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KWARTALNIK – WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2012 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Serdecznie witamy wszystkich czytelników Środowiskowych 

Wiadomości. Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszej gazetki. 

Życzymy miłej lektury ☺ 
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Warsztaty Technik Rękodzielniczych w Biołobrzegach 
 
 

Ważnym elementem w rozwoju społecznym osób 

niepełnosprawnych jest udział w szkoleniach i 

konkursach poszerzających ich kompetencje i 

umiejętności. Takie szkolenie odbyło się w 

Białobrzegach pod Radomiem, w dniach 17 – 26 

września, w ramach projektu Poszerzyć Krąg, 

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. Podczas szkolenia z technik rękodzielniczych, nasi 

uczestnicy wykonywali prace z filcu, które można było podziwiać na wystawie podczas 

Przeglądu.  

 

We wrześniu braliśmy udział w dziesięciodniowych 

warsztatach technik rękodzielniczych, które odbyły się 

w Białobrzegach nad Pilicą. Warsztaty te realizowane 

były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w 

ramach projektu „Poszerzyć Krąg”. Zapoznałem się na 

nich z techniką filcowania.  

 

         Piotr Banasiewicz 

 

Kontynuacją projektu była impreza integracyjno – kulturalna, w ramach, której osoby 

niepełnosprawne mogły wziąć udział w pokazach i warsztatach robienia biżuterii, makijażu, 

masażu, manicure, bukieciarstwa i florystyki. Ostatnim etapem projektu była 3 dniowa 

wycieczka integracyjno – edukacyjna do Lublina, Kazimierza Dolnego i Kozłówki (23-25 

listopada).  

 

WYJAZD NA SPOTKANIE INTEGRACYJNO – EDUKACYJNE  

W RAMACH PROJEKTU „POSZERZY Ć KRĄG” 

W dniach 23 - 25 listopada 2012r. byliśmy na wyciecze Janowiec - Kazimierz Dolny - Lublin 

- Kozłówka. Podobał mi się zamek w Janowcu. Bardzo ładny jest Kazimierz Dolny. W sobotę 

zwiedzaliśmy starówkę w Lublinie, piwnice pod Fortunę. Byliśmy w zakładzie aktywizacji 
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zawodowej. Mieszkaliśmy w hotelu Campanile. W niedzielę pojechaliśmy zwiedzać pałac w 

Kozłówce. Śniadania i kolacje jedliśmy w hotelu. Obiady jadaliśmy w restauracjach.  W 

niedzielę wróciliśmy do Grodziska. Wycieczkę zorganizowało PCPR w Grodzisku 

Mazowieckim. 

            

         Tomasz Kaliński 

 

 

„OGRODY INTEGRACJI” 
 

 
 
Dnia  28.09.2012r. wzięliśmy udział w VIII Powiatowym Przeglądzie Twórczości 

Artystycznej w Grodzisku Mazowieckim.  

Udział w nim wzięli artyści z różnych ośrodków z 

powiatu grodziskiego i pruszkowskiego. 

Śpiewaliśmy piosenki i śmialiśmy się razem z 

występującymi artystami. Przedstawienie, które 

zaprezentowaliśmy nosiło tytuł „Sen o milionach”. 

Wszyscy byli zachwyceni naszym występem, który 

został szczególnie wyróżniony przez przewodniczącego jury. W tym roku w komisji 

oceniającej zasiadało wyjątkowo liczne grono osób 

reprezentujących różne środowiska artystyczne i 

pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Osoby, które wzięły udział w występach to: Marta 

Górzyńska, Maja Kaflik, Iwona Wonsiewicz, 

Joanna Stodolska, Ola Ryczkowska, Mariusz 

Brysiak, Tomek Kaliński, Michał Jachimski, Renata 

Orzechowska, Piotrek Jakubowski, Magda 

Paczesna. Autorem scenariusza był Pan Grzegorz, a wyreżyserowała je terapeutka Pani 

Iwona. Nasz Ośrodek w nagrodę otrzymał komputer. Panowała serdeczna i radosna 

atmosfera. 

                                                      

 Marta Górzyńska 
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MAZOWIECKI DZIE Ń Z KLAWIATUR Ą 

 

 

Dnia 7 listopada miała miejsce VI edycja Mazowieckich Dni z Klawiaturą, zorganizowana 

przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie, w której udział wziął nasz podopieczny 

Bartłomiej. Zadaniem konkursowiczów było wykonanie kilku zadań na komputerze w 

określonym czasie, z którymi Bartek poradził sobie bardzo dobrze. Gratulujemy Bartkowi i 

dziękujemy mu za udział w konkursie.  

 

 

 

ZAWODY SPORTOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – JESIE Ń 2012 

 

 

Dnia 29 listopada 2012 roku w Warszawie odbyły 

się zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych – 

Jesień 2012, zorganizowane przez Katolickie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej. Nasi reprezentanci wzięli udział w 

następujących konkurencjach: rzut piłką lekarską, 

gra w kręgle, slalom z piłką plażową, przeciąganie 

liny, strzał na bramkę, zbieranie kolorowych piłek oraz tenis stołowy. Za każdą konkurencję 

przyznawane były punkty. Po zliczeniu wszystkich 

zebranych punktów ogłoszono wyniki – I miejsce 

zajęła drużyna z naszego Domu. W nagrodę 

otrzymaliśmy puchar oraz złote medale. Zabawa 

była świetna. 

 

     

                        Joanna Stodolska 
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ANDRZEJKI 

 

Dnia 30 listopada 2012r. Uczestnicy mieli zabawę 

andrzejkową. Były cztery różne wróżby: lanie 

wosku, wróżenie z butów, wróżenie ze szpilek, 

oraz wróżenie z serca i również była dyskoteka. 

Wspólnie został przygotowany poczęstunek: 

ciasto, ciastka, cukierki, napoje. Każda z osób 

świetnie się bawiła. Na koniec imprezy 

pożegnaliśmy dwóch kolegów, którzy opuszczali 

nasz Ośrodek.  Andrzejki trwały do godziny czternastej. 

 
Agnieszka Piskorek 
 
 

KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 
 
 

 

Grudzień to miesiąc, w którym przygotowujemy się do 

corocznych kiermaszów świątecznych oraz do Spotkania 

Wigilijnego. Dnia 11.12.2012r. odbył się pierwszy z 

kiermaszów – w Podkowie Leśnej, natomiast drugi miał 

miejsce 20.12.2012r. w Szpitalu Zachodnim w 

Grodzisku Mazowieckim. Na stoiskach można było 

nabyć kartki świąteczne, choinki z szyszek i żołędzi, 

bombki wykonane metodą decoupage i karczocha, 

aniołki z gliny, ikony, stroiki, a także słodkie pierniczki 

przez nas wypieczone. Prace cieszyły się dużym 

zainteresowaniem i powodzeniem wśród kupujących. 
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SPOTKANIE WIGILIJNE 

 
 

 
 

 Dnia 18 grudnia 2012 odbyło się uroczyste spotkanie 

wigilijne w Naszym Domu. Zostało zaproszonych 

wielu gości oraz rodzice uczestników. Najpierw 

odbyło się przedstawienie przygotowane przez, 

niektórych uczestników z naszego ośrodka pod okiem 

terapeutki, pani Iwony. Recytowaliśmy wiersze 

różnych sławnych poetów, śpiewaliśmy kolędy: „Bóg 

się rodzi”, „Pójdźmy wszyscy” i „Dzisiaj w Betlejem”. Po ostatniej 

kolędzie pani kierownik składała wszystkim życzenia. Następnie 

łamaliśmy się opłatkiem i nawzajem składaliśmy sobie życzenia, 

potem wszyscy udali się na poczęstunek. Wszystkim bardzo 

podobało się przedstawienie. Każdy z uczestników dostał 

upominek świąteczny. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjemnej 

atmosferze.        

          

Magdalena Paczesna 

 
 

 

 

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy wspierali naszą 

działalność, współpracowali z nami, pomagali nam, dzielili się swoim czasem i sercem. 

Swoje podziękowania kierujemy do osób prywatnych, publicznych oraz instytucji. 

Serdecznie dziękujemy! 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,     

życzymy wszystkim spokoju, radości i ciepła rodzinnego życzymy wszystkim spokoju, radości i ciepła rodzinnego życzymy wszystkim spokoju, radości i ciepła rodzinnego życzymy wszystkim spokoju, radości i ciepła rodzinnego     

oraz pomyślnego 2013 roku. oraz pomyślnego 2013 roku. oraz pomyślnego 2013 roku. oraz pomyślnego 2013 roku.     

Pracownicy i uczestnicy ŚDS.Pracownicy i uczestnicy ŚDS.Pracownicy i uczestnicy ŚDS.Pracownicy i uczestnicy ŚDS.    

    

    

    

    

    
 

 

 

      


