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Niezdrowa chemia w owocach i warzywach

Monika Mróz

Mam nadzieję, że nikogo nie trzeba przekonywać do jedzenia dużej ilości
warzyw i owoców, jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że potrafią
oprócz drogocennych składników, zawierać w sobie szkodliwą chemię. 

Najwięcej pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) zawierają: 

jabłka, gruszki, winogrona, brzoskwinie, nektarynki, truskawki, seler naciowy, 

sałata, szpinak, pomidory, czerwona papryka, ogórek, jarmuż.

Kupuj warzywa i owoce rosnące lokalnie, od małych gospodarstw. Jesienią i zimą 

oprzyj się pokusie jedzenia roślin hodowanych tysiące kilometrów od Twojego 

miejsca zamieszkania (np. z Włoch, Maroko, Hiszpanii), albo jedz je okazjonalnie. 

Nic nie zastąpi własnego ogródka, jednak nie każdy ma takie możliwości. 

Niektóre produkty możemy jednak wyhodować nawet na parapecie. 

O tym w następnym artykule. 

Walentynki - święto zakochanych przypadające 14 lutego. 

Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie 

liturgiczne w Kościele Katolickim obchodzone jest również 

tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów 

zawierających wyznania miłosne. Obdarowujemy się również 

drobnymi upominkami w kształcie serca. Jeśli nie mamy 

dr ugie j  połówki  podar ujmy walentynkę osobie,  

np. przyjacielowi, przyjaciółce, która jest bliska naszemu 

sercu...

W naszym Warsztacie odbył się mini kiermasz dla wszystkich 

uczestników. Prace zostały przygotowane własnoręcznie 

w różnych  pracowniach. Przy okazji uczyliśmy się ekspozycji 

prac, ćwiczyliśmy obsługę oraz trening ekonomiczny 

w bezpiecznych warunkach.
Anna i Joanna obsługiwały stoisko
walentynkowe.

Sms-a wyœlij mi a nie bêdzie smutno Ci. 

Wnet pojawiê siê u C     iebie,

 z walentynk¹ bêdziesz w niebie.

W związku ze świętem zakochanych znajdziecie w gazetce poukrywane krótkie, wesołe życzenia 

walentynkowe, które możecie wysłać bliskiej Wam sobie.

Pamiêtam ten ranek, kiedy Ciê pozna³am. 

Od tego momentu z   Tob¹ byæ zechcia³am. 

Pokocha³am Ciebie zaraz calutkiego.      

A by³o to w³aœnie 14 lutego. 

24 luty - Tłusty Czwartek



Monika Mróz

.........W SKRÓCIE
Co roku nasi koledzy: Marcin Pawelczyk, 

Mateusz Kawka i Leszek Święcicki są 

wolontariuszami podczas finału Wielkiej

 Orkiestry  Świątecznej Pomocy.  W całej

Polsce to około 120 tysięcy osób, które 

30 stycznia wyszły z puszkami WOŚP 

na ulicę.  Tegoroczna edycja zbierała 

fundusze na diagnostykę i leczenie 

wzroku u dzieci.

Pani Danusia, fizjoterpeutka w WTZ, jak 

nikt inny potrafi zmotywować do ćwiczeń 

i ruchu także po godzinach zajęć. Każdy 

kto ma ochotę może zgłaszać ilość 

kilometrów, które przeszedł np. podczas 

dodatkowych zajęć, zakupów czy spacerów. 

Na koniec miesiąca można sprawdzić 

u Pani Danusi swoje statystyki, postępy. 

Niektórzy prowadzą także zdrową 

rywalizację, albo starają się przychodzić 

na zajęcia pieszo zamiast korzystać 

z komunikacji miejskiej, jeśli jest to nie duża 

odległość, np. dwa przystanki. Jest to bardzo 

motywujące i zachęca do ćwiczeń, 

szczególnie gdy widać postępy.

Jacek, Bożena i Piotr podczas ćwiczeń na 
sali rehabilitacyjnej.

Marcin i Leszek podczas 30.Finału WOŚP
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Karnawał to czas zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Okres ten zaczyna się po 

święcie Trzech Króli (6 stycznia) a kończy się w tzw. ostatki  czyli w ostatni wtorek przed 

Wielkim  Postem. W  Polsce zwyczajowo nazywamy ten dzień też śledzikiem. Nazwa karnawał 

pochodzi z Włoch. Carnevale znaczy odpuść mięso i nawiązuje do zbliżającego się postu. 

Najbardziej widowiskowe przedstawienie karnawałowe odbywają się w Wenecji, Rio de Janerio,

w niemieckiej Kolonii, w Nowym Orleanie, w Londynie, ale także w polskim Lublinie.

Kilka ciekawostek na temat trwającego karnawału przygotował 
dla Kalejdoskopu Przemysław.

Przemysław Tissarek

Otrzymaliśmy zaproszenie od Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział 

w Grudziądzu oraz Zespołu Placówek Młodzieżowych „Bursa” do udziału w wystawie 

pt. Natura i Ja.

Celem wystawy jest prezentacja środowisku naszego miasta twórczości osób 

z niepełnosprawnością  i chorych zrzeszonych  w grudziądzkich stowarzyszeniach.

Zasady udziału:

- Temat przewodni „NATURA I JA” powinien przedstawiać związek twórcy z naturą,

jego osobisty odbiór świata przyrody;

- Każde stowarzyszenie ma możliwość prezentacji 3 prac plastycznych: fotografia, malarstwo,
rysunek, grafika, rzeźba;

- Termin zgłaszania uczestnictwa w wystawie - 25 lutego!

Więcej szczegółów u instruktorów.

W dalszym ciągu zachęcamy uczestników do współtworzenia gazetki warsztatowej, 

szukania tematów w swoim otoczeniu i pisania artykułów. Jeśli czujecie zacięcie 

reporterskie zapraszamy do Pani Gosi z pracowni sztuki i projektowania. 

Ty bêdziesz gór¹ a ja dolin¹,    

     Ty bêdziesz Ró¿¹ a ja Kalin¹.

 Ró¿a zwiêdnie a Kalina nigdy.

 ty o      mnie zapomnisz,

 -  ja o Tobie nigdy.

    

Po prawej: Uczestnicy pracowni ceramicznej przygotowali
gliniane zawieszki - serca, które były dostępne podczas 
kiermaszu walentynkowego.


