WYSTĘPY „SZWAGRÓW”

W okresie od października do listopada nasz warsztatowy
zespół „Szwagry” miał parę koncertów. W Październiku odbył się jeden
z ich występów w kasynie wojskowym z okazji Międzynarodowego Dnia
Białej Laski. Kolejne przedstawienie odbyło się w trakcie dwu dniowego
wyjazdu
zespołu do Łodzi. Zespół był zadowolony ze swojego
przedstawienia. O jakości koncertu może świadczyć to, że publiczność
bisowała i była zachwycona. W trakcie wyjazdu zespół zwiedził również
miasto Łódź. Panie zwiedzały sklepy z odzieżą natomiast mężczyźni
w tym czasie się strasznie nudzili ponieważ musieli czekać na kobiety
które w tym czasie szperały w obuwniczym. Kolejny występ odbył się
za granicą a dokładniej w mieście Alytus na Litwie. Zespól został ciepło
przyjęty przez kolegów z za granicy. W
trakcie dwu dniowego pobytu zdążyli oni
poznać miasto Alytus i zobaczyć ciekawe
miejsca między innymi muzeum kamienia.
Te
informacje
uzyskaliśmy
po
przeprowadzeniu wywiadu z Arturem
Lipką, solistą zespołu „Szwagry”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------NOWINKI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Małgorzata Kogut podarowała na rzecz Warsztatu kierownicę podłączaną do
komputera. sprawiła tym wielką radość chłopakom.
-W listopadzie odwiedził nas brat Błażeja, któremu bardzo spodobała się praca
w naszym Warsztacie. Jest on dumny ze swojego brata i jego sukcesu w sekcji
muzycznej.
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PIERWSZY LIST DO REDAKCJI

Jedna z czytelniczek napisała do nas list. Wyraziła
w nim swoją opinię na temat wyjazdu do Kolbud. Wydrukowana
wersja listu dołączona jest do gazetki. Dziękujemy za tak wielkie
zainteresowanie naszym pismem i liczymy na dalsze uwagi.
INSPEKCJA SANEPIDU W
WARSZTACIE

W Warsztacie miała miejsce kontrola sanepidu. Jeden
z redaktorów przeprowadził wywiad z Kierownikiem Sekcji
Higieny Pracy panem Rolandem Bednarskim i Starszym
Inspektorem Higieny panią Janiną Twardowską. Poniżej
przestawiamy treść wywiadu:
1. Na czym polega państwa praca?
Naszym zadaniem są kontrole zakładów pracy pod względem
higieniczno – sanitarnym.
2. Ile kontroli muszą państwo przeprowadzić w ciągu dnia?
Jeżeli obiekt jest duży to kontrola zajmuje nam cały dzień.
Małych obiektów jesteśmy w stanie skontrolować do trzech.
3. Czy jest to ciężka praca?
Nasza praca polega na sprawdzaniu jakości wody pitnej, żywności
i czystości podwórka. Nie należy ona do łatwych i przyjemnych.
4. Jakich predyspozycji wymaga państwa praca?
Odpowiednie wykształcenie: medyczne lub ochrona środowiska,
dobra znajomość przepisów komunikatywność
5. Jak oceniają państwo nasz Warsztat?
Wyniki kontroli są pozytywne, karać nie trzeba.

KOMPUTEROWA ŚRODA

SPARTAKIADA W OSTRÓDZIE

Od października w jednym z dni tygodnia – w środy odbywają się
dodatkowe zajęcia komputerowe dla wybranej grupy uczestników.
Ponieważ mają oni w domu kontakt
z komputerem zajęcia te bardzo im pomogą
zapoznać się z nim. Poza tym będą mieli
możliwość poznać obsługę skanera, drukarki
oraz Internetu. Nasza sekcja w tym dniu
jest rozdzielona
po
innych
pracowniach. Dzięki temu my też możemy
poznać inne ciekawe zajęcia, prowadzone
w pozostałych sekcjach.

W Ostródzie odbyły się wojewódzkie
zawody sportowe pod nazwą „Spartakiada
osób
niepełnosprawnych”.
Z
naszego
Warsztatu pojechała grupa składająca się
z sześciu uczestników i dwóch opiekunów.
Konkurencji było osiem. Zawody nie były
trudne, a mimo to nie udało nam się zdobyć
zbyt dobrej pozycji. W trakcie rozmowy
Ewa powiedziała nam: byłam dumna z tego, że pan Andrzej mnie

MISTRZOSTWA ELBLĄGA W PŁYWANIU

Mistrzostwa Elbląga w pływaniu odbyły
się na basenie MOSiR. Wzięły w nich udział
reprezentacje klubów i grup sportowych
z różnych miast. Dwóch uczestników
z naszego Warsztatu wzięło udział w tych
zawodach: Arkadiusz Ligoda i Jarosław
Prelewicz. Arkadiusz okazał się najlepszym
sportowcem wśród startujących osób niepełnosprawnych. Drugie
miejsce zajął Jarek. Obydwaj otrzymali medale i puchary.
Gościem specjalnym zaproszonym przez klub sportowy „Orzeł” był
Jacek Czech nasz kolega na wózku inwalidzkim. Jest on byłym
mistrzem Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych. Po zawodach
zwiedził nasz Warsztat który mu się bardzo podobał.

wytypował bo miał do mnie zaufanie,
i pozostali zawodnicy nie zdołaliśmy
pokonać naszych rywali. Przeciwnicy
okazali się bardziej sprawni od nas.
Świadczy to o tym, że musimy jeszcze
dużo ćwiczyć. Jednak udało zdobyć

ja

jednak

jak

się naszej drużynie „złote” medale
i nagrody.

ZABAWA ANDRZEJKOWA

W tym roku na zabawę andrzejkową zostaliśmy zaproszeni
przez WTZ w Górowie Iławieckim. Impreza urządzona była
w stylu country. Na początku zabawy zostaliśmy przywitani
przez panią kierownik, a uczestnicy z Górowa zaprezentowali nam
taniec w stylu kowbojskim. W trakcie zabawy mogliśmy wziąć
udział we wróżbach. I tak o to okazało się ze Luiza zakocha się
w Pawle a Małgosia w Staśku. Natomiast Monice przeznaczony
był Marek, który podobał się Małgosi. Sylwia podrywała bruneta,
a Arek miał grono wielbicielek. Tak, tak dużo można by jeszcze
plotkować. Ale nie będziemy bo ktoś mógłby poczuć się
zazdrosny a tego byśmy nie chcieli. Wszyscy bawili się fajowo.
Na koniec zabawy zwiedziliśmy pracownie naszych kolegów
z Górowa. Zaprosiliśmy Ich do nas na bal karnawałowy.

