Od września do Warsztatu Terapii Zajęciowej została przyjęta nowa
uczestniczka Ela Woźnikowska.
Jest w sekcji życia u Pani Wioletki Ż. W tej sekcji uczy się podstawowych zasad jak:
prasowanie, obieranie warzyw, robienie sałatek, mycie naczyń i wiele innych rzeczy.
Zapoznała się z Regulaminem Warsztatu, który powinna przestrzegać. Nie powinna
biegać po schodach i być ostrożna przy kontaktach. Jesteśmy pewni że naszej nowej
koleżance będzie się podobać w Warsztacie.

 W czerwcu nasz warsztatowy zespół ,,Szwagry’’ wystąpił w Brodnicy, na festynie
w Sopocie i w Górowie Iławieckim
 W czerwcu wzieliśmy udział w zawodach sportowych w ,, Suszu.”

W tym wydaniu gazetki

Zapraszamy do
rozwiązywania i życzymy....
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W piątek 16 czerwca w Górowie Iławeckim odbył się Turniej Tenisa
Stołowego, w którym udział wzięli: nasz Warsztat, Środowiskowy Dom Samopomocy
z ul. Winnej oraz wiele innych palcówek. Podczas turnieju wszyscy zawodnicy
dzielnie ze sobą rywalizowali. Tym razem uczestnikom naszego warsztatu nie udało
się zająć żadnego miejsca. Mimo to wszyscy zawodnicy dobrze się bawili, a za udział
w turnieju otrzymali medale i dyplomy.
Na zakończenie rozgrywek nasze dwie
dziennikarki Ewa i Luiza przeprowadziły
wywiad z jednym z zawodników, który
zdradził im, że mimo tremy bardzo
podoba mu się turniej. Zdradził nam, że
już nie może doczekać się kolejnych
rozgrywek.
My również z niecierpliwością czekamy na
kolejne tenisowe zmagania.
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W
wakacje
podczas
Jarmarku
Dominikańskiego w Gdańsku odbył się
kolejny koncert naszego wspaniałego
zespołu „Szwagry”. Ich występ trwał tylko
czterdzieści pięć minut. W trakcie koncertu
zaśpiewali z nowego repertuaru piosenki
„Jak jej to powiem”, „Nie ma dzieci” . Cała
widownia dobrze się bawiła i na pewno
w przyszłości z wielką przyjemnością
wysłucha nowego repertuaru.

31 sierpnia z Warsztatu odszedł Pan Krzysztof
Derebecki, który prowadził sekcję poligraficzno
- papierniczą. Tego dnia, na pożegnanie
instruktora, nasz warsztatowy zespół „Szwagry”
zaprezentował swoje utwory.
Sekcja Pana Krzysia przygotowała mu
niespodziankę, od której w podziękowaniu za
trud pracy otrzymał wraz z dedykacją
pamiątkowe zdjęcie.
Pan Krzysiu za miłą współpracę poczęstował
wszystkich
kawą,
herbatą
i słodkim
poczęstunkiem. Obiecał, że będzie nas odwiedzał a my, że zawsze miło będziemy go
wspominać. w sekcji poligraficzno – papierniczej wkrótce będzie nowa
instruktorka. O jej przybyciu na pewno napiszemy w następnym wydaniu gazetki.

Pod koniec czerwca pojechaliśmy na pięciodniową wycieczkę na Kaszuby,
zorganizowaną przez Radę Programową naszego Warsztatu.
Podczas pobytu na Kaszubach mieszkaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym „Adler”
w domkach.
Pobyt na Kaszubach był bardzo urozmaicony. Grupa Wodzirejów przygotowała
i zorganizowała chrzest dla nowych uczestników i instruktorki p. Doroty. Wszyscy
jednak pomyślnie wykonali zadania i zostali przyjęci do warsztatowego grona.
W trakcie pobytu wybraliśmy się do
Szymbarka, gdzie zwiedziliśmy dom
stojący do góry nogami. Nie zabrakło nam
również
wielu
atrakcji
wodnych.
Pływaliśmy rowerami wodnymi, łódkami,
kajakami, a w wolnych chwilach
grywaliśmy w chińczyka, i karty. Ciekawą
atrakcją pobytu była również dyskoteka
oraz świętowanie imienin jednej z naszych
instruktorek p. Eli, która otrzymała
mnóstwo życzeń i kwiatów.
Odpoczynek na Kaszubach bardzo wszystkim się podobał i chętnie zostalibyśmy
tam jeszcze na kolejne pięć dni.

Od sierpnia w Bibliotece Miejskiej przy
ul. Piłsudskiego trwa wystawa prac wykonanych przez
uczestników sekcji plastyczno – technicznej. Prace te
zostały wykonane różnymi technikami wśród których
znalazły się obrazki, pocztówki, aniołki, itd.
Wystawa bardzo się podoba pracownikom biblioteki i
czytelnikom. Mamy nadzieję, że będzie cieszyła się
dużym
zainteresowaniem. Wszystkich
serdecznie
zapraszamy na wystawę.

Po koniec wakacji na zaproszenie naszej Pani Kierownik wraz z instruktorami
wybraliśmy się na pizzę i lody do słynnej elbląskiej pizzerii „La Capra”, która mieści
się przy ul. Konopnickiej. Bardzo wszystkim się podobał sposób pożegnania wakacji,
ponieważ oprócz przepysznej pizzy i lodów, mogliśmy razem miło spędzić czas.

