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W MARGONINIE! 
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 INSTRUKTORKA

Nasi dziennikarze przyuwa¿yli, 
¿e instruktorka jednego
 z Warsztatów Terapii 

Zajêciowej 
z terenu powiatu chodzieskiego 

– dodajmy mê¿atka
 – zabawia siê 

w pewnym nocnym klubie
 z jednym z uczestników

 tych warsztatów.
Zadajmy pytanie: 

czy to jest moralne?!
OdpowiedŸ pozostawimy 

naszym czytelnikom...

Przy³apani!

SKANDAL?
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DYSKOTEKA SYLWESTROWA
Bobas

Dnia 28 grudnia 2012 roku od godz. 
10:00 do 14:00 w naszym Warsztacie 
odby³a siê dyskoteka z okazji po¿egnania 
starego roku. By³a puszczana muzyka z 
laptopa, wolna i rockendrolowa. Sala by³a 
udekorowana kolorowym œwiate³kiem i 
g³oœnikami. Niektórzy byli odœwiêtnie 
ubrani. Ja   tañczy³am  z Piotrem 
Sobkowskim sam na sam, równie¿ 
tañczy³am w kó³ku z Ma³gorzat¹ Wendland, 
Magdalen¹  Kaczmarek,  Ann¹ Sass i  
Cezarym Janiszewskim. Po skoñczonych 
tañcach by³a przerwa na kawê i œniadanie. 
Po skonsumowaniu œniadania byliœmy 
zmêczeni, ale i tak starczy³o nam jeszcze si³ 
i ruszyliœmy w tany, ¿eby jeszcze po¿egnaæ 
stary rok. Potem przyszed³ czas na odjazd 
do domu i wspólne sk³adanie ¿yczeñ 
noworocznych. Dyskotekê sylwestrow¹  
uwa¿am za udan¹, tylko szkoda,  ¿e  nie  
by³o Krzysztofa Gruntkowskiego. ¯a³ujê 
tylko, ¿e czas zlecia³ tak szybko. Bawi³am 
siê super!

KULIG 18 styczeñ 2013r.

Marta Burzyñska
       Na kuligu by³o fajnie. Jechaliœmy w lesie na sankach 

za traktorem i co kawa³ek siê wywracaliœmy i by³o 

œmiesznie. Takich wypadów powinno byæ wiêcej. Muszê 

jeszcze dodaæ, ¿e by³o ognisko i  pieczenie pysznych 

kie³basek.

Piotr Maækowiak
Na kuligu by³o fajnie. Sanki by³y ci¹gniête 

przez traktor leœnymi œcie¿kami. Podczas jazdy 
zdarza³y siê wywrotki. Jecha³em na sankach  z 
Irkiem.  By³o te¿ ognisko z kie³baskami. 

Organizatorem kuligu by³ Miejski Oœrodek Sportu 
i Rekreacji w Chodzie¿y, któremu serdecznie 
dziêkujemy za zaproszenie i udan¹ zabawê.

Krzysztof  Tews
       W ostatnim dniu starego 
roku kadra   warsztatowa 
zorganizowa³a   wszystkim 
uczestnikom    dyskotekê 
sylwestrow¹.  Na dyskotece 
by³a fajna muzyka i  dobra 
zabawa. Serdecznie dziêkujê  
za zorganizowanie dyskoteki w 
Warsztacie. Jestem wdziêczny 
kadrze za tak fajn¹ zabawê.   
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KONKURS PLASTYCZNY

         “MOJE ANIO£Y”

           7 stycznia 2013 roku M³odzie¿owy Dom Kultury w Chodzie¿y 
dokona³ oceny prac nades³anych na konkurs plastyczny MOJE 
ANIO£Y, w którym wziêli udzia³ nasi uczestnicy. Wyró¿nione zosta³y 
prace Anny Sass i Piotra Maækowiaka. Drugie miejsce zajê³a 
Weronika Walczak. Uroczyste  podsumowanie konkursu – wystawa 
prac i wrêczenie nagród, odby³o siê 10 stycznia o godzinie 17:00. 
Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom: Agnieszce 
Mazur, Danucie Drzewieckiej-Piechowiak  i El¿biecie Smocikowskiej.

K¥CIKI ZAINTERESOWAÑ
Literatura

Chcê Wam przedstawiæ ksi¹¿kê pt.: 
„Chemia i ¿ycie”.  Jest  to ksi¹¿ka, która opowiada 
o naukowcach i lekarzach, którzy wykrywali  ró¿ne 
choroby  ju¿ przed nasz¹ er¹.  Ludzie  robili ró¿ne 
chemiczne doœwiadczenia i uczyli siê odkrywaæ 
pierwiastki w dziedzinie  chemii i medycyny. 
Bardzo  nieprzyjemn¹ rzecz¹ by³o to, ¿e ludziom 
religia zakazywa³a robiæ  ró¿ne eksperymenty.  
Zaczê³y siê te¿ rozwijaæ dzia³y chemii i anatomii 
cz³owieka, biochemia i ¿ywienie cz³owieka. Moim 
zdaniem jest to super ksi¹¿ka i warto j¹ 
przeczytaæ.

                                                      Jola Kowal

Zdrowie i uroda

Bardzo lubiê ogl¹daæ program pt.: 
„Perfekcyjna  pani  domu” poniewa¿  mo¿na siê 
nauczyæ  du¿o fajnych nawyków przy sprz¹taniu  
w domu.  Jest   to super  program. Ja nauczy³am 
siê,  ¿e nie warto wlewaæ do wiadra wody do 
mycia pod³ogi,  wiadro staje siê ciê¿kie w 
niesieniu. Moim zadaniem fajne s¹  te programy i 
mo¿na  siê wiele rzeczy nauczyæ.

                                                      Jola  Kowal
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SZKOLILIŒMY SIÊ W CHWALIMIU

Bobas
  
         Na szkoleniu w Chwalimiu bardzo mi siê 
podoba³o.  By³am po raz pierwszy w swoim ¿yciu 
na takim czymœ. Szkolenie to nosi³o nazwê  
“Niepe³nosprawni w ekonomii spo³ecznej”. 
Szkolenie da³o mi do zrozumienia,  jak znaleŸæ  
pracê (do jakich instytucji nale¿y siê udaæ np.:do           
Urzêdu  Pracy oraz  ZUS-u).   Najlepiej to zebraæ 
siê w parê osób i za³o¿yæ coœ w³asnego, mówili 
¿eby nie by³o ¿adnych konfliktów, to wtedy 
najlepiej interes pójdzie. 

  Jola Kowal

Dnia 14 stycznia 2013 roku o godzinie10:00 czternastu uczestników i dwie opiekunki 
wyjecha³o z Warsztatu na projekt do Chwalimia na 5 dni. Projekt ten by³ przeznaczony dla 

osób niepe³nosprawnych: „Samodzielni w ekonomii spo³ecznej”. Wyk³ady prowadzi³y dwie  
osoby: prawnik Pan  Tomasz i Pani Joanna. Tematyk¹ by³a praca, biznes, zak³adanie firmy i 
spó³dzielni socjalnych. Dowiedzieliœmy  siê jak za³o¿yæ w³asn¹ firmê i gdzie trzeba zanieœæ 

dokumenty. Ogl¹daliœmy te¿ krótkie filmiki na  temat pracy. Wyjazd mi siê podoba³, nigdy nie 
by³am na takim szkoleniu. Mieszkaliœmy w gospodarstwie agroturystycznym.

Przemek Kaniewski

          Wyjazd do Chwalimia by³ bardzo udany, 
atmosfera by³a bardzo serdeczna i mi³a. 
Codziennie odbywa³y siê zajêcia z ekonomii 
spo³ecznej. Uczyliœmy siê jak radziæ sobie ze 
stresem, jak wzmacniaæ  poczucie   w³asnej 
wartoœci. Poznawaliœmy swoje mocne i s³abe 
strony aby w przysz³oœci  byæ bardziej 
samodzielnymi w poszukiwaniu pracy i 
zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. W czasie 
wolnym chodziliœmy na spacery, ogl¹daliœmy 
filmy. Pobyt by³ bardzo udany i bêdê go dobrze 
wspomina³.

Agnieszka Troszczyñska

    By³am na szkoleniu od poniedzia³ku do pi¹tku w 
Chwalimiu ko³o Okonka, by³o fajnie, mia³am pokój z 
Pani¹ El¹ Goral, z Paulin¹ Opar¹ i z Kasi¹ 
Skrzypczak. Mieliœmy wyk³ady na temat  pracy, jak 
za³o¿yæ swoj¹ firmê, jak oszczêdzaæ pieni¹dze i jak 
radziæ sobie ze stresem, który przeszkadza w 
codziennym ¿yciu. Ogl¹daliœmy film o zawodzie 
pilota. By³y œniadania, obiady i kolacje. W wolnej 
chwili gra³am w warcaby, bierki, karty i w chiñczyka. 
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ZABAWA KARNAWA£OWA

Piotr Maækowiak

       Bardzo podoba³o mi siê rozpoczêcie 
zabawy i przemowa Pani Kierownik. 
Przemawia³ te¿ pan Wojciech Burzyñski. By³a 
chodzieska ekipa  telewizyjna. Na zabawie 
bawi³em siê  fantastycznie, tañczy³em te¿  z 
Paniami z Gêbic.

Królow¹ tegorocznego Balu 
zosta³a Magdalena 

Kaczmarek 
a Królem Przemys³aw 

Kaniewski.

27 stycznia, wspólnie z kadr¹ i uczestnikami z WTZ w Gêbicach, bawiliœmy siê na zabawie 
w Restauracji Komfort w Margoninie.

Przemys³aw Kaniewski

Bal karnawa³owy przebiega³ w mi³ej i 
radosnej atmosferze. Nasi goœcie byli 
zaskoczeni  tak gor¹cym  przyjêciem. Ja 
mia³em wielki  zaszczyt zostaæ Królem Balu, z 
czego by³em bardzo dumny. Gdy wjecha³ na 
salê p³on¹cy tort  mia³em okazjê go pokroiæ i 
spróbowaæ tak wspania³ego wypieku.Mam 
nadziejê, ¿e spotkamy siê znów za rok w tym 
samym sk³adzie. 

Joanna Kienic

W tym roku na zabawie podoba³o mi 
siê to, ¿e by³ zaproszony Warsztat z Gêbic. 
Jednoczeœnie nie podoba³o mi siê to, ¿e nasi 
znajomi przyjechali
nieodpowiednio ubrani. 
Przy okazji pozna³am
kole¿ankê Beatê, 
która mieszka 
w Po³ajewie. Poza 
tym bawi³am siê
super.

Jolanta Kowal

Tegoroczna zabawa te¿ by³a fajna, poniewa¿ 
przyjechali z Warsztatu z Gêbic kole¿anki i koledzy, 
którzy siê bawili i tañczyli razem z nami. Nie mieli 
ubranych ³adnych strojów balowych. By³a ubrana 
³adnie tylko jedna                     dziewczyna i ch³opak. 
Byli ubrani jak do                              pracy,    ale 
fajnie ¿e przyjechali
 do Margonina. 
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¯YCZENIA 
WALENTYNKOWE

WALENTYNKI

Dla ma³ego Szymona ca³usy od Walentynki.

Prawdziwa mi³oœæ jest jak dzwon,
na jedno serce i jeden ton,
jednym westchnieniem tylko tchnie,
tak¹ mi³oœci¹ kocham Ciê - od Pauliny Opary 
dla Huberta Ksie¿niakiewicza.

Dla Eli Smocikowskiej pozdrowienia
 i ¿yczenia wielkiej mi³oœci!

Dla Pani Magdy ¿yczê wiele mi³oœci 
do koñca ¿ycia.

Wiersz Agnieszki Troszczyñskiej:

Mi³oœæ przychodzi, mi³oœæ odchodzi
jak wiosna po zimnie, jak kwiat przebiœniegu.

Mi³oœæ jak magnes, który przyci¹ga nas 
jak kwiat, który w ogrodzie pachnie.

Mi³oœæ jak œwie¿a  trawa na wiosnê
i jak polny kwiat na ³¹ce. 

MI£OŒÆ

Mi³oœæ   jest dla mnie wtedy, gdy ktoœ mnie 
kocha i czuje siê kochanym i potrzebnym.
                                         Agnieszka Troszczyñska

Walentynki to dzieñ, w którym myœli siê o kimœ 
bliskim.
Mi³oœæ jest wtedy, gdy poznajemy osobê, na której 
nam  zale¿y. 
                                                      Krzysztof Tews

Dla  mnie mi³oœæ jest przyjemnym  uczuciem 
,jest to bardzo  mi³e jak ktoœ mnie kocha i szanuje.
                                                      Jola Kowal

Mi³oœæ to uczucie jednej osoby do drugiej.
Ja nie obchodzê Walentynek poniewa¿ 

uwa¿am, ze jak siê kogoœ kocha, to powinno siê 
kochaæ ca³y rok a nawet ca³e ¿ycie.
                                                   Joanna Kienic

PRAKTYKANTKA

Przez 2 tygodnie ( od 11 do 22 lutego ) odbywa³a u 
nas praktykê Pani Klaudia. Przeprowadziliœmy z  

ni¹ wywiad, który zamieszczamy poni¿ej.

1.Do jakiej szko³y chodzisz?
Uczê siê w Policealnym Studium Zawodowym i w 

przysz³oœci mogê byæ terapeut¹ zajêciowym. 
Pracowa³am ju¿ jako opiekun w DPS w Chodzie¿y przez 
7 miesiêcy.
2.Czy znasz jakieœ jêzyki?

Taki znam jêzyk niemiecki i dalej chcê siê go 
uczyæ.
3. Czy lubisz chodziæ na koncerty?

Tak, ale wolê zabawy taneczne.

4. Jakie kwiaty lubisz najbardziej?
Ró¿e  i tulipany.

5.Opowiedz  coœ  o  sob ie  i  swo ich  
zainteresowaniach.

Zajmujê siê domem, mam samochód, 
lubiê góry i morze, szczególnie Zakopane i 
Ko³obrzeg. Lubiê chodziæ ze znajomymi do 
kina. Interesujê siê fotografi¹. Marzê, aby 
kiedyœ zamieszkaæ w prawdziwej chacie 
góralskiej. S³ucham te¿ muzyki, g³ównie 
klubowej. 
6.Kiedy obchodzisz imieniny i urodziny?

Imieniny mam 20 marca a urodziny 13 
lutego.
7.Czy podoba Ci siê na Warsztacie?
 Taki podoba mi siê i chcia³abym tu pracowaæ.

Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy 
wszystkiego dobrego w ¿yciu zawodowym

 i osobistym.
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WYBORY DO SAMORZ¥DU

5 lutego 2013 roku odby³y siê wybory do  Samorz¹du WTZ. Do wyborów 
kandydowali: Weronika Walczak, Kamelia Kramkowska, Adam Roguski, Marcin 

Miklejewski, Hubert  Skrzypczak, Paulina Opara, Paulina Kowalska  i Krzysztof Tews. 

         Kadencja w naszym Samorz¹dzie trwa 2 lata. Po tym okresie odbywaj¹ siê wybory. Ka¿dy uczestnik 
móg³ oddaæ swój g³os na dwóch kandydatów. Po  podliczeniu g³osów  wy³oni³ siê nowy sk³ad.

Praca w Samorz¹dzie jest odpowiedzialna i trudna, 
tym bardziej gratulujmny zwyciêzcom i ¿yczymy 
udanej pracy, sukcesów, ¿eby siê wywi¹zywali z 
obowi¹zków i ¿eby organizowali du¿o imprez.

Przewodnicz¹ca: Paulina Opara

Sekretarz: Paulina Kowalska

Skarbnik:Krzysztof Tews 

Cz³onkowie:  Kamelia Kramkowska             
                      i Marcin Miklejewski
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PODKOZIO£EK
Agnieszka Troszczyñska

Dyskotekê ostatkow¹ zorganizowa³  
nowy Samorz¹d. By³y fajne piosenki  i 
tañczy³am z Krzychem i Szymonem.  Podoba³y 
mi siê te œwiat³a kolorowe. Swoje 30. urodziny 
obchodzi³ Marcin Miklejewski i by³ œmietankowy 
tort, bardzo dobry. 

Sk³adamy ¿yczenia dla Marcina du¿o zdrowia, 
mi³oœci i d³ugich lat ¿ycia. 

ODWIEDZILIŒMY PUNKT 

ADOPCYJNY DLA PSÓW
Przemo:

W dniu 13 lutego odwiedziliœmy Punkt Adopcyjny dla bezdomnych 
psów. Mogliœmy tam zobaczyæ porzucone psy przez swoich w³aœcicieli. W  
punkcie mo¿na adoptowaæ pieska, który jest przecie¿ przyjacielem 
cz³owieka. 

Zakupiliœmy i przynieœliœmy karmê, ry¿, kaszê i to, co  mo¿e siê 
przydaæ w schronisku zim¹. W schronisku jest du¿o bezdomnych psów, 
które czekaj¹ na w³aœciciela. Jeœli ktoœ mo¿e to niech weŸmie jednego do 
siebie, by stworzyæ mu godne warunki ¿ycia.  

 Punkt Adopcyjny prowadzi  Pani Kostrzewa - Lewiñska, która ma 
tak¿e sklep zoologiczny na ulicy Koœciuszki w Chodzie¿y. 
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