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II Mistrzostwa w Bocci - podsumowanie

Zawodnicy, uczestniczący w Mistrzostwach reprezentowali następujące organizacje:
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Grudziądzu
- Zespół Placówek Edukacyjno - Rewalidacyjnych w Grudziądzu
- Towarzystwo Przyjaciół Downa w Grudziądzu
- Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa J. Chrapka w Grudziądzu
- Grudziądzkie Centrum Caritas - Środowiskowy Dom Samopomocy w Grudziądzu
- Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Niedowidzącej i Słabowidzącej w Grudziądzu
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Grudziądzu
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" w Grudziądzu reprezentowane 
   przez Warsztat Terapii Zajęciowej z przyjaciółmi/rodzicami

W sobotę, 16 czerwca 2018 r., w Mniszek Arenie - KS "Stal" zostały rozegrane II Mistrzostwa 
Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci. Organizatorem zawodów było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” przy wsparciu pracowników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej z Grudziądza, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych.
Rozgrywki prowadzone były według międzynarodowych przepisów gry w Bocci (BISFed-2014, 
wersja uproszczona). Zawody rozegrano na pięciu stanowiskach jednocześnie, natomiast nad ich 
prawidłowym przebiegiem czuwali sędziowie.

.Laureaci II Mistrzostwach Grudziądza Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci:
I miejsce: 

Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa  J. Chrapka w składzie: R. Diksa, B. Diksa, M. Brzeziński
II miejsce: 

WTZ przy SPON "TO-MY" w składzie: N. Barańska, J. Piórkowska, M. Rumocka
III miejsce: 

Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej
w składzie: M. Urbańska, L. Święcicki, M. Zięba

IV miejsce zajęli przedstawiciele organizatorów: WTZ przy SPON "TO-MY" 
w składzie O. Gontowska, R. Rumiński, P. Wojtaszewski

Łącznie w Mistrzostwach wzięło udział 30 drużyn z różnych placówek, działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnością. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy - Miasto Grudziądz.























Adam Knak, Rodzinne miasto moje

W naszym pięknym mieście Grudziądzu
położonym  nad rzeką Wisłą,
w naszym mieście Grudziądzu
znajduje się mnóstwo miejsc ciekawych
jak  zespół spichlerzy, bazylika mniejsza
pod wezwaniem św. Mikołaja,
pałac opatek, brama wodna, która nas tu prowadzi
oraz wiele innych miejsc,
zapraszam, obejrzycie sami.

U  nas w Grudziądzu znajduje się piękny, nowoczesny rynek.
Wydarzenia kulturalne, koncerty
oraz święta państwowe tu się odbywają.

W naszym romantycznym Grudziądzu
znajduje się też park miejski im. Piotra Janowskiego
oraz kwiecisty ogród botaniczny.

We współczesnym Grudziądzu
rzeka Wisła wije się jak wstęga,
a czas i życie szybko i nieubłagalnie ucieka.

W mieście Grudziądzu żyje się nam dobrze,
bo Grudziądz to rodzinne miasto moje.

Tomek Banasiak, Dzień radosny

Gdy małym chłopczykiem byłem,
do lasu sobie chodziłem,

bo chciałem sobie posłuchać
jak ptaszki śpiewają do ucha.

Śpiewały ptaszki radośnie,
śpiewałem jakże miłośnie,

słuchałem tych pieśni z rozkoszą, 
gdy po lesie chodziłem boso.

Chodziłem boso po drodze,
gy zobaczyłem dwie „łodzie”.

Płynęły sobie radośnie,
a było wtedy przedwiośnie.

Jak płynąłem po wodzie,
zobaczyłem ich urodę,
były piękne jak kwiat,

a nazywały się tak:
- Asia i Pelasia.
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W dniu 27 czerwca Tomek Banasiak i Adam Knak brali 
u d z i a ł  w  I I  P r z e g l ą d z i e  Tw ó r c z o ś c i  
P o e t y c k i e j  O s ó b  N i e p e ł n o s p r a w n y c h  
„Na skrzydłach Aleksandrowa”. Recytowali swoje 
wiersze przed publicznością zgromadzoną w sali 
kolumnowej im. Edwarda Stachury, która mieści się 
w zabytkowym dworcu kolejowym. Łącznie 
zaprezentowało się kilkadziesiąt osób z różnych miast. 
Wiersze naszych kolegów noszą nazwę „Dzień radosny” 
i „Rodzinne miasto moje”, możemy je przeczytać 
w dzisiejszym numerze na ostatniej stronie.

16 czerwca od godziny 9.00 w hali sportowej
Mniszek Arena odbyły się  II Mistrzostwa Grudziądza 
Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci. 
Najpierw trzeba było wykazać się w rozgrywkach 
grupowych, aby przejść dalej. Mojej drużynie udało 
się zakwalifikować do kolejnego etapu, dzięki temu 
mieliśmy bardzo szczęśliwy tydzień. W przerwie była 
kawa i ciasto, a gdy już przyszła pora na kolejny etap, 
zmierzyliśmy się, jak się okazało z przyszłymi 
zwycięzcami. Jesteśmy z siebie bardzo zadowoleni 
jako drużyna.

Dnia 10 czerwca w Karczmie Czarci Młyn odbył się kolejny Piknik Rotariański,
podczas którego nie zabrakło różnych atrakcji: na małe dzieci czekało malowanie
twarzy, nasz Warsztat zaprezentował się muzycznie oraz rozbawił publiczność
kabaretowymi scenkami. Można było zakupić coś do jedzenia oraz super ozdoby
do domu. Tegoroczny Piknik wspierał edukację dzieci z ubogich rodzin.

W dniu 9 czerwca miał miejsce wyjazd do Kowalewa Pomorskiego na XXIV Spotkanie
Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Razem przez świat”. Podczas sobotnich 
zawodów były różne konkurencje, w których nasi uczestnicy musieli się zmierzyć, 
m.in. rzuty do celu, biegi, strzał na bramkę itp. We wszystkich konkurencjach łącznie - 
- w punktacji zbiorowej - zajęliśmy II miejsce. Natomiast w konkurencji drużynowej, 
przeciąganiu liny, pokonaliśmy wszystkich i byliśmy pierwsi.Nasza Pani kierownik była
z nas bardzo dumna.

W dniu 7 czerwca grupa uczestników pojechała do miejscowości Nakło nad Notecią,
na XII Powiatową Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych oraz IX Ogólnopolską. 
 W tym sportowym spotkaniu udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z naszego województwa.

 Tomasz Banasiak

Nasi uczestnicy podczas zmagań
w Kowalewie Pomorskim

9 lipca - 3 sierpnia
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