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STOWARZYSZENIE

PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„TO - MY”
Ul. Śniadeckich 21/22         86-300 Grudziądz

NR KRS: 0000 2559 78

NR KONTA: 29 1500 1360 1213 6006 8489 0000

WYDAWCA 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Grudziądzu

REDAKCJA
Pracownia Sztuki i projektowania

SKŁAD I PROJEKT
Pracownia Sztuki i projektowania

DRUK
Pracownia Multimedialno-poligraficzna

Licytacje charytatywne na zakup nowego pojazdu do przewozu uczestników

 trwają na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/groups/3343123336009977/ 

Nasza „kuchnia” z nowym, profesjonalnym wyposażeniem wróciła do wydawania posiłków. 

Tutaj podczas nauki lepienia pierogów. Teraz jest u nas jak w prawdziwej restauracji! 

.........W SKRÓCIE

16 grudnia - Kiermasz Świąteczny WTZ w Alfa Centrum, 
                    od godziny 10.00 do 18.00. 

30 listopada - Integracyjna zabawa andrzejkowa w siedzibie WTZ.
 

20 grudnia - Spotkanie wigilijne dla uczestników i pracowników WTZ, godz. 11.00, 
                    restauracja w Hotelu Ibis. 

Od 27 do 30 grudnia - przerwa świąteczna.  

15 grudnia - XV - lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tucholi.

5 grudnia - specjalna sesja w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z udziałem 

                  osób z niepełnosprawnością. Podczas sesji odczytana zostanie m.in. 

                  interpelacja dotycząca wolontariatu i zatrudniania ON przygotowana 

                   przez Przemysława Tissarka. Tego samego wystawa prac 

                   w Urzędzie Marszałkowskim.

Spotkanie integracyjne po³¹czone z przegl¹dem 

twórczoœci osób z niepe³nosprawnoœci¹

Wydarzenie integracyjne zorganizowane przez Powiatową 

Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się 

18 listopada w grudziądzkiej Marinie. Podczas spotkania 

zaprezentowały się różne organizacje: Centrum Rehabilitacji 

im. ks. B. J. Chrapka, Caritas Grudziądz, Polski Związek 

Niewidomych, Polski Związek Głuchych, TPD i oczywiście 

SPON TO-MY. Obejrzeliśmy różne formy ekspresji: pokaz tańca 

i mody, wystawy rękodzieła, obrazów, fotografii, występy muzyczne, 

recytatorskie i teatralne.  

Koncert „Słynne duety” w Opera Nova w Bydgoszczy.

Zespół TO - MY 

Zachęcamy do udostępniania i zapraszania do grupy.



czestnicy WTZ na kweście na 
Cmentarzu Farnym w Grudziądzu
30 października i 1 listopada 2022.

.........W SKRÓCIE

U

W sobotę 29 października w hali sportowej Mniszek Arena miał miejsce 

Turniej Integracyjny Grudziądza w Bocci. Zaprezentowały się 22 drużyny, w tym 

Towarzystwo Przyjaciół Downa, Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa J. Chrapka, Zespół 

Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych i oczywiście Warsztat Terapii Zajęciowej. Odwiedziła nas 

także wiceprezydent Pani Róża Lewandowska.

W przerwie między rozgrywkami można było 

posilić się drożdżówkami, ciastem, kawą, herbatą,

 napojami oraz ciepłą zupą.

Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody, a dla 

wszystkich upominki ufundowane przez sponsora. 

„ Na zawodach w bocci było super fajnie, 

niezależnie od zajętego miejsca. Najważniejszy był 

udział, dobra zabawa, spotkanie z przyjaciółmi.”

- tak imprezę sportową podsumował Adam Knak.

I. Miejsce 
Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa J. Chrapka
w składzie: Ryszard Diksa, Kamil Sala, Mateusz 

II Miejsce
WTZ Grudziądz

w składzie: 
Marcin Kokoszyński, Sławek Bąk, Jerzy Bąk

III Miejsce
ZPER Grudziądz

w składzie: 
Julia Malinowska, Sylwia Szmytki, Oskar Urbański

IV miejsce również zgarnął ZPER. 

Zwycięzcom gratulujemy, 

jest to efekt 

całorocznej pracy 

i treningów!

PODSUMOWANIE

26 listopada dwie drużyny z naszego Warsztatu 

pojechały do Bydgoszczy na "PUCHAR 

POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W BOCCI". Wyjazd poprzedziły codzienne 

ćwiczenia umiejętności sprawnościowych 

i taktycznych. W zawodach wzięły udział 

podmioty z rejonu Kujawsko-Pomorskiego m.in. 

z Bydgoszczy, Nakła, Solca Kujawskiego i inni. 

Nasza drużyna w składzie: Joanna Piórkowska, 

Marcin Kokoszyński i Marcin Pawelczyk  

wywalczyli III miejsce!

Druga drużyna -  Monika Rumocka, 

Leszek Święcicki, Sebastian Czajka 

- zajęli IV miejsce. Wszystkim zawodnikom 

gratulujemy! 

Rok w rok przed nadchodzącą zimą nie 

zapominamy o zwierzętach mieszkających

w schronisku i organizujemy dla nich zbiórkę.

W tym roku kładliśmy nacisk na ciepłe koce,

ręczniki, kołdry, poduszki, legowiska, wszystko

co może ocieplić zimne, betonowe kojce.  Jak

zwykle nas nie zawiedliście! Do koszyka trafiły

także różnego rodzaju wartościowe karmy, 

zabawki a nawet oryginalne gadżety, które umilą 

czas podopiecznym COZ. Wielkie dzięki!

Zbiórka dla kotów i psów ze schroniska

W tym roku ponownie wsparliśmy akcję

, dziękujemyŚwiątecznej Zbiórki Żywności

za zaangażowanie i udział w swoim czasie 

wolnym. Pamiętajcie, że bycie wolontariuszem 

wymaga bezinteresowności ale daje wielką

satysfakcję!

Martin i Sebastian segregują zebrane dary.

Marcin, Leszek i Przemek aktywnie włączyli się
w ochronę grudziądzkich zabytków.

Karol i Monika
podczas

Świątecznej 
Zbiórki

Finałowa pełna emocji rozgrywka!

Zawody to także okazja do spotkań, integracji, wymiany
doświadczeń. O tym, że najważniejsza jest dobra atmosfera
przekonali nas Sebastian, Paulina i Paulina oraz Joanna
na zdjęciu po lewej. 



                 P. Tissarek

Inicjatywa Zbiórki 

Żywności została 

zapoczątkowana

 w 1997 roku.

 Marcin Lisowski

 Marcin Lisowski


