.........W SKRÓCIE
Na zajęciach z doradztwa zawodowego
Pani Zosia zorganizowała nam wyjście
do zakładów pracy, gdzie mogliśmy zobaczyć
jak wygląda praca „od środka”. Najpierw
dwoma busami pojechaliśmy do zakładu
pracy chronionej „Gaja”, gdzie produkuje się
bieliznę. Obecna tam Pani oprowadziła nas
i opowiedziała o pracy. Później pojechaliśmy
do Lemigo, gdzie pokazano nam jak się robi
buty i do jeszcze jednego zakładu. Było
to wartościowe doświadczenie.

Ogłoszenie
PRZERWA WAKACYJNA
rozpoczyna się 8 lipca

M.Mróz

Drugi dzień obchodów Jubileuszu XV-lecia
WTZ świętowaliśmy w naszej siedzibie. Do
wspólnego spędzenia czasu zaprosiliśmy
naszych najbliższych. Dziękujemy chórowi
dziecięcemu Boni Cantores, który swoim
cudownym śpiewem umilił nam te chwile.
Podziękowania ślemy też do rodziców
i opiekunów, którzy zaangażowali się
w przygotowanie tego spotkania. Jeszcze
raz dziękujemy!

Na zajęcia wracamy 5 sierpnia

Życzymy udanego wypoczynku!

Nr 53, Czerwiec 2019
4 czerwca w Centrum Kultury Teatr
odbyła się gala 15-lecia Warsztatu
Terapii Zajęciowej prowadzonego
przez SPON „TO MY” w Grudziądzu.
U r o c z y s t o ś ć p o p r owa d z i ł Pa n
Maciej Frankowski. Kierownik
Warsztatu Pani Hanna Lewandowska
przywitała licznych gości. Obchody
rozpoczęły się od zatańczenia
poloneza przez nasze koleżanki
i kolegów, którzy się długo do tego
momentu przygotowywali. Dzięki
licznym próbom, specjalnie uszytym
strojom i makijażowi wyglądali
olśniewająco, a taniec wypadł
perfekcyjnie. Wspaniałe fryzury
zawdzięczamy uczniom z Cechu
Rzemiosł Różnych, którzy wraz
ze swoimi nauczycielami od rana
z n a m i p r a c o w a l i .

Niech dobry los się kłania w pas,
Sto lat, sto lat jeszcze raz!
Niech ten Jubileusz milowym będzie kamieniem,
czekamy następnych z wielkim w sercu wzruszeniem.





Na scenie zaprezentowano także taniec pod tytułem „Poranek”, zaśpiewali także uczestnicy
z grupy artystycznej. Pomiędzy występami pokazano filmy, które przybliżały ostatnie 15 lat
działalności Warsztatu. Oglądaliśmy zdjęcia z najważniejszych wydarzeń, reportaże z zawodów
sportowych, występów artystycznych, wydarzeń kulturalnych a także wycieczek. Na końcu
Pani kierownik w imieniu Warsztatu przyjęła życzenia, kwiaty i upominki oraz zaprosiła
,
wszystkich gości na jubileuszowy tort i poczęstunek.
T. Banasiak
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III Mistrzostwa Gr udziądza Osób
Niepełnosprawnych i Przyjaciół w Bocci
odbyły się 8 czerwca na hali sportowej Arena
w Mniszku. Do rozgrywek stanęło 25 drużyn.
Kilkugodzinne zmagania wyłoniły zwycięzców.
W tym roku jest to zespół prezentujący
Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu
w składzie: M. Rumocka, J. Piórkowska oraz
M. Waleron. Panie szły jak burza, stając do
walki w finale z niepokonaną drużyną
z Centrum Rehabilitacji im. ks. biskupa
Jana Chrapka w składzie: R.Diksa, B.Diksa,
M. Brzeziński ,którzy ostatecznie zajęli
II miejsce. Wielką niespodziankę sprawiła
niepozorna, ale zawzięta dr użyna
z WTZ w Grudziądzu, która uplasowała się
na III miejscu (A. Waleron, S. Czajka, D. Talpa).

Nasza reprezentacja po powrocie z XII Kociewskich
Igrzysk Sportowych Osób Niepełnosprawnych
w Pelplinie. Gratulujemy!

26 czerwca miała miejsce I Spartakiada Osób
Niepełnosprawnych w Łasinie, w której
udział wzięło 13 placówek. Stanęliśmy
do zmagań w następujących konkurencjach:
skok w dal z miejsca, pchnięcie kulą, kozłowanie
piłki na czas, bieg w workach, wbijanie gwoździ
na czas, bocci, strzał do celu z łuku, strzał
z wiatrówki, rzuty do kosza. Anna Borkowska
i Daniel Talpa stanęli na podium w grze w bocci,
natomiast drużynowo zajęlismy III miejsce!
To bardzo dobry wynik, zważywszy, że wiele
konkurencji było dla nas nowością.
M.Mróz
M.Lisowski

15 czerwca Plaży Miejskiej miało miejsce
spotkanie integracyjne organizowane przez
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób
Niepełnosprawnych. Tegoroczne hasło
brzmiało „Nasze gry i zabawy”.
Stowarzyszenia działające na rzecz osób
z niepełnosprawnością zaproponowały na
ten dzień „swoje” zabawy, zapraszając
wszystkich chętnych do udziału. Dzień
umilała nam nie tylko wspaniała pogoda,
ale także śpiew Pani Agnieszki Seweryniak,
która dała nam krótki pokaz swojego
talentu. Tradycyjnym punktem spotkania
było bicie rekordu w skokach przez linę,
niestety teg oroczna frekwencja
nie dopisała. Na wyzwanie niezłomnie
stawiły się ekipy z Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Grudziądzu oraz Polskiego
Związku Głuchych – Koło Terenowe
w Grudziądzu. Tym razem puchar
przechodni trafił na rok do WTZ, którego
drużyna wyskoczyła ponad linę 84 razy.

Zwycięska drużyna: Marta, Monika i Joanna.
Gratulacje składa Damian



18 czerwca wzięliśmy udział w Pikniku Country
na plaży Delfin dla Warsztatów Terapii Zajęciowych
i Środowiskowych Domów Samopomocy. Zaproszeni
goście musieli dać coś od siebie i przygotować
kilkuminutowy występ w klimacie country.
Daria Murszewska, Monia Rumocka,
Marcin Kokoszyński i Marcin Pawelczyk przedstawili
układ taneczny. Całość występu uwiecznił na
kamerze Leszek Święcicki.
M.Mróz

Marcin P., Marcin K., Monika i Daria podczas pikniku
w westernowskim klimacie

W grudziądzkim Parku Miejskim odbyło się
Święto Róży. W ramach tego wydarzenia nasz
Warsztat zorganizował tematyczne zajęcia
z rękodzieła. Monika Mróz z instruktor Eweliną
Pijanowską poprowadziły warsztat z filcowania,
natomiast instruktor Anna Rabanowska oraz
Anna Borkowska warsztat tworzenia kartek
okolicznościowych z motywem różanym.
M.Mróz

Zawody w Łasinie

Skaczą Jakub, Kamil i Grzegorz

