Bal karnawałowy w WTZ
Dnia 17 lutego (ostatki) w Koluszkach odbyło się czwarte już spotkanie integracyjne pod nazwą
„Zaczarowany świat 2015”.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Razem”, który był organizatorem tego spotkania, zaprosił 9 zaprzyjaźnionych
warsztatów z innych miast, a także władze powiatu, samorządu, Kierownika i pracowników PCPR,
przedstawiciela PEFRON-u łódzkiego, Dyrektora MOPS-u, Szefa Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
Dyrektorów banków, Dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, Dyrektorów DPS-ów Dyrektora i
kierownika Powiatowego Biura Pracy, władze powiatowego Sanepidu, oraz wiele innych osób
zaprzyjaźnionych z warsztatem. Ogółem w spotkaniu wzięło udział 200 osób.
Podczas części oficjalnej Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego pan Andrzej Opala i Burmistrz
Koluszek pan Waldemar Chałat otrzymali piękne statuetki „Dobrego Anioła”. Jest to nagroda
przyznawana przez Warsztat z Koluszek, za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Tematem
tegorocznego balu były „Morskie opowieści”. Dekoracja sali, wspaniałe stroje (piraci i marynarze)
oraz występ wszystkich uczestników WTZ z Koluszek znowu zaskoczyły zaproszonych gości. Mogli
oni poczuć się jak na prawdziwym pirackim okręcie i choć na kilka godzin przenieść się w
zaczarowany świat bajek. Było tak uroczo, że nikt nie chciał wracać do szarej rzeczywistości.
Podczas spotkania odbył się konkurs na najlepiej prezentujący się warsztat, wybierano króla i
królową balu, wręczano także Nagrodę Specjalną Prezesa Stowarzyszenia Razem za szczególne
zaangażowanie w przygotowanie, prezentację i wyjątkową zabawę. Pomiędzy prezentacjami
uczestnicy mogli bawić się (przeciąganie liny ,szukanie skarbu..) i tańczyć przy muzyce, którą
puszczał DJ Darek. Wszystkie warsztaty otrzymały wyróżnienia i nagrody (takie same). Zabawa była
udana, wszyscy wspaniale się bawili, a przedstawiciele władzy zintegrowali się z osobami
niepełnosprawnymi poprzez wspólne odśpiewanie piosenki, tańce i zabawy przy muzyce.
Spotkanie „Zaczarowany świat” – jako jedna z największych imprez integracyjnych w Koluszkach na
stałe wpisała się w kalendarz. Kierownik WTZ i Prezes Stowarzyszenia „Razem” Pani Jolanta
Truszczyńska składa podziękowania za objęcie patronatem balu „Zaczarowany świat” oraz za
wsparcie finansowe panu Staroście Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Burmistrzowi Koluszek, a
także pani Prezes firmy POL-HUN za ufundowanie wspaniałych nagród dla wszystkich warsztatów
biorących udział w spotkaniu.

