialu Edukacji UM oraz Robert
Pa u-rliszko, kierouni k Wroclaulskiego
Centrum Seniora. Odbgto sig 5 tuarsz-
tat6ur: z papieroplast!ki, d)iergania,
szgcia i szgdelkourania, majsterkoua-
nia, malouania tkaning (pamiqtkou;e
koszulki i torbg), kulinarne (pzugo-
touranie pouqstunku dla urszgstkich
obecngch). Podziqkotuania nale2alg
siq uszgstkim, ale szczeg6lnie: Zazq-
dorui SM Metalouiec, kierounikorui
DK Bakara, kt6rg iest bardzo 29ulirug
seniorom, a takZe dgrektorom i na-
uczgcielom szkdt - 5P4O, SP28, 5F76,
SP82. Na koniec tu2 pzed ,,rodzinnq
fotografiq", nasza liderka-seniorka lre-
na Rozu.randowia z pomocE koordg-
natorki i prezesa Fundacii Wspierania
Aktgu;noSci Lokalnej FALA urrgzata
nagrodg i upominki uszustkim dzie-
ciom i urolontariuszom.

24 o'enDca tu2 obok Bakarg spo-
tkalo sig blisko 5o osdb, abg pzed tua-
kacjami ieszae raz usp6lnie grillouad,
poSpieu;ad, a nau;et potaiczgi.

Uroczgstgm zruieiczeniem pro-

iektdu prouadzongch pnez Funda-
ciq FALA (ru tgm ,,lskrg - Aktgwni
Seniozg" oraz,,Wroclauskie lskrg")
bgto rozdanie 27 e.erutca Suliadectul
mlodzie2g, a certgfikatdu i dgplo-
m6u naibardziei zaanga2ou;angm
ur urolontariat EWS seniorom, ur uni-
uersgteckiei Auli Leopoldina pnez
pzedstauricieli Unituersgtetu Wro-
ctauskiego oraz U aqdu Marszatkou.r-
skiego. WSr6d urgr62niongch bgto
ai 22 wolontariuszu z Wroclauia -
dziqkujemg uszustkim za u-rsp6tpra-
cg, a seniorom za uspanialq pracq
I oturane serca.

Seniorom pzgpominamq, 2e -
po ruakacginei pnerwie - urznauria-
mg dzialalnoid tu ostatniq Srodq
urzeSnia, 3().()9., o godz. f 2.OO . i jui
dzi5 ruszgstkich chgtngch zaprava-
mu!

Eleonoro Maras
hoordynator

Artgstgong

ipngjaciele

5
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maf w BAKARZE

Nasza galeria

8 maia odbglo siq uroczgste otuar-
cie ugstaug autorstura lustgng Ko-
zieak- pt.,,ZBYT CIEZKI E ZABAWKI':
To ju2 dru6,i tu DK BAKAM uernisa2
tei autorki, kt6ra tgm razem zaPrezen-
toulala doSd oryginalnq ttudreo6f , ie-
Sli chodzi o forme,. i"* obtu#.T:..

st pl6t-
uzgska-

zlomu
laszane,

kaualki dachu itp. Tre6d malou-rangch
obraz6ul to fantazie i mazenia senne
pani ,ustgng. CaloSd bardzo orgginal-
na i niepoutazalna. Tradgcgine juZ
urozmaiceniem uernisa2u bgl koncert
Kasi Nourak oraz Gabinetu Cieni.

BUDZIK2OI5

23 i 24 maia odbgl siq XV Og6lno-
polski Festiural Mlodgch Piosenkazg
BU DZI K 2Ol 5. Dgnamienie rozuiiajq-
ca siq z roku na rok impreza sprau;ila,
2e nadeslano rekordouq iloSd zgloszefl
(blisko l60), a iurg moglo tugsluchad
i nagrodzid nailepszgch mtodgch pio-
senkazg z calei Polski.

Dgrektor Festitralu Roman Ro-
maieuk sttuierdzil, ii ,,iury pod pze-
wodnicturem Alicji Janosz (piosenkar-
ki, kompozgtorki i autorki tekstdtu)
docenilo uielkq pracE nad ksztatto-
ruaniem rozuoiu tuokalnego uczest-
nik6u Festiu.ralu i promociq piqkngch
, polskich piosenek bqdqcgch zaursze

u,rarto3ciouq alternatgurq dla komer-
cAinei ,,papki" , iakq nas raczq u uigk-
szoici tzru. muzuczne media?

W tgm roku Grand Prix BUDZI 1(A
2Ol5 iurg pzgznato Zespolouri u-ro-
kalnemu KLUBU PIOSENKI DEBIUT
z Wroclauia.

Organizatorzg pngznali takie na-
grodq specialnq ,,BUDZl K USMl E-
CHU" dla DK BAKARA za urieloletnie
usparcle lmprezu.

FESTYN PARAFIALNO-
OSIEDTOWY

Dom Kulturg BAKAM spdtdziel-
ni ,,Metalotuiec" czgnnie ulqegl siE
ru organizacjg festgnu. Wgstauliono
dru2gng pilkarskq do turnieiu, a pafi-
stuo Barbara i Dariusz Hutgra zapre-
zentouali pokaz tresurg ps6ur rasg
terier rosgjski ur ramach tuieloletniei
akdi ,,Ogste Osiedla'l Z grup artustg@-
ngch, na scenach festgnu zaprezento-
ualg siq: PW DANCE - grupa tane@-
na Pauling Wojtgllo u programie
dzieciqcg hip-hop oraz zespol C'est la
uie ugkonuiqcg piosenkq francuskq
i poetgckq. t

trt ct{tazuM nR 6 st wRXLA*tu

f li 
^hh 

rE r( tlu wrdr

Festgn zorganizouang 3O maia
pzez Parafiq im.
RadE Osiedla G
i Gimnazjum nr
prezq, integruiqc

Po raz kolelng, zachgcang Pnez
Paristua, postanouilem napisad list,
ktorego tre6d jest aq6ciq kampanii
in{ormacginei, jaka prouadzona iest
na osiedlu Muchobdr Matg zazq-
dzan
ten i
dop

Bg nie trzeba bglo chodzic z tuo-
reakiem u poszukiuaniu kubla, zna-
czqco pou.rigkszgli3mg ilo3d kubt6tu,
biorqc pod uwagq tradgcgine drogi
,,psiazg osiedlourgch'l Bg informacia
o tgch zabiegach dotarla do ka2dego
ula(ciciela psa na osiedlu Muchob6r
MaIg zanEdzangm pzez SM ,,Meta-
louriec" pomgslodauca kampanii po-
stanoruil do Paristua napisad ten list.

W imieniu dzieciak6r-u, K6re chcq
sig baruid na trau;nikach, u; imieniu
ruszgstkich mieszkaric6tu parterdru,
u; imieniu ka2dego, komu nieoboiqtne
sq uarunki sanitarne na osiedlu, pro-
vq Paristu-ra o spelnienie pro3bg:

F0SPMATAf P0 SW0rM PSIE

Zan4dca doto2g tuszelkich staran,
bg kublg bglg o easie opr62niane, bg
zauJsze bgl ur nich calg, mocng uorek.

Worecki na ,,prezentg" ur obec-

bgd powinng.

Muchobonaniezausze
potrafili siq zachouad.

Wielokrotnie dali na to dourodg.
Mg3lq,2e tu tgm pzgpadku te2 tak

bedzie.' ,,Szanouna Sqsiadko, Szanou-
ng Sqsiedzie, cieszmg siq tgm,2e ko-
cliamg zuJienqta, proszE, pospzqtai
po stuoim psie"

pozdrauiam
miazksniec osiedlo

tei mitoinik psdw (ostnni noy;I 
tf:P"
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- Czterdzie-
stopiqciole-
cie to bardzo
piqkng uriek.
W ogm Pan
upatruje suk-
ces Szczepu?

- )ak za-
ursze i iak

uszqdzie po-
tzebni sq odpouiedni ludzie - zapaleri-
cU Ale tc2 itacg, ktdzg doceniajq rolq
harcerstu-ra u utuchouaniu m{odzie2u
Bo to pzecie2 proientujc: uczg dzicci od-
powiedzialnoSci, peuno6ci siebie, samo-
dzielnoici. I czqsto pneradza siq u truatg
stosunek do 29cia, SLUiata. Czego jeszzc
potzeba? Na peuno pngjaci6t, ktozg
uspomogq. Takim pzgjacielem iest nie-
uqtpliuie spoldzielnia,,Metalouiec",
ktora u2ucza nam harcdulke. a ostatnio
dom kuliurg, uspomaBa nis tez finan-
souo MogE tu pou.ttozgi stoua preze-
sa zazqdu spdldzielni, Lugpou;iedzialne
na uroczgsto:ici 45-lecia: ,To bgl i jest cel

spdldzielni, kl6ra ma u statucie upisarrq
takq misjq..."

- hezes zanqdu pouiedzial tak2e,
ie pomoc spdldzielni ugnika z prostego
pneslania harcerstura - wgchouania
mlodzieig - a uiqc takie dzieci czlon-
kriu sptildzielni...

- WtaSnie to jest nasz Luspolng cel i jak
dotqd nie zauiedli6mg siq na samozqdzie
spdldzielni, ktorg u sruoim budZecie co-
rocznie planuje tal<2e pomoc finansoLuq.

Stqd te2 sp6ldzielniq uhonorouano tgtu-
tem ,, Pzgiaciela ZH P'i Cieszgmg siE u-rsp6l-
nie, gdg mtodzie2 zaczuna u uieku 6-7 lat
od zuchdtu, bg popzez kolejne stopnie
utaienlniGenia harcerskiego i specia-
listgonego, jak 2eglarstu.ro, strzelectuo,
radiotelegrafia, a u starszum uieku
spadochroniarsturo czu nurkouanie, doj5i
u.t koticu - po ukonaeniu kursou in-
struktorskich - do stopnia harcmistza.

- A iak zostaje siq komendantem
Szaepu?

- Komendantem szczepu zostaje siq
raczei z u.roli kadrg, Luiek nie odgrgura
tu znaczqcej roli, tzeba posiadad stopien
podharcmistza i ukoricgd kurs na ko-
mendantdu szaep1w. Na j uaZniejszq jed-
nak zeczq jest umiejqtnoSi praca z ludlmi
- kadrq instruktorskq, dru2gnougmi -
a tak2e umiejqtne naruiqzgruanie kontak-
t6u z instgtucjami i organizacjami, kt6re
mogq stuZgd pomocq u dziele ugcho-
urania nrlodego pokolenia Niebagatelnq
pomocE lest usparcie ze stronU rodzicout,
zuchoru, harcezg i kadrg mtodszej

Na jubileuszu 18 kwietnia spotkali-
Smg sig ruszuScU: zuchg, komendanci, bgli
harceze - utagmulqcg kontakt ze :irodo-
uiskiem i u razie potzebg zausze slu-
2qcg pomocq - ale i rodzice, cz+onkouie
sp6ldzielni.

- Moie Pan pngpomnied, chociai
skr<itoruo, historiq Szaepu?

- 1 paldziernika 1968 roku zostala
pouolana druigna Srodouiskotua star-
szoharcerska Czeruon gch Beret6tu (obec-

DODATEI(

na 1 HDS) Lu szkole podstauouei nr 16
(obecnie gimnazjum nr 6), a lci dru2g-
nourum zostal fanusz Bialouiejski. We
uzeSniu 1969 roku pzeprouadziliSmg
siq ze szl<olg do Surietlicg osiedlouej,
dziatajqcei pag Sp6tdzielni Mieszkanio-
uej ,,Metalouiec'l Rodzina harcerska roz-
rastala siq, utu.rozgliSmg gromadq zucho-
rDE oraz drugq dru2gng harcerskq. Wten
spos6b pousta+ Harcerski Szzep 5ro-
doruisl<ourg ,,Ngsa" " im. 36 tuigcl<iego
Putku Piechotg. lHDS stanoui podporq
calego Srodouiska. Kornendantenr Szcze-
pu zostaje dh Janusz Bialouieist<i.

Dzisiejszq kadrq szaepu tuonq z kolei
tugchouankouie tei pien-uszej dru2gng
spzed lat - nie zerLuali sruoich zuiqzkdut
z harcerstuem, ksztatcq dzi3 noue ioko-
lenie Taki sustem u;gpracoualiSmg sobie
pzez lata i muszg pzgznai, 2e dobze siq
spraudza.

- Wasze zuiqzki z sprildzielniq od po-
czqtku bgtg silne?

- OczgruiScie. Od poczqtku Radg Nad-
zoro.e, ZanEdg i uladze samozqdoue
tej sp6tdzielni ugkazgualg uiele zrozu-
mienia dla naszej dziatalnoSci, traktoura-
tg jq bardzo pzgchglnie i u.rspieralg nas
- na pzgktad pzg zakupie spzqtu Mg
z kolei angaZoualiSmg siE ru sp6ldzielcze
dzialania spoteano-ugchoruaucze. W la-
tach osiemdziesiqtgch, a naLUet LUCze-

Sniej, bo ieszcze pned stanem u-rojenngm,
naruiqzaliSrng usp6lpracq z,,Bakarq",
to znaczq brali3mg udziat u organiza-
cli imprez dla dzieci i mlodzieZg z osie-
dli: mikolaik6ru, zabaw karnar-ualoulgch
Ta dziatalnoSd trua zresztq do dzisiaj.

Zdauglo siq te2 i tak, 2e musieli(mg
brai udziat u kilku poua2niejszgch ak-
cjach. Tal< bglo podczas zimg stulecia,
na pzelomie 1978 i 1979 roku, kie-
dg Snieigce zeru-ralg linie elektrgczne,
elektrou-rnie stanqlg, pozam g kano szkolg.
Zu-rrocono sig r-u6urczas do nas o pomoc
r.u odSnie2aniu i harcerze pomogli.
Podobnie bgto ru czasie ostatniej uielkiei

ZHP
Hucerski Szaep Srodowiskowy

,,NYSA'
im. 36 hr:ryckjego pulku piechoty

ul. ln2yniereka L7

poluodzi - brali5mg udr.lczas udzial
u dgstrgbucii Srodl<6w 29urnoSciou gch

Pomagamg, jeSli zaistnieie pottz e-
ba. W ostatnich latach tuspdlorganizu-
jcmg te2 spotdzielcze festgng - tal< bglo
na przgklad z okazii 45-lecia spdtdzielni
Zajmujemg siq stronq rekreacgino-zaba-
uouq, pzggotouujemg rozmaite kon-
kurencje i konkursg spratunoScioue dla
dzieci i mtodzieZg, a nauret doroslgch.

Co Luiqcel? Pnezte uszgstl<ie lata pze-
uingto siq pzez nasz szcep okolo tzg
tgsiqce harcezg. Wgchouali5mg okolo
150 instruktorotu ze stonniami Z naszuch
szeregdru u-rguodzq siq iekaze, praunicg,
policjanci, oficerourie Wojska Polskiego,
a nau-ret ksiqdz, o nauczgcielach iu2 nauet
nie uspominajqc I

Dru2gng dzialaiqce ur szeepie
pnez urszgstkie lata:
- I H DS Czertuone Beretg - po-

ustata u 1968 roku
- 144 HDS- pouJstala u t975 roku
- 22 DH - pourstala ur l9Z roku
- 76 DH.- potDstala u; l9Z rok
-n HDS - zostala zaloZona u 1978

rol<u pzez dh. puld. Martg Kra-
jeuskq

Wszgscg Komendanci Szczepu:
- Janusz Bialouieiski hm
- JevU Dorenda hm
- lanusz Zotnourski hm
- kzusztof Zuchouricz hm
- Andzei Kosiek hm

SPECJALNY
DLA CZLONKOII SM ,,MEEAI,oT{IIEC"
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Naszwsp6lny cel
Rozmoura z Komendantem
Szqepq Srodoluiskourego .Ngsa'
Andneiem KoSkiem.

H arcerskiego
- harcmistzem

Z kroniki spdldzielni - 18.O4.2O15 r.
podaas uroogstoSci z okazii 45-leci a
Szaepu Harcerskiego "NYSA" prezes
zarzqdu otngmal Srebrng Kngi za
Zaslugi dlaZHP.

4:.

Pieknyiubileusz
Wsob.otq-, 18 kuietnia, uJ Domu Kulturg ,,Bakara" odbglg siq uroagstosazokazyi 45-lecia Szaepu Harcerskiego,,NYSA", kt6-

rgniemal_odpozqtkusuegoistnieniadzialapzgspdldzielni,,i etalouiec",ulgpelniaiqciednqzr.ua2ngchmisiispdldzielczoSci
mieszkaniouei - urgchotuania mtodzie2g, i dziataiqc na iei zee. Ten bliski zuiqzek doceniajq te2 harceze - u podziqkoruaniu
za okazg.u;anq pomoc_i u.rspieranie sz@epu u jego dziatalno6ci Srebrng Klzgiza Zaslugi dla ZHP urrqczono prezesouii zanqdu
spdtdzi elni, f ezemu Kru kou.li.

ffi&felcm6€ GP 5 {'2r5} * 13 nela ffi15 r.
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Klub Seniora, ru ramach dzialalno-
ici Domu Kulturg ,,Bakara" skierouta-
nel do osrib starszgch, zaprasza na za

I ecl a:
Pon i edzialek:

1) prdbg chdru: godz. 1O.30-12.30,
2) konsultacle komputeroue:

godz. lTOO-18.00
Wtorek:

3) zajqcia teatralnc:
. godz.l3.OO-15.0O

Srod a:
4) animacja kulturg:

godz. 12.O0-l4.OO,
5) choreoterapia: godz. 14.15-15.00
6) | angielsl<i (5r. zaau.):

godz. 16.00-17.3O

Miqdzg inngmi utlaSnie spoSrdd
uczestnikdtu ru g2ej ugmieniongch za-
jgc rckrutujq siq urolontariuszc pracu-
iqcU ur tzech r-uroctausl<ich szl<olach:
5P 40, 5P 28 i SP 76 u ramach Projek-
tu ,,Wroclauskie lskrg'l Prouadzq oni

r6
1"-

\_

\r

.-*

€

L

zajqci.r rqkodzielniczc, l<ulinarnc, z pa-
pieroplastgki, majsterkourania, a na-
uret z grg na gitanc Dzicci uuticlbia-
jq te zajgcia z zastqpczumi Babciami
i Dziadkami, nabgualq zanikaiqcgctr
urrriejqtrro(ci , twiu4 rgce, urngsl i ser-
ca odpouriadajqc mito5ciq na oddane
zaan ga2ouanie os6b starszg ctr.

Wolontariat seniorow r,u szkolach
podstaruor"ugch - ProjcK,,Wroclaur-
skie Iskrg" lest r"uspierang finansouro
pzcz Towarzgstr-uo trricjatgLu Tr"u6r-
czqch,,g" oraz Polsko-Amergl<anskq
Fundacjq Wolnoici i realizor-uang
u rarnach prograrnu ,,Scniozg r-u Ak-
cii" dziqki uspolpracq SM ,,Metalo-
utiec" z Fundaciq FALA.

D K ,, Bakara" stal siq suoistgrn
inkubatorem dla urolontariuszg - se-
niorou. WspotpracujemU z Klubem
Scniora pag ul. Szkockicl, jak rctunic2
na miejscu z Kotem Nr 4 PZER|l, za-
praszaiqc siE naurzajem na uroczusto-
Sci i spotkarria.

W pieruszq Srodq po Su,riqrach
Wielkanocngctr, 8 ktuietnia, cztonko-
uic Klubu Seniora spotkali siq na po-
(t.uiqtezngm spotl<aniu u Bakaze,
skladajqc sobie 29czenia i biesiadujEc
pag zasta uriorr grn srrrakolgkarrri stole
Dzieci ze szl<olg ur LeSnicg pror-uadzo-
nei pnez Fundacjq FALA pzedstaui-
lg_ serriororrr i zaproszongrn goSciorrr
urosennu program s{or!no-muzqcznu.
Mieli(mg pzglemno(i go(cic obok
prczcsa SM ,, M etaloruiec" Jenego
Kruka, prezesa Fundacli FALA Tomasza
Sienrie2a oraz Kierournika Domu Kul-
turg,,Bakara" lanego Brodziriskiego
16unie2 Kierournil<a Centrum Seniora
u-re Wroclauiu Roberta Paruliszko.

Prczes zan4du spoldzielni ,,Meta
lotriec", fezg Krul<, przuiqf takte za-
proszenie na spotkanie organizouane
pzcz Kolo Nr 4 z okazji Miqdzgrraro-

douego Dnia Inualidg, 28 kuietnia.
Suojq obecno3ciq cztonkdu Kota za-
szczl;cili ponadto nr.in Michalina Wit-
czal< - pzcurodniczqca Dolno5lqsl<ic-
go Okrqgu PZERil, Barbara Zargchta
- paeuodniczqca Rejorru, Bo2crta Za-
jqczl<or-usl<a - prouadzqca Klub Senio-
ra pzu ul. Blacharskiej, dziatajqca te2
u Radzie Osiedla Grabiszgn-Grabiszg-
nek, a tal<2c uriclu inngch go5ci. Gtor-u-
ne organizatorki odpou-riedzialne za
Kolo Nr 4, laduiga Slir"uiriska i Danu-
ta Pastuszcl<, z pomocq uzdolniongch
seniorek i senio16Lu z.adbalg o piqkng

urioscnnq ugstroj oraz ucztq dla drrcha
i ciala. Z koncertem uUstqpi+a utalen-
touana piatristka, Agata Skulirrrou-
sl<a, zachurgcalqc urszgstkich surojq grq
oraz Kapela Wroclaurska,, Kresouiaki ",
sktarria jqca uczcstnikdLU do SpieuriLu,
a naurct tancour. Organizatozg dziq-
kuiq serdecznie goSciom za pzgbqcie,
a artustorn i dzicciorn za uSuielrrienie
scniora I n g ch uroczq sto5ci

Zapraszamg seniorou do czgnnego
udzialu u zajgciach.

Eleonora Moras
- koordgnator DK

Harmonogram Walnego

Zgromadzenia w czerwcu 2015 roku

Materiatg dotgcqce sprau obigtgch pozqdkiem obrad - bCdq rugto2one
tu biurach administracji osiedli oraz centrum obslugi mieszkaic6tu do 18.O5.
br. tj.21 dni pzed terminem pieruvej czqSci WZ.

Czlonkou;ie ma jq prau-ro do zapoznania siq z tgmi dokumentami - zgod-
nie z art. 83 ust. 6 ustauU o sp6tdzielniach mieszkaniougch.

Czeici WZ Osiedle data eodz. mrelsce

CzgSi I
Osiedle nr ll
(Lubuskie)

8.O6.2015
poniedzialek

1700
DK,,BAKARA"
ul. R62ana 4/6

CzgSi I I
Osiedle nr I

(Kuriatoure)
9.O6.20r5
u-rtorek

CzqSi I I I
Osiedle nr lll
(Muchob6r Matu)

10.o6.20r5
Sroda

1 700
Zesp6t Szkot nr 3
ul.Szkocka 64

. Zaz4d zatt'uierdzil zmiang u pro-
lekcie budor,ulangm budgnku
ustugoruo-handlou;ego przq ul.
Szkockiej 52a (zmiang zosta+g
[r.,gmuszone pzez notue ularunki,
wgnikajqce z uchualonego planu
zagospodarourania przestvenne-
go).

18.04.2015 (sob<,rta) u DK ,,Bakara"
odbgtg siq uroczgsto3ci z okazji 45-le-
cia Szcepu Harcerskiego ,,NYSA1 Dla
sp6ldzielni bgto to u.ra2ne rugdaze-
nie, bo, iak uidai, mimo najro2niei-
szgch pzecituno(ci Szczep siq ciqgle
rozuiia, ugpelniajqc jednq z misji
sp6tdzielaoSci mieszkaniouej - ug-

chourania mlodzie2g. Prezes zazqdu
,eng Kruk u imieniu samozqdu
spotdzielni zto2gt Druhnom i Dru-
hom serdecne podziqkouania, de-
klaruiqc dalszq pomoc u lugpelnia-
niu usp6lnei misli - rugctrouania
mtodzie2g. WSrdd gosci odnotouai
nale2g paniq faduigg Dziudg.

.21.O4.2O15 prezes zan4du uraz z kie-
ror-unikiem D K,,Bakara" uuestniczgl
ru urozgsto5ci z okazii Dnia Inu-rali-
dg zorganizouanum pzez Koto nr 4
PZERI dziatajqcum pzg DK ,,Bakara'l
U roczgstoSi uSr.uietnit uUstqp znako-
mitei pianistki ABatg Skulimouskiej,
ugkonujqcej utuoru Chopina. I

GP 5 (245) - 13 maia 2015 r. SpoldzielczoSd
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Integracia na Muchoborze

W filii Klubu na ul. Szruedzkiei ll
ru pzgziemiu dziata harcduka, u kt6-
rej sure dzialania prouadzq 2 dru2gng
harcerskie ZHP (dru29na mgska i dru-
29na Zefiska).

W tej samej filii jeszae do niedaw-
na prouadzona bgta
biblioteki mieiskiei.
niem mieiskich uzqd
inngch bibliotek - u
ktuidourana. Wgcofano obstugq punk-
tu oraz ksiggozbi6r. Szkoda-

Suojq siedzibg tu Klubie ma te2
Muchoborski Klub Sportoug, Stoula-
zgszenie Muchobdr Matg, Polski Klub
Ekologiang - kolo terenoule , grupU
wolontariackie.

Odbgu;aiq sig tu posiedzenia ple-
narne Radg Osiedla 5M ,,Metalowiec"
oraz Radg Osiedla Muchob6r Malg,
iednostki pomocniczei Radg Miasta
Wroctauria.

W Klubie prouadzone sq:

-3 razg w tggodniu zajqcia Klubu Se-
niora ,,M uchoborek",

-2 razg u-r tggodniu kurs komputero-
UJU,

-1 rcz u-r tggodniu spotkania klubu
Anonimougch Alkoholik6tu,

- 1 raz w tggodniu klub Anonimoulgch
Narkoman6u,

-3 razg ul tggodniu uJarsztatu, tu tum
malor.uania na szkle.

W zale2no6ci od potzeb Lu odbg-
uajq siq tu finalg i rozdanie nagr6d
osiedlowgch konkurs6u.t aktgutnoSci
mieszkaricdu.r, np. konkursu na na j-
tadniei ukruiecong balkon, rabatq oraz
konkursu na naitadniej o(ruietlong
Suiatecznie i nourorocnie balkon.

W Klubie spotukaiq siq r6runieZ
okoliune organizacje ogrddkdtu dziat-
kou.rgch i dzialkotuiczdur - mieszkad-
c6tu spdtdzieleego osiedla.

Szzeg6lnie mocno rozpoznau;alna
stata siq grupa dzieci i mlodziezg, pro-
uradzona pzez animatorkq Barbarg Wi-
touskq. Rozmaite formg artgstgczne,
ru szeegdlnoSci malouranie na szkle,
uitraze eg dekoracje, kt6re ugkonu-
jq, cieszq siq coraz uiqkszgm uznaniem
i zdobiq choibg uroctauskie szpitale
eg siedzibg znangch instutucii i orga-
nizacii. Grupa ma ju2 za sobq ugstauu
oraz okolienoScioure spotkania, propa-
guiqce tg formq sztuki uzutkourei.

- W czasie ruarsztatdu plastgz-
ngch powstaie uiele prac, np. kartki
Sui4teczne, obrazki i inne uielkofor-
matoue prace, kt6re z duZgm pouo-
dzeniem mlodziei spzedaie na kier-
maszach szkolngch. Uzgskane Srodki
s4przeznaaane na chore dzieci z Wro-
clau;skiego Hospicium dla Dzieci. Czq6d
Srodk6u; przezna@amu na zakup do-
datkou-rgch material6u plastgczngch,
co pozuala nam malou;ad prace uriel-
koformatoue do szpitali na oddzialg
dzieciqce. Prace nasze zdobiE pomiesz-
zenia u Zakladzie Leenieo-Opie-
kuriczgm u Piszkotuicach, u.r Fundacii
,,Wroctau;skie Hospicjum dla Dzieci",
4 Szkotg Rodzenia uue urroctaurskich
szpitalach. W chtuili obecnei porustaiq
prace dla notuo por.ustaiqcego ,,Pzg-
lqdku Nadziei" - m6uri Barbara Wit-
kowska. - Prace do u;roclau;skich

Szkdt Rodzenia ugkonaliSmg na proS-
bg Wgdziatu Zdrouia. W chruili obec-
nej mamg zam6uienie na ugkonanie
nastqpngch kilkunastu prac dla Wg-
dzialu Zdrouria, na kt6re te2 otzgma-
li(mg fundusze.

Warto ruspomniei, 2e mlodziei
z uolontariatu dziatajqcego w ZS nr 3
dzigki ueestnictrDu r.u uarsztatach zo-
stala zgloszona do Ogdlnopolskiego
Samozqdouego Konkursu Nastolat-
kdw,,OSmiu Wspaniatgch'l Mtodziez
zdobgla dla Szkolnego Wolontariatu
2OO0 PLN. Bgl to nieuqtpliulg suk-
ces, gdg2 na kilkadziesiqt zgloszongch
do konkursu gtup z Dolnego Slqska
tglko 5 zdobgto ugro2nienie u postaci
uspomnianei ug2el ku-totg pieniq2nej.

Slowa uznania nale2a sie r6unieZ
lrenie Wasileulskiel, anilnatbrce pro-
uradzqcej Klub Seniora. Klub z Mucho-
boru stat siq znanq i rozpoznauralnq
ul Srodou.risku grupq seniordu;, organi-
zujqcq ciekaue zajgcia i rozryukg dla
mieszkafc6w osiedla u uieku senio-
ralngm. Klubg ugmieniaiq siq suoimi
doSrriadczeniami, usp6lnie organizu jq
urgcieczki kraioznauze.

Wafto podkre5lid, 2e koordgnacja
dziatari klubu, animacia oraz proura-
dzenie uolontariatu tugkonguane
sq catkou;icie spoleanie, czgli bezplaL
nie. I

W Bakarzewiosna!
,Burgarskawimna u BAKARZE' ;y,'hBIE'.,*?'ilr'fi"l,I; H"$*$FI].fl

bulgarskich taricdu; lu-
dorugch horo i raaenica oraz degusta-
cja pzetu;ordur i potrau tradgcgingch
oraz ulin bulgarskich.

Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Metalowiec" i

we Wroclawiu ul. In2ynierska l7

21 marca naszum domu kulturg
odbglo siq spektakularne ugdaze-
nie zatgtulouane,,Bulgarska uiosna
r-u Bakazel Zlo2glg sig na nie: u;erni-
sa2 u;qdrujqcei urUStauU,,Wroclau.l
Miastem Marteniczki", multimedial-
na prezentacia i filmg o Bulgarii oraz
uarsztat ,,Marteniaka" dla dzieci i se-

lll,,Smaki tradgcii dolno5lqskich",
tom lV,,Dolno3lqskie Suigtoutanie"
i tom V .PamiEi rzeeq w tradgcjach
dolnoSlqskich", zau.rieraiqce rozdziatg
autorstua Dimzo Angelou;a opisuiq-
ce tra oclauiu,
obok dotugch,
m.in. ch, grec-
kich, 29dourskich, liteuskich, boSniac-
kich i ormiariskich.

Na zakonaenie odbgt siq Miqdzg-
narodouug Bal Wiosenng z Maftenie-
kq - pzu muzgce miqdzgnarodouego
zespotu TERRA & Balkan Folk oraz
piosenkach butgarskich u.tgSpieura-

lata 20., lata 30.

W tgm samgm zasie u sali uido-
uriskouej mlodziei pouritata uiosng
ru stglu lat 2O. Organizatorem imprezg
bgla dziatajqca u nas szkola tarica PW
DANCE.

Mtodzi tancerz e zaprezentourali,
opr6e. doskonatg ch u mi ei qtnoSci, tak-
2e niezutgkle starannie pzggotourane
stroje z minionej epoki.

Na Marginesie
27 marca obgt siq z kolei uernisaZ

i koncert uczni6u z Vll LO ule Wrocla-
uiu zatgtulourang: Pzeglqd Tut6rczo-
Sci Rozmaitei ,,Na Marginesie'l

Mlodzi artgSci z liceum zaprezen-
touali stuoie umiejqtno6ci ru dziedzi-
nach: malarsturo, fotografia, poezja,
reporta2, popisg urokalne i instrumen-
talne. I

OGLASZA:

ul. Szrpdd<a 1-19

przetarg ofertowy na wynajem lokali uiytkourych prry ul.:

l. Snedzkiej 17a o pow.56,87 m2

- parter

2. Saredzkiej 15b o pow. (1,30 m2

- parter

3. IniynierskiqT2a o pow. 58,03 m2

-lp.2pokoje
4. fn2yniercki$72a o pow. 22,94 m2

- | piqtro

5. fniynierckiqT2ao pow.187,63 m2

- ll piqtro

6. Iniynieskiej 72a o pow.24,83 m2

- parter

7. IniynieskiejT2ao pow. 14,65 m2

- | pigtro

8. Grabiszyfiskiej 908 o pow.99 m2

- parter

9. Lubuskiej 80A o pow39 m2 - parler
na &ia*alnoS6 handlowq, uslugowq lub
biurcwq, nieuciq2liwq dla m ieszka(tc 6w.

S pecyftkacj a szczegdlow a waru nk6w
plzefergu do wgl1du wsidzibie Sp6l#rclni
Pisemne oferty z podaniem rodzaju dzialalnosci (bran2y),proponowanq starvkq

czynszu netto za 1 m2 powiezdrni u2ytkowej lokalu (media dodatkowo wg faktycznego

zu4aal,z aktualnym za6wiadczeniem o prowadzonej dzialalno6ci gospodarczej, dowodem

wplaty wadium, o6wiadczeniem o zapoznaniu sig ipzyjgciu warunk6w speryfikacji
pzetargowej, prosimy sklada6w Centrum Obslugi Mieszkafc6w (parter), w zamknigtycft

kopertach z dopiskiem: Oferta pzetargowa na wynajem lokalu pzy ul. jw w terminie
do30.04.2015r. V{maganewadiumwwysokoSci po2.1,3,5,8-100021,po2.2,4,6,7,9-
500 zl, platne na konto SM ,Metalowiec" PKO lll O/ Wroclaw Nr 78 1020 52420000 2EO2

0027 7640 w terminie jw. Spoldzielnia zastzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta,
pzeprowadzenia negoQaQi uzupelniajqcydr lub uniewa2nienia pzetargu bez podania

Przyczyn.
Dodrtkowe informacje pod nrtel. Tl 33 29 306,71 33 29 315.

I
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Ptzedwioiniew BAKARZE

Nasza galeria

6 marca odbgi siq tuernisaZ ob-
razoul Bernadettg Nouak pt. ,,Oca-
lii mazenia'l Autorka prac pocho-
dzi z Krgnica Gdrskiej.. Od roku .1987

mieszka na Dolngrn Slqsku, u Ka-
miennei Coze.

Zainteresouanie sztukq pzeigta
od oica,. ktdrg rnaloulal i neLbil. led-
num z jej tuspomnieri z dzieciistu;a
sq artg6ci maluiqcg na ulicach Krgni-
cg. W(r6d nich bgl Nikifor Krgnicki -
Epifaniusz Drou-rniak.

- Malouanie pochtania - m6ui
Bernadetta Nou;ak, ktorq tuozong

obraz potrafi oderu.rai od zeczqu.risto-
Sci na uiele godzin.....

Po usamodz
odZgla z catq na
silq. Bernadetta
la u; Srodotuisk
rrriasta. f est czlonkienr Kanriennog6r-
skiego Stoutazgszenia Kulturalnego
,,Ars longa, uita breuis", uczestniczU
ru organizou;angch plenerach ma-
larskich oraz bieze udziat u urusta-
r"uach zbiorou-rgch i indgtuidualrigch.
W 20ll roku zostala pzgigta do gro-
na artgst6ur profes jonalngch i nie-
profesionalngch dziataiqcgch ru Sto-
tuazgszeniu ,,Nourg Mtgn" Kolonia
artgstgczna. Stoulazgszenie ma suo-
iq siedzibq u Domu Carla i Gerharta
Hauptmann6u w Szklarskiei Porgbie.
Sl<upia artgst6u; z Karkonoszg i G6r
Izerskich.

W grudnia 2014 roku pnVig-
ta do Zu-riqzku Artgst6u Plastgk6u-r
i uzgskata oficialng tgtut artgstu pla-
stuka.

lei obrazg, szcze96lnie portretg,
znalazlg ju2 su;oje miejsce u uielu
krajach Suiata, m.in. u.r Niemczech,
USA, Kanadzie, Wtoszech, Szulajcarii,
Anglii, Ukrainie. Bernadeta Nouak
od roku 2009 uaestniagla u.l ponad
4O ugstaurach zbiorou.rgch i indgui-
dualngch.

Wgstaua potrua do 26 marca.

Smarca - Dzieri kobiet
ugli zabawa z udzialem zespo-

lu muzgcznego Tadeusza Krauczgka.

BHKHHHDOM KULTURY SM
IVIE-TA.LO\NIEC

Orkiestra serouata utuorg taneczne
poczquszu od lat paeduojenngch po-
pv.ez lata 60., 70., 80. Zespot znako-
micie te2 petnit rolq ruodzireja. Parkiet
ani razu nie Suiecit pustkami. W zaba-
uie uczestniczgto ponad IOO osob. I

Porsxo-Aurnvreftsxe i;fi;ffi A
Fux-"^tJi,uroffi"s:l i;oji;iih 

v
HPf,rsil#r SIMffilt U5Il$$01 clETffiol

m,flH J*lHfd.lltiffif{
Zaiqcia z animacji kultury odbguaiq siq tu w ka2dq Srodq od godz.l2.OO ,

- l5.OO, z e:ego ostatniq godzinq prr.emaaamg na choreoterapiq (ruch pzg ,

mu
zdprilSrdmg nd: :

:

o
bnadto seniozg z grupg Srednio a*u;ansou,anei kontgnuuiq naukq ig- :

zgka angielskiego.

W ramach ProjeKu ,Wrodaurskie lslcg" - urolontariat senior6ur ul szko- I

tach podstaruougch,
6 marca ru DK Bakara odbglo siq szkolenie uaestnieqcgch ur programie ,

urolontariuszg, ktdre mialo na celu podniesienie ich kompetencji oraz mo- l

l

ua2 planulemg r6u;nie2 u-r tgm roku zto2gt ofertq u ogtoszongm konkursie ,

,,Seniozg u Akcji" z mgSlq o pzgszlgm roku.
ZapraszamsuzdornionschichstngchiilJl;y-'*H'"r?"txilif 

li,i",ill?'i#:

Z utielkim ilalem zauiadomiamg,
2e 26lutego 2Ol5 roku zmarl

Pan Bernard
WaurzAniak

B g tg u iceut o j eut o d o u rocla ut sk i,
ut oj eut od a leszczy ri ski, e,lon eh n aszei

sp 6Id zi e I ni, d zi o Ia e spol een g,
czton ek org a n 6ut sa m o nq d o u y ch

- do korica Sledzqcg zigczliutoSciq
spr a u, g sp 6tdzi el n i, d o cen i a j qcA

Wgrazg Zalu i utsp6lnucia Rodzinie
ut imieniu organdut samonqdouAch

i uspOlpracounikdu)
sklada Zanqd

Sp dldziel ni M ieszka niouu ei . M eta I otai ec"

GP 3 (243) - ll mntnlFl5,t
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Klub Seniora pzg Domu Kulturg
Bakara, dziqki 29aliLuoici kierorunic-
tLua DK, od nou;ego roku niepzerua-
nie prou-radzi podstaurou;e zaigcia, tj:

. Srodou;e spotkania z animacji kul-
turg od 12.OO do 15.OO., z choreote-
rapiq na ostatniej godzinie,

. pr6bg chdru u, poniedziatek
od 1O.3O do 12.3O,

. prdbg grupU teatralnei we uJtorek
od l3.OO do 15.0O,

. uJ poniedziatek o 1200 mo2na
skoagstai z konsultacji kompute-
rougch, kt6re prowadzi uolonta-
ri uszka.
Spotkafi nie pzeruala r6unie2 -

dziqki uolontariuszce - grupa igzg-
koua, kt6ra juZ kolelng rok uag sig
angielskiego.

Po raz aruartg zto2gliSmg do Mi-
nisterstua Pracg i Politgki Spotecz-

nei nowg Projekt o nazwie ,,ISKRY"

tgru TLudrcz kari-
skiei Funda pro-
gramu ,,)en emu
mamu mat i se-

Suietlicg szkolnei) kozgstaiq dzieci
ze Szkol Podstaruougch: SP Nr 28 png
ul. Greckiej, SP Nr 82 pzg ul. Blachar-
skiel, 5P Nr 40 pzg ul. Sottgsotuickiej.

W tgm proiekcie (ciSle u-rsp6tpra-
cujemg z drugim Klubem Seniora
z zasobdru SM ,,Metalou.riec'l Seniozg
z Muchoboru Malego pod paeuod-
nictu;em Pani Ireng WasileLuskiej
uu liobie a2 5 os6b doskonale utpisu-
i4 siq u rdZnorodne zainteresouania
dzieci: od papieroplastgki po naukq
grg na gitaze.

3 lutego r-u Bakaze odbgto siq
spotkanie dgrektorout szk6l zaanga-
2ouangch u Projekt, uolontariuszg,
pzedstauicieli organizator6u i part-

nerdu. Rolg gospodgni pelnila Lider-
ka Projektu, seniorka, wolontariuszka
i osoba pelna pomgst6u.r Pani lrena
Rozu;andou.li a. Wg pracouano zasad g
tusp6tpracg, zaplanouano mo2liure
do zrealizou.rania dzialania. rozdano

materialg, ugmieniono mgSli i do-
Suriad czen i a.

Zapraszamg do naszego grona nie-
zdecudouangch jeszze senior6ul -

Eleonora Maros,
koordgnator ut D K Bakara.

rokzalo2enia 1959

Sp6ldzieln ia Mieszkan iowa,, Metalowiec"
we Wroclawiu ul. ln2yniercka 17

BAKARA timQ
przetarg ofertoury na wynaiem lokali u2ytkowych przy ul.:
1. Sarvedzkiej 17a o pow 56,87 m2

- parter
2. Saredzkiej 7c o pow. 28,04 m2 - parter
3. fniynierskiejT2ao pow.16,17 m2

- parter
4. fniynierskiST2ao pow.58,03 m2

- lp.2 pokoje
5. IniynierskiqT 2a o pow. 22,94 m2

- | pigtro
6. IniynierskiqT2a o pow.'187,63 m2

- ll pigtro
7. fniynierskiejT2ao pow.24,83 m2

- parter
8. IniynierskiejT2ao pow 14,65 m2

- lpiqtro

na dziatalnoSe handlowq, uslugowq lub
biurowq, nieuciqi'liwq dla miszkancow.
S peyfikacja szczqolowa warunk6w
pnetargu do wglqdu w sidzibie
Spoldzidni
Pisemne oferly z podaniem rodzaju

dziatalno6ci /branZy/, proponowanq
I stawkq czynszu netto za 1 m2 powiezchni uzytko\^,ej lokalu /media dodatkowo wg

i faktycznego zu2yoal, z aktualnym zaSwiadczeniem o prowadzonej dzialalno6ci
, gospodarczej, dowodem wplaty wadium, oswiadczeniem o zapoznaniu siq

: i przyjeciu warunkow specyfikaQi pzetargowej, prosimy sktadac w Centrum

I Obstugi Mievkafcow (parter), w zamknigtych kopertach z dopiskiem: Oferta

I pzetargowa na wynajem lokalu pzy ul. jw w terminie do 27.o2.2o'15 r.

i \Af magane wadium w wysokoSci poz. 1 ,4,6 - 1000 zl, poz. 2,3,5,7 ,8,- 5OO zl,

1 ptatne na konto SM ,,MetalowieC PKO lll O/ Woctaw Nr 78 1020 5242OWO 2802
i OO27 7640 w terminie jw
i Spoldzielnia zastzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta,

: pzeprowadzenia negocjacji uzupelniajqcych lub uniewa2nienia pzetargu bez
j podania przyczyn.
i Dodatkowe informacje pod nrtel.713329 306,71 33 29 315.

OGLASZA:

ul. Sruedzka l-19

Od 19 do 23 stgenia w klubie od-
bquatg siq zajqcia dla dzieci czlonk6tu
SM ..Metalouiec" tu ramach ferii zi-
mou.rgch. Bglg tugiScia do atrakcgi-
ngch mieisc, cieplg positek i fachou,ra
opieka pedagogiczna.

3l stgcznia odbgt siq tradgcging
Bal Seniora. Zabawa z bogatgm po-
czqstunkiem, konkursami z nagroda-
mi oraz du2o, du2o taica. Znakomitq
oprauq muzgczna zapeu;nit zesp6t
Tadeusza Kraurczgka u;sp6tpracuiqca
od tego roku z DK BAKARA

FA|F - agli taneane niedziele
w Bakarze

W ka2dq niedzielg w godz. l6.00 -
2O.OO zapraszamu na zabautg z mu-
zqkq,,na 29uo'l Propozgcie skiero-
urana jest gt6urnie do miloSnik6u.l
tradgcgjnego tanca. Gra zesp6t Tade-
usza Krauregka.

Szczegolg na plakatach u DK BA-
KARA oraz na stronie uuu. bakara.pl
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WERNISAZ

, Sp6ldzielnia Mieszkaniowa,,Metalowiec"
I we Wroclawiu ul. Iniynierska 17

8 grudnia u, naszum domu kulturg
odbgl siq ruernisa2 u;Ustauu Gabrieli
Kot- Kuropki, arteterapeutki, fl orgstki,
kt6ra tu;ozg pelne energii, Suiatta
i inspiracji obrazg intuicginie i meto-
dq Vedic Art. Suoiq Drogg zaudziqea
Su;oim Pzodkom i spotkangm Na-
uagcielom.

Tgtul urgstaulg bzmi ,,W drodze...
Wracam do domu'l Oturarcie urgsta-
tug polqzone bgto z happeningiem
- uarsztatami malarskimi metodq
VEDIC ART oraz minikoncertem C'est
la uie (Marta Ziefikoruska i f ezg Bro-
dzinski)

..,.j

lTgrudnia odbgt siq pzed5u;iqtea-
ng koncert ur tugkonaniu Klubu Pio-
senki DEBIUT, Studium Baletotuego
BALERI NKA i Kasi Nou;ak. ZagoScil
ozgruiScie Su. Mikolai, obdarou-ruiqc
u,r g konawc6u prezentami

SYTWESTER

120 os6b, gl6runie mieszkafic6u.r
osiedla nr l, jak co roku zorganizouato
i bauilo siE uritaiqc Noug Rok u; Ba-
kaze.

nsEIKA

3 stgcnia Zwiqzek Os6b Niedostg-
szqcAch pzedstauit iasetka pt. ,,Kolq-
d g Su;iata CiszglZnakomicie pzedsta-
uione gestem i piosenkq uridou;isko
uzruszato i rozbaurialo zgromadzonq
publianoSd.

Zapraszamg na karnaural
Planuiemg zorganizou;a,t tzw.

,fanezne Niedziele u BAKAME"
w godz. 16.00 - 2O.OO z muzgkq
,,na 29uo? Propozgcie skierou;ana jest
gt6unie dla mito(nik6u.t tradgcg jnego
tanca.

Szeeg6lg na plakatach tu DK BAI(A-
RA oraz na stronie tutuur-bakara-pl I

przetarg ofertowy na wynaiem lokali u2ytkowych przy ul.:

i 1. Szwedzkiej 17a o pow.56,87 m2

i - parter

i 2. Lubuskiej 82D o pow.25,00 m2

I - parter

3. Iniynierskiei 72a o pow.
: 16,17 m2 - parter

4. lniynierskiejT2a o pow.
58,03 m2 - lp .2 Pokoje

5. fniynierskiei 72a o pow.
22,91m2 - | Piqtro

, 6. In2ynierskiej 72a o pow.
187,63 m2 - ll pigtro

7. lniynierskiei 72a o pow'' 21,83 m2 - parter

' Specyfikacja szczeg6lowa warunk6w

, pnetargu dowglqdu
i w sidzibie Spfildzidni

OGLASZA:

ul. Szwdd<a l-19

PONYMEET

13 grudnia z kolei odbgla sig ko-
lejna edgcja du2ego, zorganizouta-
nego hngmeeta, egli spotkanie
fan6u ,,Kucgka Pong'l Ponownie
tu tum samum mieiscu co u kuietniu,
ale z iesza.e bardziei zr62nicoruangm
programem i z ieszee ruiqkszq dau-
kq emocji oraz pozgtgurngch tura2ei-
Fani pzgbgli nauret kilkaset kilome-
tr6ru spoza stolicg Dolnego Slqska.

ie odbgto

Bl,'ilYi',i-
nei atmosfeze.

KONCERTWIGItUNY KP

DEBIUTiBATERINKA
i Pisemne oferty z podaniem rodzaju dzialalnoSci (branzy),proponowana stark4
' czynszu netto za 1 nf powiezcftni u2ytkowej lokdu (media dodatkoto wg

, tatCycznego zu4cial,z aktualnym za6wiadczeniem o prowadzonej dziafidno6ci
i gos@arczej, dolodem wffiy wadium, o5wiadczeniem o zapoznaniu sig

r i przyjQcju warunkow specyfikadi przetargowej, prosimy sldada6 w Centrum

, Ohsfugi Mieszkancot (parter), w zamknigtycft kopedach z dopishem:

i Oferta pzetargoara na wynajem lokalu pzy ul. jw w terminie do 30.01.2015 r.

I hlymagane wadium wwysoko6cj pz1,4,6 - 10O0 zl, p2.2, 3, 5, 7 -Sffi21,
, ptatne na konto SM ,MetalowieC PKO lll O/ ! /rodar Nr 78 1020 5242 WW 28Oz
' 0027 7ilO w terminie jw.

I Sp6{dzielnia za*rzega sobie prawo wobodnego \,ryboru oferenta,

] pzeprowadzenia negocjacji uzupelniajqcych lub uniewa2nienia pzetargu bez

j qodania Wzyszyn.
; Oodatt<owe infomacje pod nrtel.713329 306,71 33 29 315 

i

rrl'e*e i*f*rxift.n,
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Wroclawskie lskry
ISKRY. Aktguni Seniozg - Proiekt z Rzqdoueg_o_. Programu
ASOS na lata 2OI4-2O2O, dofinansouranq Dlzez MinisterstuoASOS na lata 2lJ1+-2UzU, donnansouranll pnez Mlnlstersturo
Pracg i Politgki Spoleenei zakoriogl_lie.ru Dl.t_Pgtgtu-lT.grudniaPracU i PolltuKl Spolecznel zaKonczq{ slg ru Ult baKara t/ grudnta
u rodg stg m pbdsuinou qni6p pod cas Khi bouei Wi gi lii. N aiSardziei
7^AnpaT,orranr. tuufoznlalacu sle urolontanusze otrzumallzaangaioruani, ugr6iniaiqcg siq uolontariusze dtzgmali
podziqkoruania, dgplomg. i-rip"omink'i,.a ru. Nourqm Roku ursTgscg
rrrzesfnirtr herla l(orzllstac z naszeg0- SlUle.ZO UrU(laneSO fD famacnilaestiricu beda korzustat z naszego, Suieio ruqdanego ubeda korzustat z naszego, Suieio rugdanego u ramach

tUstuanie pracg uolontariuszg z Osie-
dla Muchob6r Matg. Cztonkouie
SM ,,Metalowied' zrzeszeni u tam-
teiszum Klubie Seniora utqzgli siE
ur dzialania i prou;adzq zajgcia u 5P
Nr 28, jednei z tzech uroctauskich
szk6l podstauougch uzestniaqcach
w Proiekcie. fest on dotourang pzez
Polsko- Amergkariskq Fundacig Wol-
noSci, a prouadzong pnez Towang-
sturo lnicjatgut Tu;6ragch ,,q" z War-
szaug ure u.rsp6tpracg z uuroctauskq
Fundacjq Wspierania AktgunoSci Lo-
kalnej FAIA.

FALA popzez koleing juZ proiekt
sukcesgu;nie urprouadza ideq uo-
lontariatu senior6u do szk6t podsta-
ruowgch. Nowe dla siebie urgzutanie
podiqta iedna z ugr62niaiqcgch siq
aktgu;noSciq seniorek, lrena Rozuan-
doruis. Sama siE uag i iednoaeSnie
z poruodzeniem samodzielnie orga-
nizuje pracq u;olontariuszg. A Se-
niozg-urolontariusze zerpiq rado6i
z dzielenia sig sugmi zdolnoSciami,
doSuiadczeniem i cieplgm sercem
z najmlodszgmi.

Chgtngch senior6ur (Panie i Pa-
n6ur) zapraszamg do wolontariatu!

koordgnator Eleonora Moros

W dniach 1O-12 grudnia ch6zgSci
z DK Bakara brali udziat u uarszta-

z ,,Bakarq", kt6ra rozpozgnala o pigt-
nastei Happening w Rgnku Pzed sce-
na obok choinki. Obie grupg urgpadtg
ba-rdzo dobze.

dostzegane - na coraz ugzszgm Po-
ziomie.

Wroctaulskie lskrg to noug Pro-

iekt, kt6rq iest realizotuang od pal-
dziernika 2Ot+do (zerwca 2o15. Nale2g
podkre5lid sumienn4 i urozmaicanq ar-

Wigilia Kluborua i podsumoruanie Proiektu ISKRYz rozdaniem dgplom6u

Kolqdouanie ru Koiciele Garnizonorug m

Grupateatralna podaas Happeningu ur Rgnku

G-rr.iirj'rft.rd'1r.r *t t".
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Co sie zdarzf,ow Bakarze
BAr. NrEPoomctoScrowY
09.11.2014 obchodziliSmg Swigto Od-

zgskania NiepodlegloSci. W tgm roku
pzgiEli5mg formq jeszze bardziei rado-
snq i zabauouq. Tradgcginie uroczgsto5i
zacz4l Ch6r klubu Seniora, z roku na rok
robiqcg coraz lepsze postqpu ruokalne.

Z kolei pokaz nouoczesnego tai-
ca hip hop i disco pzedstauito bardzo
mtode pokolenie ze szkolg tanecnej
PW DANCE.

si, lll,:TJ ?S-
rU zesp6t go5cit
r.u rtg. Pzedsta-
tu niami patrio-
tg@ngmi i legionowgmi oraz drugi, bar-
dziei rozrgtukouU, z piosenkami m.in. L.
Cohena, E. Preslega, gospel itp.

organizoutania tego tgpu potqczenia
uieeornicg z balem.

Klub huji Prozg i Piosenki
14.11.2014 odbglo sig spotkanie z po-

etkq Katazgnq Georgiou pt. ,,Na skzg-
dtach mazei: W nastroiorugm klimacie
autorka prezentouala suoje utu.rory,
a niektdre z nich zaSpieuata z akompa-
niamentem gitarg Magdalena Hatajda.

ANDRZEf KI
29.11.2014 z iniciatgu,r g mieszkafi c6tu

osiedla odbgta siE tradUcUina ,,zabaua
andzejkoual Bgtg ur62bg, konkursg,
a do tafica pzggrguala pigcioosoboura
orkiestra VEGA.

ZABAWY Z MrKOtAf EM

05.12.2014 wraz z Rada Osiedla nr ll
odbgto siq spotkanie ze Si-r.r. Mikotaiem
pzg zabawie z klaunami. Kulminacgj-
num momentem, iak zausze, bglo urq-
aenie pacek.

06.12.2014 Rada Osiedla nr I ufundo-
u;ata dzieciom zabaug pt. ,,Friko i Koko

szukajq Stu. Mi-
kolaia" Ponad
12O dzieci ucest-
nicglo tl kon-
kursach i tari-
cach. Na scenie
obgl siq ,,miko-
taikomg" pokaz
ulneanu grupu
PW DANCE.
Klauni Friko i Koko rozbauiali dzieci.
WszgscA zostali zaproszeni na slodki
pocgstunek, a ur chuilq potem prcUbu+
oaekiuang Su. Mikolai z kilkoma uo-
rami prezentou.r. Ka2de dziecko otvu-
malo paakq. Zabauq zakoiegl taniec
ze Su-r. Mikotajem, klaunami i pamiqt-
koue zdigcia. I

F"$ffnF.n

Aktywni Seni otzy AS05 241r,-?fr?A
ffimD|zql8@tssfrsdd$|rsDhtffi

$T\$)r sE\t0ul

Proiekt realizouanq u ramach Rzadourego Programu Aktutuizacii
Osdb Starszuch AS0S: .lskru. Aktlruni Senionl" trua d-o kofica
qrud.nia i bqilzie koriagl sig urbagstl urigiliq podSumouuiqcq nasze
dztalanla.

Obok ugeksponouane zostalo artg-
stuane rqkodzieto z Witoszgc, Wtodo-
wic, itd. Go(ciliSmg ponad 140 os6b,
pzgjezdni zu;iedzali z pzeruodnikami
Wroclau, nastqpnie ugstqpili zaprosze-
ni Goicie, odbglg siq prezentade mul-
timedialne, ulgkladg, ularsztatg i uru-
stqpu anustucne od Kapeli z Pamiqcina
k/Stubic po ch6r z P'lszea k/Opaug.
Na zmianq Zeq6l z ZastruZa oraz uro-
clauski chor rozSpieuguali catq salq.
Spodobat sig bardzo tuUstqp naszego te-
atru. Dla proiektotu gch dzialari, listopad
bgl tlgiqtkor"uo aktgurng. Wspdtpraca
ze Szkolq Podstaruouq Nr lO9 opr6e
rqkodzielniczgch zaiqd z dzie(mi zaouro-
couala jeszae uspolngm Spieuaniem
pieSni patriotgcngch .

MieliSmg teZ pzgjemno!;(. i zaszegt
pzedstaruic Proiekt lskry iako prezenta-
ciq dobrei praktgki na debacie migdzg-
pokof enioruej z okazii Dnia Z geliuro5ci
2l.Xl ur Kinie Noue Horyzontg. Pzed
nami zn6ur uUstEpU

14 grudnia ur ramach Wroclatlskie-
go Kolqdouania nasz Chdr ugstqpit

r-u Ko3ciele Garnizonorugm, a Grupa Te-
atralna rozpoegla happ6ning rl Rgnku
pzed scenq obok choinki. Dostali3mg
te2 zaproszenie od Radg Osiedla Nad-
odne, 2ebg i z nimi po3pieuai kolqdg.
Na peuno jeste6mg uidoani ul miej-
skiei pzestzeni spolezno-kultural-
nej i coraz bardziei cenieni, co napaua
dumq i radoSciq pzede uszgstkim sa-
mgch uaestnik6r-u. To sq dobzg amba-
sadorouie.

hoordgnator
Elanora Mqras

do Srodoruiska ruroclar-uskiego, ale obei-
muje ieszae osiem
dolnoSlqskiego, lub
ktore stalg siq po
dziatari dla senior
ustala sied EdukacAinego Wolontaria-
tu Senior6ur (EWS) i rzESi uaestnikdtlt
projektu stala sig liderami uolontariatu
i urspolpracuje ze szkotami, proLuadzqc
ur nich stale zaigcia rgkodzielniee oraz
kulinarne dla dzieci.

!*{t+l!*irat;rl{r{i$ nia*{ra.


