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Szanowni Czytelnicy,
chcielibyśmy wprowadzić Was w ten świąteczny czas, niech miłość będzie w nas a słowa wypowiadane w tym okresie
przyniosą Wam zadowolenie każdego dnia. Smutki i troski zostaną przykryte pod płaszczem szczęścia
i wzajemnego rodzinnego uzupełnienia.
Bartosz Pełka

Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie
Święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie,
razem wspomnicie dawne czasy,
popróbujcie świąteczne frykasy,
potem odleci i skryje Go mrok,
lecz ty się nie martw- wróci za rok.
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Radosnych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy kadra WTZ oraz redakcja
Gazetki Kalejdoskop

W SKRÓCIE
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za
przyłączenie się do zimowej zbiórki dla
zwierząt w Centrum Opieki nad Zwierzętami.
Rzeczy zostały przekazane do ośrodka
w trakcie praktyk, które grupa uczestników
odbywa w COZ. Karmy, akcesoria, tekstylia,
środki higieny, zabawki szybko znalazły
zastosowanie.

Zespół To-My w CK Teatr
fot. Piotr Bilski

W Piątek 13 g r udnia odbył się
I Grudziądzki Festiwal Zumby Osób
Niepełnosprawnych w klubie Skala
przy ul. Portowej. W przeglądzie brały
udział 3 zespoły: Dzienny Dom Pomocy,
Dom Pomocy Społecznej i Warsztat
Terapii Zajęciowej. Gwiazdą wieczoru
była para taneczna Grudziądzkiego Teatru
Tańca: Marta Łaszewska i Michał
Szynkielewicz. Festiwal był dużą porcją
energii, była miła atmosfera i Mikołaj, który
obdarował wszystkich prezentami. Impreza
była pełna uśmiechu i zabawy, liczymy na
kolejne edycje.

Przedstawiciele WTZ w Centrum Opieki nad Zwierzętami

10 grudnia w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu
odbyła się uroczysta gala „Wolontariusz 2019"
podczas której zostały wręczone nagrody
i wyróżnienia w kategoriach: młodzieżowy
wolontariusz roku i wolontariusz roku. Całość gali
poprowadził znany grudziądzkiej publiczności
Piotr Jezierski. W części artystycznej wystąpili:
Dorota Berent i Przemek Cacek Cackowski, zespół
W T Z To - M y o r a z p o d o p i e c z n i p a n a
Macieja Gburczyka z OPP w Grudziądzu. Na
zakończenie uroczystości wprowadzono wielki tort.
Cieszymy się, że tylu grudziądzan angażuje się
bezinteresownie dla dobra innych.
M. Kokoszyński
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