NASZE ZOO
W kuchni Kasia –jeży-się jeży
Wszystkich wzrokiem srogim mierzy
Wciąż odejście zapowiada
Ale jeż nasz tylko gada.
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WYJAZD DO KĄTÓW
RYBACKICH
Nasz jeżyk jest leniwy a na imię ma Kasia. Rozgadana jak papuga,
łatwo może się obrazić. Zmienna jak pogoda raz smutna raz wesoła. Ale
dobra z niej koleżanka.

POCHWAŁY I
ZAŻALENIA

W sierpniu pojechaliśmy z kadrą na pięciodniową wycieczkę do
Kątów Rybackich. Codziennie były dyskoteki na których bawili się
wszyscy. Poza tym chodziliśmy na plaże, opalaliśmy się i graliśmy w
siatkówkę. Odbyła się także wycieczka autokarem do Krynicy Morskiej.
Dużą atrakcją dla nas okazał się rejs statkiem po Zalewie Wiślanym,
podczas którego każdy mógł spróbować swoich sił za sterami statku.
Ostatniego dnia była dyskoteka na, którą wszyscy musieli przyjść w
przebraniu. Poniżej przedstawiamy parę zdjęć z wyjazdu.

Piotr Bugajski
- zadowolony jestem z tego, że mogę uczęszczać do Warsztatu
- wkurza mnie to, że klej do korka tak długo schnie
Iwona Świętoniowska
- jestem zła bo mopy którymi sprzątam są niewygodne
- zadowolona jestem z tego, że wszystkie sekcje mają dyżur w sprzątaniu
toalety i mogą poznać jak ciężką pracę wykonuje sekcja gospodarczo
porządkowa
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nowy kierownik WTZ z cygarem

pidżama party

KAZIK IDZIE DO PRACY
Kazimierz Stępień w związku z podjęciem pracy musiał opuścić
nasz Warsztat. Uroczystość pożegnania odbyła się 31 sierpnia, przy
kawie i pączku. Pani Iwonka podziękowała Kazikowi za współpracę
powiedziała, że dla niego drzwi w Warsztacie są zawsze otwarte i życzyła
mu powodzenia w nowej pracy.

Kazik Stępień jako uczestnik spędził w warsztacie aż 20 lat. Był, jest i
będzie dobrym przyjacielem. Jako pierwszy pokazał, że mimo bycia
niepełnosprawnym osiągnął sukces podejmując wyzwanie w nowej pracy,
już bez pomocy i opieki instruktorów.

NOWI UCZESTNICY
Z dniem 4 września do naszego Warsztatu przyszli nowi uczestnicy.
Są to cztery przemiłe kobietki : Magda Walentynowicz, Małgosia Kogut,
Iwona Świętoniowska i Ania Lisiecka. Każda z dziewcząt przez pierwszy
miesiąc była pod tak zwanym "kloszem", czyli żaden z instruktorów nie
mógł wstawić uczestniczce kropki (nie mógł ukarać).
Pierwszy miesiąc dla nowego uczestnika jest zawsze poznaniem
zasad oraz obyczajów rządzących w Warsztacie. Od października, każda z
uczestniczek jest już w swojej nowej sekcji. Poniżej przedstawiamy
wypowiedzi dwóch nowych koleżanek dotyczące wrażeń z pierwszych
dwóch miesięcy pobytu.
Iwonka Świętoniowska

Lubię uczęszczać do warsztatu bo w domu bym się nudziła i rozrabiała,
a tak jak wrócę z warsztatu to nie mam na nic siły. Zjem obiad, posłucham
muzyki i idę spać. Mam czasami dni, że mi się nie chce przyjść do Warsztatu.
Na początku nie chciałam tutaj przychodzić, ale polubiłam tę prace. Od
października jestem w sekcji gospodarczo-porządkowej. Najbardziej lubię
zmywać naczynia i podłogę, nie lubię sprzątać szatni, bo trzeba tam układać
buty. A jak są one poprzestawiane to inni uczestnicy się wkurzają. Zawsze
staram się robić wszystko dokładnie, ponieważ czasami boje się komentarza
ze strony instruktora na temat wykonanej przeze mnie pracy. Jak mam jakiś
problem to wolę, porozmawiać o nim z innymi uczestnikami, ponieważ
obawiam się, że instruktorzy kazaliby mi się zmienić a ja nie lubię jak mi

PRÓBNA PRACA

Podsumowanie projektu „Próbna praca” odbyło się 30 października
w restauracji "Pod Kogutem". Na podsumowanie zaproszeni byli goście:
pani Barbara Dyrla, pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. Osób
Niepełnosprawnych, pan Janusz Nowak, przewodniczący Rady Miasta,
pani Ula Łopaciuk psycholog z WTZ, pani Marta Hajkowicz z radia EL,
pan Piotr Wasiak z zakładu tapicerskiego oraz właściciele lokalu „Pod
Kogutem”. Na podsumowaniu pani kierownik WTZ Iwonka
Pietraszkiewicz oraz pani Ula mówiły o uczestnikach, o tym jak radzili
sobie w próbnej pracy. Głos zabrali również nasi pracodawcy.
Nasza koleżanka Ewa Grzembowska, która brała udział w projekcie,
mówiła o tym jak trudno było podjąć się pracy oraz jakie towarzyszyły
temu uczucia i obawy. Od prezydenta Elbląga Henryka Słoniny
dostaliśmy ksiązki o Elblągu i okolicach, filiżanki oraz breloczki do
kluczy z herbem Elbląga. Każdy z uczestników próbnej pracy dostał
również dyplom. Pani kierownik i pracodawcy otrzymali od Prezydenta
piękne podziękowania za pomysły i realizację programu.

pracodawca z zakładu tapicerskiego
i uczestnicy

pracodawcy z restauracji i uczestnicy
programu

4) W Jakim wieku są uczestnicy ?
Najmłodszy ma 20 lat, a najstarszy ma 52 lata
5)Jak wygląda dzień pracy w Waszym Warsztacie ?
Zaczynamy od gimnastyki a później są zajęcia w sekcjach. Są 2 przerwy
na posiłek, a popołudniu zajęcia grafomotoryczne, relaksacja
biblioterapia, ludoterapia, oraz zajęcia sportowe.
6) Jakimi technikami pracujecie w Warsztacie?
Mamy 5 pracowni :tkacka, wikliniarska, witrażowa, plastyczna ,galanterii
papierniczej i gospodarstwa domowego.

ktoś coś narzuca. Co do mężczyzn to nie podobają mi się, ponieważ
zawiodłam się na nich.
Magda Walentynowicz

Dziękujemy za udzielenie wywiadu

WYJAZD UCZESTNIKÓW
DO POMORSKIEJ WSI

NA FESTYN
W sobotę 7 października w Pomorskiej Wsi odbyła się Spartakiada
zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Milejewie i Świetlicę
Środowiskową w Zalesiu. Na zabawę zaproszone były różne szkoły i nasz
Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Warsztat z Kamiennika. Podczas
Spartakiady odbyły się różne konkurencje między innymi przeciąganie
liny, skoki w workach. Na koniec był grill z kiełbasami i napojami. Od nas
z Warsztatu wydelegowano dziewięć osób : Arek Ligoda , Artur Lipka,
Jarek Prelewicz, Katarzyn Urbańska, Małgorzata Kogut, Anna Lisiecka,
Iwona Świętoniowska, Magdalena Walentynowicz, Ewa Grzembowska.
Poza tym nasz Warsztat wystawił na sprzedaż nasze prace, którą
prowadziły instruktorki pani Grażyna Bohatyrewicz wraz z panią Elą
Wasiak. Uczestnicy pomagali w ustawieniu prac na stołach.
Na festynie pogoda
była
słoneczna ale wietrzna. Poniżej
przedstawiamy parę zdjęć z tej imprezy.

Cała ekipa

Przeciąganie liny

Dzięki temu, że uczęszczam do Warsztatu uczę się samodzielności.
Jak w domu zrobię coś źle to obrywam za to, a w Warsztacie instruktor
zwróci mi uwagę i poprawiam swój błąd. Jestem w sekcji technicznej.
Najbardziej lubię robić naszyjniki to znaczy nawlekać na nitkę i żyłkę różne
kształty małych kamyczków. Trudności mam z techniką robienia
naszyjników, która nazywa się pakramy. W Warsztacie boję się pani
Iwonki, która jest kierowniczką. O swoich problemach rozmawiam z panią
Ulą, która jest psychologiem. Lubię pracować w sekcji technicznej, ale
chciałabym spróbować pracy przy komputerze. Jeżeli chodzi o mężczyzn to
jest ktoś w Warsztacie, kogo darze sympatią, ale nie zdradzę jego imienia.

WYJAZD SEKCJI
MUZYCZNEJ DO
BRODNICY
W okresie od 6 do 8 września sekcja muzyczna była w Brodnicy na
przeglądzie artystycznym. Przyjechały tam zespoły z całej Polski,
między innymi z Krakowa, Warszawy, Łodzi, Sieradza, Płocka i
Bydgoszczy. Występ odbył się w Brodnickim Domu Kultury. Jurorem
przeglądu był pan Czesław Majewski. Nasz zespół „Szwagry” zaśpiewał
piosenki: „Podaruj mi trochę słońca” „Lato rozpala każdego górala”
„Byłaś serca biciem”, „Nienawidzę szefa”, „Ciułała”. Publiczności
podobał się występ wszystkich zespołów. Nagrody otrzymały zespoły z
Brodnicy, Sieradza, Bobra. Nasz zespół „Szwagry” otrzymał puchar
dyrektora PCPR w Brodnicy. Było bardzo miło. Osoby z Brodnicy, które
opiekowały się wszystkimi uczestnikami, były serdeczne.

WYCIECZKA DO
WARSZTATU TERAPII W
KRZYWYM KOLE.

Sekcja muzyczna w Brodnicy

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
Coraz częściej w mediach mówi się o wypadkach na drogach, które
dotyczą nie tylko osób poruszających się samochodem ale i też pieszych.
Dlatego też postanowiliśmy przypomnieć wam zasady bezpiecznego
przechodzenia przez jezdnię.
Zasada 1
Przychodzimy na drugą stronę jezdni wtedy gdy zapalone jest zielone
światło
Zasada 2
Jak przechodzimy to trzeba się upewnić że nic nie grozi. Patrzymy raz
lewo, prawo i jeszcze raz lewo, jak nie zbliża się jakiś pojazd to możemy
przejść.
Zasada 3
Rowerem może poruszać się tylko osoba posiadającym kartę rowerową.
Jeżeli jedziemy rowerem to na przejściu schodzimy z niego i przechodzimy
przez nie prowadząc rower.

Dnia 22 września uczestnicy wraz z kadrą pojechali autokarem do
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole. Jak przyjechaliśmy to
wszyscy wysiedli z autokaru i poszliśmy do nich na powietrze przed
budynek. Pani z Krzywego Koła powiedziała do wszystkich żebyśmy
zrobili duże koło, później wszyscy wychodziliśmy na środek
i musieliśmy się przedstawić jak mamy na imię i co robimy w Warsztacie
instruktor z Krzywego Koła powiedziała do wszystkich żeby dobrali się
parami jedna osoba miała być osobą smutną, a druga ją rozśmieszyć.
Nasz
zespół „Szwagry” zagrał koncert i wszyscy tańczyli
a redakcja gazetki przeprowadzała wywiady z uczestnikami,
instruktorkami i panią kierownik Elżbietą Rendzio. W trakcie koncertu
poszczególne sekcje z naszego warsztatu poszły zwiedzać warsztat - co
oni robią na zajęciach. Ich prace bardzo nam się podobały. W Krzywym
Kole było bardzo przyjemnie, fajnie i sympatycznie jesteśmy zadowoleni
z tej wycieczki.

Sygnały świetlne dla pieszych wyświetlane przez sygnalizator oznaczają:
Wszyscy tańczą w kole

„Szwagry” dają czadu

1. sygnał czerwony - zakaz wejścia na
przejście.

Poniżej –przedstawiamy wywiad –z kierowniczką warsztatu z Krzywego
Koła-panią Elżbietą- Rendzio

2. sygnał zielony - zezwolenie na wejście
na przejście dla pieszych, przy czym
sygnał zielony migający oznacza, że za
chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy
jest obowiązany jak najszybciej opuścić
przejście.

1) Ile lat Wasz Warsztat funkcjonuje?
Warsztat funkcjonuje 7 lat
2) Od której uczestnicy zaczynają pracę i kiedy kończą ?
Zaczynają od godziny 8 15 a kończą 15 15
3)Ile osób liczy każda sekcja?
Każda grupa liczy po 5 osób

