Przednia zabawa na Dniach Godności w
Jezioranach
Wspólne tańce, śpiewy i sportowe współzawodnictwo &#8211; tak wyglądał Dzień Godności
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,
który odbył się 7 maja w Jezioranach. W
imprezie wzięło udział 156 zawodników z 20
placówek regionu.

Takich dni powinno być w roku 365 i jeszcze jeden więcej &#8211; tymi słowami Arkadiusz Paturej,
wicestarosta olsztyński otworzył kolorową imprezę, która odbyła się w sali sportowej w Jezioranach.
Potem przyszedł czas na zmagania sportowe.
- Wzięli w nich udział przedstawiciele wszystkich domów pomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków
szkolno-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz osoby niepełnosprawne z
terenu gminy Jeziorany &#8211; mówi Teresa Stańczuk, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach,
który wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowało imprezę. &#8211;
Rywalizowało i bawiło się łącznie 156 zawodników z opiekunami z 20 placówek regionu.
Podczas imprezy zebranych zabawiał muzyką discopolową DJ Józek &#8211; człowiek orkiestra z Nidzicy
oraz Miś Uszatek &#8211; maskotka rozgrywek, która nie nadążała ustawiać się do zdjęć. Miłą
niespodzianką był występ rycerski pod przewodnictwem Jacka Ordowskiego, w którym czynnie
uczestniczyli zawodnicy. Gościnnie występował też zespół z DPS Szczytno.
- Swoją muzyką porwał tłumy do tańca, aż szkoda było przerywać zabawę, ale czas gonił do następnego
punktu programu &#8211; mówi Agnieszka Kiljan, pracownik DPS w Jezioranach.
W trakcie imprezy odbywał się konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych „Utrwal Dzień Godności".
Uczestnicy malowali symbole kojarzące im się z Dniem Godności. Technika i narzędzia dowolne, więc było
też malowanie palcami na arkuszu papieru o długości 50 metrów. Wszystkim drużynom wręczono puchary,
kubki z logo imprezy, dyplomy. Zakończenie uświetnił wybuch petard scenicznych. Imprezę prowadził
Zbignirw Czabrycki. Dzień Godności został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Olsztynie
kwotą 5500 zł, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (Departamentu Zdrowia) &#8211; 2500 zł i Urzędu
Miejskiego w Jezioranach &#8211; 1400 zł.
- Szczególne podziękowania kierujemy do Krzysztofa Kiljana, dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Jezioranach, który wspólnie ze swoimi pracownikami współpracował z nami przy organizacji tej imprezy;
oraz wolontariuszom z Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego w Jezioranach &#8211; mówi Teresa
Stańczuk.
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