K U L T U R A

Wystawa w MOK
w Pelplinie
27 marca grupa mieszkańców DPS Pelplin wraz opiekunami udała się do
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie na wystawę malarską lokalnych twórców
pn. ,,NASZE SKARBY”. W wernisażu wzięło udział 15 artystów, wystawiając ponad
200 prac wykonanych różną techniką. Pośród nich znalazły się obrazy mieszkańca
Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie Jerzego Karbaszewicza. Jesteśmy dumni
z pana Jerzego. Na co dzień mamy okazję obserwować go przy twórczej pracy.
Wiemy, ile wysiłku i skupienia potrzebuje, aby tworzyć kolejne dzieła. Dziękujemy
za promowanie naszego Domu.

Turniej Tenisa
Stołowego w Sopocie
1 kwietnia trzech mieszkańców Domu wraz z opiekunami wzięło udział w XV
Jubileuszowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Sopotu
organizowanego w ramach Pomorskiej Ligi Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych. Był to nasz debiut w tej dziedzinie sportu i to bardzo udany. Nasi zawodnicy
znaleźli się w grupie C i pan Marcin został jej zwycięzcą, tym samym awansował
do grupy bardziej doświadczonych graczy. Jako drużyna zajęliśmy 4. miejsce w
naszej grupie. Zabieramy się za trening przygotowujący nas do następnej rundy,
która odbędzie się w maju.

Konkurs wielkanocny
w Swarożynie

Turniej Ligi Karcianej „1000’’
sezon 2018/2019 runda IV
28 marca w DPS Pelplin odbyła się trzecia runda Regionalnej Ligi Karcianej
„1000” Domów Pomocy Społecznej z województwa pomorskiego. Dyrektor Emilia
Rzeniecka ciepłym słowem przywitała przedstawicieli domów biorących udział
w rozgrywkach, życząc wszystkim ,,ugrania 1000”. Łącznie do gry przystąpiło
36 osób. Zawodnicy reprezentujący DPS Pelplin w trzech rozegranych rundach
uzyskali łącznie 1035 pkt. Rozgrywki zakończyły się pysznym obiadem, o który
zadbała nasza niezawodna kuchnia. Na kolejny turniej wybieramy się w kwietniu
do Domu Pomocy Społecznej w Damaszce.
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9 kwietnia reprezentacja Domu z dyrektor Emilią Rzeniecką i przebywającym u
nas gościem z Ośrodka Pomocowego w
Danii Alfredem Date udała się do Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Swarożynie na XVII Regionalny Przegląd Tradycji i Zwyczajów Wielkanocnych. Przedstawiciele Kół Gospodyń
Wiejskich i Domów Pomocy Społecznej
prezentowali swoje stoiska z palmami,
stroikami, pisankami, mazurkami oraz
babami wielkanocnymi. Przegląd ma na
celu promowanie wielkanocnych tradycji
kociewskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.
Renata Klawitter

