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Wycieczka do Myœlêcinka
dzień w podróży!dzień w podróży!

   P. Tissarek, A. Knak

W dniu 8 września 2021 roku odbyła się warsztatowa wycieczka do ogrodu zoologicznego 

w Myślęcinku. Była to pierwsza wyprawa po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami.

Około godziny 8 rano wyjechaliśmy z Grudziądza dwoma autokarami oraz busem. 

W Zoo zobaczyliśmy: niedźwiedzie, lemury, orły, bażanty, dziki, łosie, pawie, wilki, zebry, kangury, 

jelenie, tygrysy, lamy, ryby i wiele wiele innych zwierząt.

Po zakończeniu zwiedzania był czas na przerwę, lody, pamiątki oraz zdjęcia. Obiad zjedliśmy 

w restauracji w Ostromecku. Ciekawostka: wycieczka odbyła się w 10. rocznicę pożaru kolejki 

wąskotorowej w bydgoskim Myślęcinku. 

3 października, godz. 11.00 - I Bieg Integracyjno-Charytatywny Homini & Parkrun  pod

                                              hasłem „Człowiek człowiekowi daje moc”. Celem jest integracja 

                                              wszystkich ludzi przeciwko osłabieniu więzi międzyludzkich, 

                                              sprzeciwu wobec każdej formy krzywdzenia, szczególnie dzieci. 

                                               Festyn charytatywny dla Pana Marka. 

                                              Trasa 3 i 5 km. Miejsce: Parking Leśny przy rondzie Popiełuszki. 

                                               

Dzisiaj świat zmierza coraz bardziej w stronę cyfryzacji dlatego też chciałbym zaznajomić 

czytelników Gazetki z pojęciem Profil zaufany to platforma dzięki której załatwisz szybciej 

i łatwiej sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu tylko siadasz i korzystasz.

- można nadać sprawie szybszego biegu,

- zobaczysz sobie jakie dokumenty trzeba zabrać żeby wykonać daną czynność administracyjną, 

- wyrobisz sobie np. dowód osobisty.

Dlaczego warto za³o¿yæ Profil Zaufany:

Źródło:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany
https://www.youtube.com/watch?v=5aR82C0mfws&ab_channel=inFakt.pl

   P. Tissarek

4 września odbył się wspólny „spacer z kijkami nordic walking”. Trasa przebiegała z parkingu

leśnego przy ul. Konarskiego do plaży miejskiej. Spotkanie zostało zorganizowane 

przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób z Niepełnosprawnością. 
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Podczas spaceru do lasu bądź parku zachęcamy

do zbierania szyszek, kasztanów, żołędzi. Zebrane

„dary jesieni” można przekazać do pracowni

papieroplastyczno-dekoratorskiej. Uwaga! 

Prosimy, żeby były one czyste. 

.........W SKRÓCIE
     9 września przyłączyliśmy się do akcji  sprzątania 

świata w obrębie ulic Peszkowskiego, Konarskiego, 

Solidarności i Kasprowicza. Zbiórka chętnych 

miała miejsce na parkingu leśnym przy rondzie 

Popiełuszki. Z Warsztatu Terapii Zajęciowej 

zgłosiło się około 10 osób pod opieką pani Karoliny, 

pani Eweliny i pana Antka. Zebraliśmy bardzo dużo 

śmieci, które dzieliliśmy na plastik, szkło oraz 

zmieszane. Dziennikarze TVSM Grudziądz 

relacjonowali akcje sprzątania świata.

W Grudzi¹dzu graliœmy w zielone
                                          - czyli sprzątanie lasu komunalnego i EKO festyn

Od Godziny 14: 00 na Górze Zamkowej 

i przy ul. Ratuszowej rozpoczął się festyn 

ekologiczny wraz z prezentacją organizacji 

pozarządowych. Nasz Warsztat także miał 

swoje miejsce. 

Podczas urlopu chodziłem na spacery z kijkami Nordic Walking  - "zbierałem" 

kilometry. Dwa razy w tygodniu (w środy i w piątki) brałem udział w warsztatach 

prowadzonych przez panią Jadwigę Seroczyńską. Była to gimnastyka Tai chi czyli 

relaks, wyciszenie i rozciąganie mięśni. Ćwiczenia odbywały się na świeżym 

powietrzu. Zajęcie rozpoczynały się godz.10:00 i trwały przez godzinę. 

Czas ten korzystnie wpłynął na moją psychikę. 

XPO PRACY

Będzie tu trochę o naszych zainteresowaniach, trochę o tym co lubimy, a także 

o tym jak ważny jest wypoczynek i odpowiednia organizacja czasu wolnego.

M. Kokoszyński

Zbiórka dla zwierząt z COZ 

w Grudziądzu 
Warto przed zimą wesprzeć zwierzęta, które 
mieszka ją  w Centr um Opieki  nad 
Zwierzętami w Grudziądzu, zbieramy: 

Dary można zostawiać w koszu przy dyżurce.

Zbiórka potrwa do 15 października.

KARMĘ DLA PSÓW I KOTÓW

ZABAWKI

OBROŻE

SMYCZE

SZELKI

KOCE

LEGOWISKA

STRAŻ POŻARNA W WTZ!

Spokojnie, to tylko ćwiczenia. 6 września

m i a ł y  u  n a s  m i e j s c e  ć w i c z e n i a  

przeciwpożarowe. Odbyła się próbna ewakuacja,

wyznaczone zostały miejsca zbiórki. Strażacy

uruchomili urządzenia do wytwarzania dymu,

aby lepiej wczuć się w sytuację. Po zakończeniu

ewakuacji przedstawiciel straży wyjaśnił jak

zachowywać się w sytuacji zagrożenia oraz

odpowiadał za nasze pytania. 

Grupa papieroplastyczno-dekoratorska wyruszyła w las
zbierać szyszki!

Idzie nowe! Od 1 września zmianom uległy

programy kilku pracowni. W miejsce pracowni

biżuterii i zdobnictwa powstała pracownia

kompetencji społecznych, którą prowadzić 

b ę d z i e  P a n i  E w e l i n a .  P r a c o w n i a  

kreatywno-przyrodnicza zmieniła się na 

kreatywno-zdobniczą, natomiast pracownia

ceramiczna i umiejętności społecznych została

ceramiczną.  

Ekipa WTZ wysprzątała kawałek świata. Dziękujemy!

Uczestnicy świetnie radzili sobie z prezentacją i sprzedażą 
prac na stoisku WTZ. 

Grupa kompetencji społecznych wraz z instruktorką. Gościnnie
Adam.
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