GRUDZIEŃ 2008
Dnia 16 grudnia 2008 r. niektórzy uczestnicy naszego WTZ wzięli udział w projekcie „Wsparcie
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”. Celem projektu było ułatwienie
dostępu do aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających z pomocy PCPR w
Trzebnicy poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, podniesienie poziomu kompetencji
i umiejętności społecznych oraz podniesienie ich aktywności zawodowej (szczególnie wśród osób
niepełnosprawnych) jak i poprzez próbę zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Na zdjęciu uczestnicy WTZ Trzebnica podczas spotkania podsumowującego projekt. Spotkanie
odbyło się w Trzebnicy w stylowej Karczmie Leśnej.
*********************************************************************************************************************
Dnia 13 grudnia 2008 roku w Obornickim Ośrodku Kultury otwarta została wystawa prac
plastycznych osób niepełnosprawnych z terenu powiatu trzebnickiego. Prace powstały podczas
dwudniowych Otwartych Warsztatów Plastycznych zorganizowanych w dniach 6 i 7 grudnia 2008 roku
przez Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" w Trzebnicy w siedzibie stowarzyszenia przy ul.
Stawowej 1 w Trzebnicy.
Warsztaty zatytułowane "Kształt i Kolor" prowadziły absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we
Wrocławiu p. Lidia Zarzeczna-Szkwerko i p. Ewa Dula.
Oto kilka zdjęć upamiętniających to wydarzenie.

Wystawę otworzyła, w obecności zaproszonego na otwarcie Z-cy Burmistrza Obornik Śl. Macieja
Borowskiego, Dyrektor OOK w Obornikach Śl. Halina Muszak (na pierwszym zdjęciu powyżej)

Był czas na wspólne rozmowy zaproszonych gości (na zdjęciu prezes Trzebnickiego Stowarzyszenia
"Uśmiech Dziecka" Zbigniew Stachurski z Burmistrzem Maciejem Borowskim)

Uczestnicy warsztatów otrzymali gratulacje od Burmistrza i upominki (na zdjęciu Tomasz Kwak
z Trzebnicy)
W Otwartych Warsztatach Plastycznych czynny udział wzięli także uczestnicy trzebnickiego
WTZ.
Zarząd stowarzyszenia dziękuje wszystkim uczestnikom zadania za podjęcie wyzwania
stworzenia własnej pracy za pomocą pędzla i farby a także składa podziękowania p. Halinie Muszak Dyrektorowi OOK w Obornikach Śl. oraz kuratorowi wystawy p. Monice Materny za udostępnienie
lokalu i pomoc fachową w eksponowaniu prac plastycznych..
Wystawa trwać będzie do dnia 31.01.2009 roku i jest częścią zadania publicznego dla
organizacji pozarządowych, finansowanego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski ze środków
PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
*********************************************************************************************************************

WRZESIEŃ 2008
W dniu 6 września 2008 r. nasi uczestnicy warsztatu przybyli na spotkanie kilkuset osób
Niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, które odbyło się w Oleśnicy w ramach Powiatowego Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością.

Świętowanie rozpoczęto od Mszy św. w kościele MB Miłosierdzia w Oleśnicy z udziałem
dyrektora wrocławskiego CARITAS ks. Tomasza Burghardta. Następnie w Ośrodku Kultury i Sportu
odbyła się konferencja, podczas której ks. prof. Roman E. Rogowski wygłosił wykład zatytułowany
"Pięć myśli o człowieku"

Był też wspólny posiłek w jednej z oleśnickich restauracji ufundowany przez organizatorów
obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością.

Nasze warsztaty zaprezentowały prace i wyroby wykonane w pracowniach plastycznoceramicznej jak i rękodzieła artystycznego.

Na dużej scenie grupa teatralna "Narcyz" powstała przy pracowni muzykoterapii, miała okazję
do zaprezentowania utworów i skeczów przygotowanych w trakcie zajęć w pracowni.

Oto grupa uczestników WTZ Trzebnica uczestnicząca w oleśnickim Dniu Godności Osób z
Niepełnosprawnością

Na zakończenie spotkania przygrywały "Czerwone Gitary"
Na spotkanie do Oleśnicy przywiózł wszystkich uczestników Pan Dariusz Borowski, któremu tą
drogą wszyscy uczestnicy serdecznie dziękują.
*********************************************************************************************************************

LIPIEC 2008
Dnia 11 lipca 2008 roku w Marcinowie k/Trzebnicy osoby niepełnosprawne z terenu powiatu
trzebnickiego wraz z rodzinami uczestniczyli w III Pikniku Integracyjnym.
W Pikniku udział wzięli także uczestnicy naszego WTZ. Był to dla nich ostatni dzień zajęć przed
miesięczną przerwą wakacyjną, w czasie którego otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach
warsztatowych w ostatnich 12 miesiącach.

Zespół MARCINY wita uczestników III Pikniku Integracyjnego 2008

Uczestnicy pikniku wysłuchali wystąpień przybyłych przedstawicieli samorządów gminnych i
powiatowego:

Przemawiają powyżej: Burmistrz Obornik Śl. Paweł Misiorek, Dyrektor PCPR w Trzebnicy
Zbigniew Małkiewicz i jego zastępca Zofia Kaczmarek. Poniżej prezes Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie Nadzieja Zbigniew Stachurski.

Uczestnicy pikniku podziwiali występ grupy teatralnej, która przygotowała w ramach pracowni
muzykoterapii prowadzonej przez p. Beatę Szymańska spektakl o sportowcach.

Występy podziwiali wszyscy.

Był też poczęstunek: dania na gorąco oraz słodycze i wyroby cukiernicze.

Później wspólna zabawa - przygrywał zespół Marciny z Marcinowa

Piknik został zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Nadzieja z Obornik Śl. w
ramach zadania "Trzebnica przyjazna integracji".
Zadanie zostało dofinansowane kwotą 3000,-zl przez Burmistrza Trzebnicy.
********************************************************************************************************************

CZERWIEC 2008
W sobotę dnia 14 czerwca 2008 osoby niepełnosprawne wraz ze swoimi rodzinami wzięły udział
w "Festynie Rodzinnym Jelcz Laskowice 2008". Do Jelcza Laskowic przyjechali także uczestnicy
naszego warsztatu. Atrakcją spotkania był występ połykacza ognia i poskramiacza wężów w jednej
osobie. Oto poniżej krótki fotoreportaż z wyjazdu.

Ks. Franciszek Głód - proboszcz parafii św. Elżbiety we Wrocławiu -jako gospodarz imprezy
uroczyście otwiera rodzinne spotkanie integracyjne pod nazwą "Festyn rodzinny Jelcz Laskowice
2008"

Były występy dzieci i dorosłych obserwowane z powagą przez uczestników spotkania

Rodzinna atmosfera festynu udzieliła się wszystkim uczestnikom.

Na zdjęciu powyżej rozbawieni uczestnicy WTZ Trzebnica

Na zdjęciu fakir z żywym wężem boa

Kasia i Marta oraz Daniel z mamą zastanawiają sie jaką pamiątkę wybrać ze spotkania

Daniel na festynie

Podczas spotkania uczestnicy WTZ Trzebnica otworzyli swoje stoisko prezentując własne
wyroby wytworzone w pracowniach warsztatu
Wyjazd integracyjny zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Nadzieja z Obornik Śl. w
ramach zadania konkursowego "Oborniki Śl. dla niepełnosprawnych" dofinansowanego przez
Burmistrza Obornik Śl. Pawła Misiorka.
W festynie udział wzięły m.in. osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące gminę Oborniki Śl.
(z sołectw Pęgów, Rościsławice i m. Oborniki Śl.)
*********************************************************************************************************************

MAJ 2008
W dniach 30 i 31 maja 2008r. osoby niepełnosprawne wraz z rodzicami i opiekunami, również z
naszego warsztatu, przebywały na dwudniowej wycieczce w rejonie Kotliny Kłodzkiej. Zwiedzaliśmy: w

Stroniu Śl. Huty Szkła Kryształowego, Muzeum minerałów, w Lądku Zdroju: Zakład Przyrodoleczniczy
"Wojciech" w tym pijalnię wody zdrojowej ze źródła "Wojciech" oraz park zdrojowy.

Przed Hutą Szkła Kryształowego "Violetta' S.A. w Stroniu Śl. i w Muzeum Kryształów

W Lądku Zdrój
Grupa uczestników miała niebywałą okazję na wejście w głąb ziemi - wejścia do Jaskini
Niedźwiedziej w Kletnie oraz przebywania w Muzeum Ziemi w Kletnie.

W Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

W Muzeum Ziemi w Kletnie
Był też czas na rozrywkę przy konsumpcji kiełbasek grillowanych w Kurnej Chacie prowadzonej
na terenie gospodarstwa agroturystycznego "Gościnna Zagroda" w Nowym Gierałtowie k/Stronia Śl.

Gospodarstwo Agroturystyczne "Gościnna Zagroda" w Nowym Gierałtowie
Wycieczkę dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Oborniki Śl. w tym i uczestników naszego
warsztatu zorganizowało Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" jako zadanie "Oborniki Śl.
przyjazne integracji" ze środków przyznanych przez Burmistrza Obornik Śl. w ramach konkursu ofert.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji integracji środowiska osób
niepełnosprawnych podczas wyjazdu w przepiękne krajobrazowo tereny Kotliny Kłodzkiej leżącej
w granicach Dolnego Śląska.
*******************************************************************************************************************

KWIECIEŃ 2008
Trzebnickie Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" zorganizowało w ramach zadania: "Trzebnica
dla niepełnosprawnych" w dniu 30 maja 2008r. jednodniową wycieczkę autokarową do Gniezna
i Biskupina. W wycieczce wzięły udział osoby z niepełnosprawnością zamieszkujący m.in. gminę
Trzebnica.
W wycieczce nie zabrakło uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzebnicy.

Powyżej na zdjęciach grupa uczestników wycieczki przed wejściem do katedry gnieźnieńskiej.
Wycieczka pozwoliła osobom niepełnosprawnym zapoznać się z miejscami świadczącymi o
polskości tych terenów i zapoznania się z wydarzeniami historycznymi związanymi z tworzącymi zręby
państwowości polskiej

Powyżej na zdjęciach: w katedrze gnieźnieńskiej i na terenie osady Słowian w Biskupinie

Pamiątkowe zdjęcie w Biskupinie
Środki na zadanie "Trzebnica dla niepełnosprawnych" przyznał Burmistrz Miasta i Gminy Trzebnica
w ramach ogłoszonego przez niego konkursu ofert.
Wszystkie osoby z niepełnosprawnością wraz z ich rodzicami i opiekunami, którzy wzięli udział w
wycieczce, tą drogą składają serdeczne podziękowanie władzom samorządowym Trzebnicy.

