
GRUDZIEŃ 2007 

Z dniem 31 grudnia 2007 przeszedł na emeryturę Zbigniew Stachurski - dotychczasowy kierownik 

WTZ. W dniu 17 grudnia 2007 roku został on wybrany przez Walne Zebranie Członków prezesem 

Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka". 

Od dnia 01 stycznia 2008 roku funkcję kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Trzebnicy objęła Alicja Walczak. 

Dziękujemy Zbigniewowi Stachurskiemu za trud zorganizowania WTZ i dwuletnie kierowanie placówką 

a Alicji Walczak życzymy zadowolenia z pracy na rzecz uczestników warsztatu. 

                                            Zarząd Trzebnickiego Stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka" 

********************************************************************************************************************* 

19 grudnia br. w sali gimnastycznej uczestnicy wtz przygotowali spotkanie opłatkowe. Był to 

ostatni dzień zajęć przed przerwą świąteczną, która będzie trwała do dnia 2 stycznia 2008 roku. W 

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu trzebnickiego: Starosta Robert 

Adach wraz z Z-cą Dyrektora PCPR w Trzebnicy Zofią Kaczmarek i Burmistrz Trzebnicy Marek 

Długozima. Nie zabrakło także miejscowego proboszcza z parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi  

ks. Jerzego Olszówki SDS. 

        

Zaproszonych gości powitał kierownik wtz Zbigniew Stachurski z terapeutką Beatą Szymańską, 

której pracownia muzykoterapii przygotowała na spotkanie opłatkowe krótki program słowno-muzyczny 

o tematyce wigilijnej. Program prowadzili Grzegorz Cichoń i Marta Wojtaszek (na zdjęciu środkowym). 

       



 

Była także okazja do złożenia życzeń świątecznych przez przedstawicieli władz samorządowych 

i ks. Proboszcza dla uczestników warsztatu i jego personelu. (zdjęcia poniżej) 

     

Starosta Trzebnicki Robert Adach. Burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, Z-ca Dyrektora PCPR w 

Trzebnicy Zofia Kaczmarek 

Ks. Proboszcz Jerzy Olszówka SDS 

Poniżej tradycyjne przełamanie się opłatkiem ... 

 



... i spożywanie wspólnego posiłku przygotowanego przez pracownię gospodarstwa domowego pod 

kierunkiem instruktora-terapeuty Alicji Walczak. (zdjęcia poniżej)         

 

 

 

Podczas spotkania, oprócz tradycyjnego opłatka, wspomniano II rocznicę utworzenia Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Trzebnicy (WTZ został utworzony 15 grudnia 2005 roku). 

 

Była także okazja do podziękowania  kierownikowi WTZ Zbigniewowi Stachurskiemu za trud 

zorganizowania warsztatu i jego dwuletnie prowadzenie. Zbigniew Stachurski odchodzi  

z dniem 31 grudnia 2007 roku na emeryturę. 

********************************************************************************************************************* 



 

LISTOPAD 2007 

30 listopada br. Sala Gimnastyczna w Trzebnicy na ul. Stawowej 1 -  "Andrzejki w WTZ 

Trzebnica". 

 

Wróżby.... i zabawa .... 

 

Zosia Fiłon, Marcin Stachurski i Kasia Jankowska pozowali do pamiątkowego zdjęcia.  

Obok Zosia Fiłon udziela wywiadu p. Lucynce Siwek - naszemu pracownikowi gospodarczemu,  

która dbała o ład i porządek podczas imprezy i po jej zakończeniu. 

Tradycyjne "Andrzejki 2007" zorganizowała pracownia muzykoterapii pod kierunkiem 

instruktora-terapeuty p. Beaty Szymańskiej przy współpracy p. Alicji Walczak, rehabilitanta p. Anny 

Barabach, instruktora-terapeuty p. Jerzego Jeżewskiego i instruktora-terapeuty p. Ilony Rudzińskiej. 

Zaproszeni zostali na Andrzejki uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Trzebnicy. 

Wszyscy uczestnicy imprezy andrzejkowej dziękują organizatorom imprezy za mile spędzony 

czas wolny od zajęć terapeutycznych!!! 

************************************************************************************************************* 

 



29 listopada br. uczestnicy wtz przebywali na basenie krytym w Oleśnicy. Sponsorem 

przewozu wszystkich uczestników na krytą pływalnię była firma przewozowa "DaBo" z Obornik 

Śląskich. Poniżej zdjęcia z pobytu na basenie. Jak widać wyjazd był bardzo udany i dał wiele radości 

wszystkim uczestnikom warsztatu. Wyjazd zorganizowała rehabilitant naszych WTZ p. Anna Barabach. 

 

 

 



 

********************************************************************************************************************* 

24 i 25 listopada br. Warsztat Terapii Zajęciowej uczestniczył w VI Przeglądzie Małych 

Biblijnych Form Teatralny. Organizatorami tego spotkania byli: Salwatorianie oraz Zespół Placówek 

Kultury w Trzebnicy. Nad całością organizacji Przeglądu czuwała wspólnota Ruchu Młodzieży 

Salwatoriańskiej, z jej dyrektorem Ks. Mieczysławem Tylutkim SDS.  

Honorowym patronatem, całość Przeglądu objęli: Jego Ekscelencja ks. abp Marian Gołębiewski 

Metropolita Wrocławski, pan Marek Długozima, Burmistrz Trzebnicy, oraz Prowincjał Salwatorianów, 

ks. Jan Folkert SDS. 

Specjalne wyróżnienie otrzymała grupa "Narcyz", działająca przy Warsztatach Terapii 

Zajęciowej Trzebnickiego stowarzyszenia "Uśmiech Dziecka", za przedstawienie pt. "Pamiętajcie o 

ogrodach". 

Oto kilka pamiątkowych zdjęć z tego wydarzenia: 

 



 

Podczas przedstawienia "Pamiętajcie o ogrodach" - grupa "NARCYZ" z Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Trzebnicy 

 

Ks.Mieczysław Tylutki SDS z Burmistrzem Trzebnicy Markiem Długozimą i obok prezentacja 

widowni, która uczestniczyła w "VI Przeglądzie  Małych Biblijnych Form 

Teatralnych" zorganizowanych w Trzebnicy. 

 

Końcowe sceny spektaklu "Pamiętajcie o ogrodach" z Pawłem Banaszczykiem w roli głównej. 



 

Uczestnicy WTZ w Trzebnicy przed odebraniem nagrody. 

Spektakl przygotowała pracownia muzykoterapii pod kierunkiem instruktora-terapeuty p. Beaty 

Szymańskiej. W przygotowaniach do przeglądu uczestniczyły wszystkie pracownie. Dekoracje 

zaprojektowała pracownia plastyczno-ceramiczna pod kierunkiem instruktora-terapeuty p. Lidii 

Zarzecznej-Szkwerko. Dekoracje wykonali  wszyscy terapeuci wraz z uczestnikami warsztatu.  Był to 

pierwszy udział naszego warsztatu w tak prestiżowej imprezie, gdzie osoby niepełnosprawne 

konkurowały z "profesjonalnymi" zespołami teatralnymi z Polski. Za uzyskane wyróżnienie wszystkim 

GRATULUJEMY!!!! 

********************************************************************************************************************* 

WRZESIEŃ 2007 

W dniu 29 września br. uczestnicy wtz z Trzebnicy wraz z rodzinami wyjechali do pobliskiego 

Lubiąża. Tam była okazja do zwiedzenia pocysterskiego Zespołu Poklasztornego. 

 

Oto nasza grupa przed Zespołem Pałacowo-Klasztornym w Lubiążu                 



Informacje:  Najważniejszą datą w historii Lubiąża jest 16 sierpnia 1163r., dzień przybycia cysterskich 

mnichów, sprowadzonych przez księcia Bolesława Wysokiego z Pforty nad Saalą w Turyngii. Głównym 

celem zakonu było utworzenie na naszych ziemiach nowoczesnych form kultury agralnej. W Lubiążu 

utworzono opactwo. Z czasem cystersi założyli filie w Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Mogile pod 

Krakowem oraz sprawowali pieczę nad Cysterkami w Trzebnicy. Szczytowy rozkwit gospodarczy i 

kulturowy opactwa przypada na wiek XIV. Podczas rządów opata Freiberga  sprowadzono do Lubiąża 

wybitnego malarza, Michała Willmanna. Spod jego pędzla wychodziły słynne płótna, które zdobiły nie 

tylko klasztor lubiąski, henrykowski czy krzeszowski. Z pracowni jego obrazy były wysyłane też za 

granicę. Proces sekularyzacji tej części Europu (1810) zapoczątkował upadek klasztoru. Budynki 

klasztorne przeznaczone bzostały do potrzeb wojskowych jako szpital, natomiast kościół św. Jakuba 

na arsenał. Budynkami gospodarczymi i pałacem opata zarządzała stadnina koni, kościół 

pozostawiono wiernym. Brak właściciela spowodowało szybki proces niszczenia pomieszczeń 

klasztornych. W czasie II wojny światowej klasztor zmieniono w fabrykę sprzętu wojskowego, która 

obsługiwana była przez przymusowy obóz pracy. Resztę zniszczeń obiektu dokonało się po II wojnie 

światowej pod rządami komunistów. 

 

 

    Cystersi (Lac. Cistercenses, pełna nazwa Ordo Cisterciensis - OCist.) 

- zakon, który wywodzi się z benedyktynów. Założony przez Roberta z 

Molesme w 1098 roku, pierwszego opata z Citeaux we Francji. W XII 

wieku zostali sprowadzeni do Polski. Opactwa były ważnymi ośrodkami 

wprowadzającymi znaczący postęp w rolnictwie i rzemiośle. Kultywujące 

kulturę, naukę, medycynę i inne dziedziny. Na przełomie wieku XVIII i 

XIX, nastąpiła kasata zakonu, jednak kilka przetrwało. Obecnie na całym 

świecie jest ok. 3 tyś. cysterek i cystersów. 

 

Cystersi, nazywani byli białymi mnichami ze względu na biały habit z 

czarnym szkaplerzem, przepasany płóciennym pasem. 

  

Oto kilka fotografii z pobytu w Lubiążu: 

Przed wejściem do historycznych pomieszczeń 

http://www.lubiaz.republika.pl/rodowod.htm


 

Wszyscy z zainteresowaniem wsłuchiwali się w słowa przewodnika. 

 

Później wszyscy udali się do "Karczmy Cysterskiej", gdzie był czas na posiłek 

 

 

W miłej atmosferze uczestnicy warsztatu mieli czas, przy smacznym deserze, na rozmowy i dyskusje. 



Wspólny wyjazd umocnił także więzi pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w wycieczce 

krajoznawczej i przyczynił się do bliższego wzajemnego poznania się rodziców, opiekunów, 

instruktorów terapeutów i uczestników warsztatu z różnych części powiatu trzebnickiego 

dojeżdżających na zajęcia warsztatowe. 

 

Oto autobus użyczony przez Burmistrza Obornik Śl. do przewozu uczestniczących w wycieczce 

do Lubiąża. 

Wyjazd zorganizowało Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" 

przy współpracy z Urzędem Gminy Oborniki Śl. 

Wszystkim udzielającym bezinteresownej pomocy w zorganizowaniu wycieczki do Lubiąża  

uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Trzebnicy serdecznie dziękują !!! 

********************************************************************************************************************* 

W dniu 6 września 2007r., na zaproszenie WTZ Dobroszyce, delegacja naszych warsztatów 

uczestniczyła w III Pikniku Integracyjnym w Dobroszycach. Piknik został zorganizowany przez Caritas 

Archidiecezji Wrocławskiej. 

 

   Nasz zespół przygotował wystawę wyrobów pracowni rękodzieła i pracowni plastyczno-

ceramicznej pod kierunkiem instruktorów p. Jerzego Jeżewskiego i p. Lidii Zarzecznej-Szkwerko oraz 

pracownia muzykoterapii pod kierunkiem p. Beaty Szymańskiej przygotowała występ słowno-

muzyczny zaprezentowany podczas pikniku na dużej scenie. 

http://www.tsudz.prv.pl/
http://www.tsudz.prv.pl/


 

 

               Były też atrakcje - przejazd bryczką, którą powoził Marcin S. absolwent tutejszej placówki a 

obecnie uczestnik WTZ Trzebnica. 

 

oraz przejazd pojazdem policyjnym na sygnale. Wszyscy świetnie się bawili mimo, iż pogoda była 

deszczowa i wietrzna. 



 

 

Pod koniec tak wspaniałego spotkania nasze stoisko odwiedził p. Krzysztof Gawroński - 

kierownik WTZ Dobroszyce, któremu pięknie dziękujemy za zaproszenie! 

********************************************************************************************************************* 

CZERWIEC 2007 

W dniu 20 czerwca br. WTZ Trzebnica uczestniczył w Dniu Rzemiosła zorganizowanego przez 

sąsiedni WTZ w Miliczu. Uczestniczyły w tym spotkaniu jeszcze warsztaty z Miejskiej Górki, Łagiewnik 

k/Krotoszyna i Przygodzic. 

Oto kilka migawek z tego spotkania integracyjnego na terenie Milicza. 

 



 

********************************************************************************************************************* 

W dniu 16 czerwca br. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Trzebnicy zorganizowali wraz 

z instruktorami wycieczkę jednodniową do Oleśnicy. W programie był basen w Aqua Parku ... 

 

....oraz zwiedzanie Zamku Książąt Oleśnickich. 

 

 

Wycieczka miała na celu wykorzystać elementy rehabilitacji ruchowej i społecznej w 

rzeczywistych warunkach terenowych poza siedzibą placówki w Trzebnicy. Dzień ten wszyscy przeżyli 

z pożytkiem dla ciała i ducha. Wszyscy zadowoleni w dobrych nastrojach powrócili do domów. 

 ******************************************************************************************************************** 



W dniu 1 i 2 czerwca br. Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" zorganizowało 

wycieczkę do Kudowy Zdroju i okolic. Wycieczkę dofinansował w ramach zadanie pod nazwą "Lato 

2007 z niepełnosprawnymi" Burmistrz Obornik Śl. Wyjazd w góry zorganizowany został dla osób z 

niepełnosprawnością i ich opiekunów zamieszkujących gminy Oborniki Śl., Trzebnica, Wisznia Mała, 

Zawonia i Prusice - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych w Trzebnicy jak i dla osób  nie 

korzystających dotychczas z terapii zajęciowej. 

Główną atrakcją było przejście wytyczonym szlakiem przez labirynt Błędnych Skał. 

Poniżej kilka zdjęć z pobytu w tak atrakcyjnym, zupełnie nieznanym dla niektórych osób, terenie. 

Czekaj - otwierają się... 

 

Na początku wszyscy ruszyli dziarsko do wspinaczki po górskich skałkach. 

 

Była wspinaczka i były strome zejścia - wszyscy pokonywali je, jak wdać na zdjęciach, z uśmiechem 

na twarzy. 

      



Niespodzianka były wąskie przejścia - na zdjęciach po lewej i prawej stronie Kasia K. i Robert P. 

by przecisnąć się przez przeszkodę musieli "zejść do parteru". Na zdjęciu środkowym Zosia F. z wielką 

radością minęła przeszkodę. 

 

Rodzice byli zawsze w pobliżu (zdjęcie po lewej stronie). Obok na zdjęciu Marta W. i Paweł B. 

pierwsi pokonali labirynt Błędnych Skał i wspaniale pozują do zdjęcia jako zwycięzcy. 

 

Zmęczonym marszem należał się odpoczynek a obok na punkcie widokowym p. Jerzy J. z Rafałem B., 

Stanisławem N., Grzegorzem C. oraz w dolnym rzędzie Pawłem B. i Marcinem S. 

 



      Po marszu, obiad w stołówce pensjonatu "SUDETY" w Kudowie Zdr. (na zdjęciu powyżej) 

wszystkim bardzo smakował. Później, dla chętnych  i nie zmęczonych były atrakcje w Aqua Parku i w 

Parku Zdrojowym a wieczorem przy pieczeniu kiełbasek piosenkom nie było końca. Śpiew 

poprowadziły p. Małgorzata K. z p. Sylwią L.(na zdjęciu poniżej) a o przygoto-wanie posiłku 

zatroszczyła się p. Alicja W., której pomagali opiekunowie i rodzice naszych niepełnosprawnych 

uczestników wycieczki. 

 

W kolejnym dniu odwiedziliśmy rejon Kudowy Czermnej, gdzie przeszliśmy ścieżką 

zanikających zawodów- zdjęcia poniżej. Na dłużej zatrzymaliśmy się przy wypieku chleba przez 

piekarza (po wypieku wszyscy zajadali się świeżym chlebem ze smalcem lub masłem). Później był 

pokaz garncarza lepiącego dzbanek z gliny... 

 

...by w końcu zobaczyć prawdziwego kowala, jak wykuwał ze stali prawdziwe podkowy. 

 

     



Swoich sił w zawodzie kowalskim próbowali uczestnicy wycieczki: Marcin S. i Zosia F. 

 

Końcowym akordem (po pobycie na zakupach w czeskim supermarkecie - przekraczaliśmy granicę na 

przejściu Kudowa Słone - Nachod),  było odwiedzenie cudownego źródełka Maryi. 

Po zaspokojeniu pragnienia wodą źródlaną, autobusem 

firmy "Jędruś"      z Rawicza, powróciliśmy do Trzebnicy. Na zdjęciu przed autobusem Kasia J. z 

Grzegorzem C. 

             Składamy serdeczne podziękowania Burmistrzowi Obornik Śląskich Pawłowi Misiorkowi i jego 

zastępcy Maciejowi Borowskiemu, za finansowe wsparcie inicjatywy Trzebnickiego Stowarzyszenia 

"Uśmiech Dziecka" na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizatorom wycieczki p.Sylwi Lipnickiej i 

p. Alicji Walczak pracownicom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzebnicy 

                                                                                          Niepełnosprawni z rodzicami i opiekunami 

 

********************************************************************************************************************* 

 

 

 



MAJ 2007 

31 maja br. / czwartek/ uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej przygotowali dla swoich 

rodziców KONCERT ŻYCZEŃ z okazji Dnia Matki i nadchodzącego w czerwcu dnia Ojca. 

 

Piękny koncert życzeń poprowadzili Grzegorz Cichoń wraz z Martą Wojtaszek /na zdjęciu 

poniżej/. Pozostali uczestnicy przedstawili krótki program słowno-muzyczny. 

 

Zaproszeni goście przy kawie, herbatce częstowali się wypiekami i słodyczami. Była też okazja 

na wymianę doświadczeń przez samych rodziców jak i personelu warsztatu z przybyłymi na spotkanie 

rodzicami naszych uczestników. Były też prezenty i symboliczny "kwiatek dla mamy". 

 



Atmosferę rozgrzał występ kabaretu, który przedstawił program pt. "Rozmowa kwalifikacyjna". 

Program spotkania powstał w pracowni muzykoterapii prowadzonej przez instruktora p. Beatę 

Szymańska. Część konsumpcyjną przygotowali uczestnicy wtz z pracowni gospodarstwa domowego 

pod kierunkiem instruktora p. Alicji Walczak. 

************************************************************************************************************* 

17 maja br. /czwartek/ uczestnicy WTZ Trzebnica wzięli udział w VII Olimpiadzie Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną w Wałbrzychu. Organizatorem imprezy był Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Wałbrzychu prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym koło w Wałbrzychu. 

Oto kilka migawek z zawodów oddających atmosferę rywalizacji zawodników i radość z 

otrzymanych wyróżnień: 

 

  

 



 

     

 

  

 

Zawodników do startu w poszczególnych konkurencjach przygotował p. Kamil Żerebecki - 

rehabilitant zatrudniony  w naszym WTZ. 

 ******************************************************************************************************************** 



12 maja br. /sobota/ wszyscy uczestnicy warsztatu uczestniczyli w obchodach Europejskiego 

Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną we Wrocławiu. Obchody zorganizował 

CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej. 

Swoją obecnością zaszczycił obchody ks.bp.Józef Pazdur-senior , który był obecny pomiędzy 

uczestnikami warsztatów razem z dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks.T.Burhardem. 

Oto kilka zdjęć z tej uroczystości.             

 

 

Obchody zainaugurowała uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks.bp Józef Pazdur (patrz 

zdjęcia powyżej) 

 

Podczas otwarcia Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Rynku 

we Wrocławiu 



 

Ks.bp Józef Pazdur wita się z Marcinem S. w obecności kierownika WTZ Trzebnica 

 

Oto nasze stoisko na Rynku we Wrocławiu    

 

Nasze stoisko odwiedził także Starosta Powiatu Trzebnickiego p. Robert Adach (na zdjęciu po 

lewej stronie stoi w środku ), który przyglądał się występom uczestników naszego warsztatu na dużej 

scenie podczas imprezy na wrocławskim Rynku 

********************************************************************************************************************* 



  

KWIECIEŃ 2007 

    Dnia 19 kwietnia o godz. 11.00 w ramach cyklu spotkań integracyjnych "Gimnastyka z przymrużeniem oka" 

w sali gimnastycznej naszej siedziby, w Trzebnicy przy ul. Stawowej 1, uczestnicy wtz wraz z instruktorami, 

przy muzyce próbowali sił w tańcu 

 

    Program zabawy przygotował rehabilitant Kamil Żerebecki przy pomocy pozostałych terapeutów: Beaty 

Szymańskiej, Lidii Zarzecznej-Szkwerko, Ilony Rudzińskiej, Alicji Walczak i Jerzego Jeżewskiego. 

 

    Czas w czwartkowe południe miedzy godz. 11.00 a 14.00 przyczynił się do dalszej integracji wszystkich 

uczestników warsztatu pomiędzy sobą i między instruktorami. Wszyscy zatrudniani codziennie w różnych 

pracowniach, mieli okazję spotkać się przy muzyce i w tańcu oraz na przyjemnych rozmowach i śpiewie. 

Pracownia gospodarstwa domowego pod kierunkiem Alicji Walczak, przygotowała część kulinarną imprezy . 

 *************************************************************************************************************************** 

 

 

 



MARZEC 2007 

     Dnia 20 marca o godz. 9.00 z inicjatywy pani dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej  w Trzebnicy 

Agnieszki Mandryga został zorganizowany przemarsz osób niepełnosprawnych ulicami Trzebnicy. W 

przemarszu udział wzięli także uczestnicy naszego warsztatu. Mimo prawie zimowej pogody humory 

uczestników dopisały. Podczas przemarszu uczestnicy rozdawali foldery i ulotki informujące o naszej 

placówce. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia podkreślającego miejsce osób z niepełnosprawnością w 

naszym środowisku jak i działania podejmowane z myślą o nich przez Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech 

Dziecka".     

 

 

          

****************************************************************************************************************************** 

      Dnia 16 marca o godz. 18.00 w Obornickim Domu Kultury została uroczyście otwarta wystawa prac osób 

niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia w pracowni plastyczno-ceramicznej naszych warsztatów. 

Swoją obecnością tą uroczystość uświetnił dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy p. 

Zbigniew Małkiewicz oraz przewodniczący Rady Miasta Oborniki Śl. p. Szczepan Antoszczyszyn.                 

 



Na zdjęciach: Dyrektor PCPR w Trzebnicy Zbigniew Małkiewicz  z Przewodniczącym Rady Miasta Oborniki 

Śląskie Szczepanem Antoszczyszynem. Rodzice uczestników warsztatu i zaproszeni goście podczas 

uroczystego otwarcia wystawy. 

    Tą drogą uczestnicy wystawiający swoje prace serdecznie dziękują p.Halinie Muszak - Dyrektorowi OOK za 

pomoc w organizacji wystawy oraz za udostępnienie pomieszczeń na wystawienie eksponatów. 

    Wystawę  można było oglądać do dnia 30 kwietnia br. 

**************************************************************************************************************************** 

LUTY 2007 

        W dniu 15 lutego br. w sali gimnastycznej naszych warsztatów przy ul. Stawowej w Trzebnicy rozpoczął 

się nowy cykl spotkań integracyjnych "Gimnastyka z przymrużeniem oka". Czas trwania takiego spotkania 

około 2 godzin. 

 

        We wspaniałej zabawie, w czasie przerwy pomiędzy normalnymi zajęciami w pracowniach, uczestniczyły 

osoby niepełnosprawne wraz z wszystkimi instruktorami WTZ. Całość spotkania przygotował i poprowadził 

rehabilitant Kamil Żerebecki. Pomysł podsunęła psycholog Sylwia Lipnicka. 

        Zabawa przysporzyła nam dużo radości i odprężenia od codziennych zajęć. Zrodził się pomysł, by 

wspólne zajęcia ruchowe odbywały się cyklicznie co dwa tygodnie po dwie godziny. 

*************************************************************************************************************************** 

          W dniu 8 lutego w sali gimnastycznej WTZ przy ul. Stawowej w Trzebnicy odbyło się zebranie 

rodziców  i opiekunów uczestników naszych warsztatów. Omówiono m.in. plan pracy warsztatu na rok 2007. Z 

ważnych, planowanych poza normalnymi zajęciami przedsięwzięć, to wycieczka do Karpacza w dniach 1 i 2 

czerwca oraz zakończenie zajęć przed przerwą wakacyjną w dniu 13 lipca w Wilczynie k/Obornik Śl. w ramach 

"Lata 2007 z niepełnosprawnymi". Obie imprezy finansować  będzie Gmina Oborniki Śl. i Burmistrz Obornik Śl. 

Będą to spotkania integracyjne dla niepełnosprawnych z terenu powiatu trzebnickiego w tym z gminy Oborniki 

Śl. 

       



 

Zebranie poprowadził kierownik warsztatów p. Zbigniew Stachurski 

        Niezależnie od powyżej przedstawionych zadań, uczestnicy będą korzystać także z basenu krytego w 

Brzegu Dolnym lub Oleśnicy jak i uczestniczyć będą w wyjazdach do Wrocławia - Ogród Botaniczny, kino itp. 

***************************************************************************************************************************** 

STYCZEŃ 2007 

      Dnia 24 stycznia br. grono uczestników WTZ wraz z instruktorami zorganizowało bal karnawałowy. Bawili 

się wszyscy  doskonale. 

 

     W balu wzięli udział zaproszeni uczniowie trzebnickiej Szkoły Specjalnej z ul. Wrocławskiej a także rodzice i 

opiekunowie osób niepełnosprawnych. 



 


