Jest mi niezmiernie miło, że powierzono mi funkcję przygotowywania w Kalejdoskopie artykułów
do rubryki Poradnikowo, które będą moim zadaniem ciekawe przejrzyste i interesujące. Jestem
człowiekiem z pasją, miedzy innymi jest nią uświadamianie ludzi jak żyć zdrowo, by w naszym
codziennym życiu było kolorowo i odlotowo! Jestem w głębokim przekonaniu, że każdy znajdzie
tutaj coś dla siebie. Ja ze swojej strony gwarantuje naszym czytelnikom, że będzie miło, przyjemnie
i pożytecznie.

Bartek Pełka
Pierwszym tematem będą owoce śliwy renklody ich odmiany.
Renkloda Ulena – francuska odmiana samopylna, której duże, soczyste, żółtozielone owoce
nadają się do zbioru w połowie sierpnia. Plonuje corocznie od 4. roku
po posadzeniu;

Renkloda Althana – obcopylna odmiana pochodzenia czeskiego. Wydaje smaczne,
słodko-kwaskowate, mięsiste owoce o różowo-fioletowej skórce
z ciemnoczerwonym rumieńcem. Śliwki dojrzewają na przełomie
sierpnia i września. Najmniej odporna na mróz spośród renklod.
Renkloda Zielona – stara odmiana włoska. Wykształca znacznie mniejsze owoce i rośnie
słabiej od Althany i Uleny. Śliwki zbieramy od drugiej dekady sierpnia
do początku września. Są bardzo słodkie i pozostają zielone aż do
osiągnięcia dojrzałości.
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Przynajmniej raz do roku wybieramy się całym „Warsztatem” na wycieczkę.

Tym razem

został zorganizowany wyjazd do Trójmiasta. W planach było zwiedzanie
Akwarium Gdyńskiego MIR, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum Dar Pomorza oraz rejs statkiem.
Niestety pogoda nas nie rozpieściła, ponieważ
padał deszcz a temperatura znacznie spadła,
byliśmy zmuszeni skrócić plan wycieczki.
Udaliśmy się do Akwarium Gdyńskiego,
w którym mogliśmy oglądać niezwykłe
stworzenia morskie z całego świata.

Kolejnym punktem było zwiedzanie statku-muzeum
Dar Pomorza - żaglowca o długiej i bogatej historii.
Stamtąd udaliśmy się na obiad i w drogę powrotną
do Grudziądza.
M. Mróz
B. Pełka

W Polsce uprawia się trzy odmiany renklod.
Wszystkie rodzą wcześnie dojrzewające, typowo
deserowe śliwki, doskonałe również na kompoty
i dżemy.

Ulana
Althana
Źródło:

https://budujesz.info/artykul/sliwa-renkloda-opis-uprawa-wymagania-i-odmiany,1347.html
https://www.twojesady.pl/6-sliwy?p=3

5 października - Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego organizuje bieg charytatywny
„Przegoń przemoc - podaj dłoń”, który startuje o godz. 10.30 spod CPDiPR.
Trasa liczy 5 km. Zapisy internetowe zamknięte, możliwość zapisu jedynie
w dniu zawodów (30zł).
11 października - upływa termin nadsyłania prac na VIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości
Osób Niepełnosprawnych fART 2019.
18 października - Szkoła Podstawowa w Sosnówce organizuje festyn „Pieczony Ziemniak”.

24 Września - w ten niesamowity dzień nastąpił
wyjazd na imprezę o charakterze sportowym
„Strzał w 10-tkę” do Wąbrzeźna. Grą w której
odnieśliśmy sukces były popularne Kręgle.
W przytulnej kręgielni 12 drużyn rywalizowało
między sobą o zaszczytne pierwsze miejsce,
w tym my. Reprezentantami naszej grudziądzkiej
drużyny byli Kamil Sala oraz Bartosz Pełka,
którzy uplasowali się w pierwszej trójce.
Punktacja obu dzielnych zawodników
rozłożyła się następująco:

12 września odbyły się VI Igrzyska Sportowe
Osób Niepełnosprawnych w Tucholi.
Udział w nich wzięli: Monika R., Marta H.,
Benedykt, Grzegorz, Jakub oraz Marcin K.
Świetne przygotowanie do Spartakiady
zaowocowało i „nasi” kilkakrotnie stawali
na podium. Tydzień później podczas
V Paraolimpiady Osób Niepełnosprawnych
w Kętrzynie nasi reprezentanci:
Daria, Karolina, Daniel, Damian, Marcin P.,
Piotr B. oraz Sebastian S. także potwierdzili
swoją dobrą formę, niejednokrotnie stając
na podium. Gratulujemy!

5 września 2019 odbyła się już XV Spartakiada
Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół
organizowana przez nasz Warsztat. Zawody
przeprowadzone zostały na obiekcie sportowym
w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym
Rudniku k/Grudziądza i zgromadziły kilkaset
osób z różnych miejscowości. Do zmagań
sportowych przystąpiło 14 placówek.
Każdy kto miał siłę i odwagę trenować i sprawdzić się podczas
Spartakiady, otrzymał pamiątkowy medal wykonany przez
pracownię ceramiki i umiejętności społecznych.

Zmagano się w konkurencjach indywidualnych
oraz drużynowych. Wielobój drużynowy
składał się z sześciu konkurencji, po zsumowaniu
wszystkich wyników wyłoniono zwycięzców:
WTZ z Grudziądza. Mistrzami w przeciąganiu
liny zostali uczestnicy z WTZ w Grucie.
W wieloboju indywidualnym zmierzyły się osoby
poruszające się na wózkach, rywalizując w trzech
konkurencjach.

M. Lisowski

Zwycięstwo przyniosło nam wiele radości.
Podczas zawodów wspierali nas i motywowali
Pani Danusia i Pan Mirek. Serdecznie dziękujemy!
B. Pełka

.........W SKRÓCIE

Paraolimpiada w Kętrzynie

Ruszył projekt pod hasłem: '' PROFILAKTYCZNIE, BEZPIECZNIE, ZDROWO" w którym
chętni uczestnicy mają okazję poszerzenia swojej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
radzenia sobie w obliczu choroby, samobadania w profilaktyce nowotworowej. Oto relacja jednej
z uczestniczek projektu:
6. września odbyło się pierwsze spotkanie z panią Agnieszką (pielęgniarką) a w następnym miesiącu
będą spotkania z panią dietetyczką, ratownikiem medycznym We wrześniu i październiku będą się
odbywały także zajęcia z psychologami.

Atmosfery zawodów dopełniła piękna pogoda.
Na wszystkich czekała swojska grochówka oraz
deser dla regeneracji. Z roku na rok Spartakiada
rozwija się, są nowe konkurencje, poprawiają się
w y n i k i , o r g a n i z a c j a . Po d c z a s s p o t k a n i a
nawiązują się relacje, znajomości, jest okazja do
wymiany doświadczeń. Dziękujemy wszystkim
za udział, gratulujemy zwycięstwa, nie tylko tego,
które honorowane jest podium, ale przede
wszystkim tego wewnętrznego, które sprawia,
że jesteśmy z siebie dumni.

Zwycięzcy wieloboju drużynowego

B. Pełka

18 września na auli była zabawa taneczna. Została ona zorganizowana na prośbę osób działających
w Warsztatowej Radzie Uczestników. To 2-godzinne spotkanie poprawiło niektórym nastroje
po deszczowym dniu.
O dodatkowe atrakcje zadbała grupa Przyrodniczo-kreatywna, która w tajemnicy przed wszystkimi
przygotowała występ i historyjkę o pewnej babci. Muzyką zajmował się DJ Leszek,
który także wszystkich zaskoczył dając własny występ w piosence „Wakacje z blondynką”.
M.Mróz
A. Knak
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