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    W dniu 26.02.2019 roku poszliśmy do 
Przedszkola im. Szewczyka Dratewki w 
Chodzieży, do grupy "Mrówki". Na początku 
każdy z nas się przedstawił i opowiedzieliśmy o 
swoich zainteresowaniach. Akurat w tym dniu 
przedszkolacy obchodzili dzień dinozaura i 
dlatego opowiadaliśmy im o dinozaurach. 
Później odbyły się zajęcia plastyczne. Dzieci 
robiły odciski śladów dinozaurów używając do 
tego masy solnej. Podobało mi się to wyjście.

                               Agnieszka Troszczyńska.

       26.02.2019 r. poszliśmy do przedszkola na 
Bosej na dzień dinozaurów. Opowiadaliśmy 
dzieciom o dinozaurach roślinożernych i 
mięsożernych. Później razem tańczyliśmy, ale 
ja nie tańczyłem ponieważ ten taniec mi się nie 
podobał. Spotkanie było udane. 

                                          Adrian Szajowski.

Zajęcia w przedszkolach

Trening umiejętności 
zawodowych

   Dnia 27 marca 2019 roku pojechaliśmy większą grupą do 
Szamocina do przedszkola. Tam zapoznaliśmy się z grupą 
"Żabki" średniaki. Opowiedzieliśmy o naszych pracowniach i 
o swoich zainteresowaniach. Pokazaliśmy też wykonane 
przez nas prace. Następnie czytaliśmy wiersze o wiośnie, a 
później robiliśmy wspólnie koszyczki. Zostaliśmy także 
zaproszeni na poczęstunek: kawę, ciasto i słodycze. 
Dostaliśmy dyplomy i dowiedzieliśmy się, że do przedszkola 
chodzi około 200 dzieci. Wyjazd bardzo mi się podobał, było 
super!
                                                                             Jola Kowal

      Do przedszkola Jan Busem pojechali: Jola, Ewa, 
Weronika, Kasia, Cezary, Adam, Marcin, Maciej, Jacek i ja. 
P r z e d s t a w i l i ś m y  s i ę ,  o p o w i a d a l i ś m y  o  s w o i c h 
zainteresowaniach i pomagaliśmy dzieciom ozdabiać 
koszyczki wielkanocne. Czytaliśmy też wiersze o wiośnie a 
dzieci śpiewały piosenki. Bardzo mi się podobało. Dziękujemy 
Pani Dyrektor i Pani Ewie za możliwość przyjazdu do 
Waszego przedszkola.
                                                                               Ewa Kanty

W przedszkolu tańczyliśmy do piosenki o wiośnie i czytaliśmy 
wiersze. Razem z dziećmi kleiliśmy koszyczki wielkanocne i ozdabialiśmy kolorowymi kwiatami. Był też 
poczęstunek i zwiedziliśmy przedszkole. Podobał mi się ten wyjazd.

                                                                                                                           Agnieszka Troszczyńska



Warsztatowe Wieści, nr 2/2019     str.3

   Dnia 18 kwietnia 2019 roku byliśmy w Niepublicznym Przedszkolu 
im. Kubusia Puchatka w Chodzieży. Robiliśmy z dziećmi koszyczki 
wielkanocne i pisanki. Bardzo nam się podobało.

                                                Kasia Skrzypczak i Ewa Kanty

   W przedszkolu czytaliśmy wiersze o wiośnie. Odbyły się także 
warsztaty ozdabiania wielkanocnych koszyczków. Były 
podziękowania i słodki upominek. 
W spotkaniu wzięli udział: Weronika Walczak, Katarzyna 
Skrzypczak, Ewa Kanty, Cezary Janiszewski, Marcin Miklejewski i 
ja, pod opieką Agnieszki Gałycz - Wożniak. Bardzo mi się podobało .

                                                         Agnieszka Troszczyńska

   W przedszkolu pomagaliśmy dzieciom dekorować koszyczki 
kwiatkami. Pokazałem też swoje prace. Bardzo lubię pracę z 
dziećmi w grupie.
                                                                  Marcin Miklejewski

   5 czerwca w ramach zajęć zawodoznawczych pojechaliśmy autobusem do Mleczarni w Chodzieży. 
Przywitał nas pan Paweł i opowiedział o produkcji mleka i produktów mlecznych. Chodziliśmy i 
zwiedzaliśmy wszystkie pomieszczenia, nawet laboratorium. Na zewnątrz mleczarni widzieliśmy 2 
potężne zbiorniki na 100000 litrów mleka. Przed pójściem na halę produkcyjną wszyscy założyliśmy stroje 
ochronne - fartuchy i czepki. Poczęstowano nas jogurtami i serkami. W mleczarni pracownicy pracują na 3 
zmiany, wyjście było udane.

                                                                           Jolanta Kowal, Ewa Kanty i Katarzyna Skrzypczak

    Udaliśmy się do mleczarni w celu zobaczenia cystern z mlekiem. Widzieliśmy chłodnię, która utrzymuje 
właściwą temperaturę. Praca tam jest ciężka ponieważ jest tam gorąco. Dowiedziałem się jak produkuje 
się sery i mleko, było w porządku.
                                                                                                                                      Adrian Szajowski

Wizyta w mleczarni
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Tłusty czwartek
     W czwartek 28 lutego w naszym warsztacie 
odbyła się dyskoteka połączona z imieninami 
uczestników. Organizatorem dyskoteki był 
warsztatowy samorząd, który przygotował 
także muzykę. Bardzo mi się podobało. 
Tańczyłam  z koleżanką Kasią Skrzypczak i z 
kolegą  Hubertem Księżniakiewiczem. Była 
przerwa na składanie życzeń imieninowych 
naszym solenizantom.  A dyskoteka była 
świetna!

                                           Joanna Kasperska

    Dnia 27 lutego o godzinie 10:00 odbyły się w naszym 
Warsztacie nietypowe zajęcia zawodoznawcze, które 
poprowadziły panie z Młodzieżowego Centrum 
Kariery. Był to wykład o różnych zawodach, 
przeplatany filmikami o bezpieczeństwie i higienie 
pracy. Każdy z nas mógł stworzyć własny portret 
czynności, które umie wykonywać. Spotkanie 
rozpoczęliśmy od przedstawienia się a zajęcia były 
prowadzone w formie zabawy. Bardzo mi się podobało 
to spotkanie -
                                                            Joanna Kienic

    O godzinie 10:00 odbyło się spotkanie na sali 
rehabilitacyjnej z paniami z Młodzieżowego Centrum 
Kariery w Chodzieży. Omawialiśmy różne zawody. Był 
też krótki filmik o bezpieczeństwie pracy. Były też 
zgadywanki związane z zawodami.

                                           Agnieszka Troszczyńska

    W środę 27 lutego w naszym warsztacie  odbyło się 
spotkanie z paniami z Młodzieżowego  Centrum 
Kariery w Chodzieży. Tematem zajęć były różne 
zawody. Oglądaliśmy filmiki, był konkurs  z zagadkami i 
uczyliśmy  się  pisać swoje  cv.  W trakcie spotkania 
była wręczona nagroda za trzecie miejsce  w konkursie 
plastycznym. Po spotkaniu część z nas indywidualną 
rozmowę.  Było naprawdę świetnie.

                                                    Joanna Kasperska

Serdecznie gratulujemy Jolancie Kowal, która 
zajęła 3 miejsce w konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez 
MCK i otrzymała nagrodę.

Zajęcia zawodoznawcze
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    7 marca 2019 roku wybraliśmy się wszyscy, wraz z instruktorami, do 
schroniska "Psia Przystań" w Chodzieży. Dzisiaj była to okazja do 
przekazania karmy oraz potrzebnych rzeczy dla piesków. Wizyta odbyła 
się o godzinie 11:00. Mogłam też pogłaskać pieski i mam z nimi zdjęcie. 
Dodam jeszcze, że zbiórka dla zwierząt to inicjatywa naszego 
warsztatowego Samorządu. Przykre jest to, że ludzie porzucają zwierzęta 
i pozostawiają je w schronisku.
                                                                                         Joanna Kienic

     Pojechaliśmy do "Psiej Przystani" zawieść jedzonko: suchą karmę, 
puszki i różne smakołyki dla psów. Były też stare ręczniki i koce. Pani 
Karolina, która się opiekuje tym miejscem powiedziała, że dużo 
zebraliśmy i starczy dla psów na jakiś czas. Psy były w klatkach, na uwięzi i 
żal mi się ich zrobiło. Niektóre pani Karolina wyprowadzała i mogliśmy je 
głaskać. Fajnie, że zrobiliśmy taką akcję i mogłem też przynieść coś od 
siebie.
                                                                                       Piotr Maćkowiak

    W Warsztacie zrobiliśmy akcję zbiórki na rzecz schroniska dla psów. 7 
marca odwiedziliśmy "Psią Przystań" i przynieśliśmy puszki, suchą karmę i 
koce.
    "Psia Przystań" to miejsce, w którym psy czekają na adopcję i na swoich 
nowych właścicieli. Jeśli ktoś szuka pieska to warto tam pójść i dać mu 
ciepły kąt. Dobrze by było jakby psy znalazły swoją nową rodzinę, w której 
będą dobrze traktowane. Zima to trudny czas, mam nadzieję, że dzięki 
naszej pomocy psy będą miały dobrą żywność i przetrzymają ten trudny 
okres. Ja bym chciał adoptować takiego psiaka.

                                                                                     Przemo Kaniewski

Pomagamy psiakom!

    8 marca  chłopcy z naszego 

warsztatu zrobili nam prezenty. Kupili 

po różyczce i filiżance. Moja różyczka 

długo stała na stole w moim pokoju. 

Mamy naprawdę  super chłopaków, 

bez  n ich  by łoby  nam smutno. 

Cieszymy się, że pamiętacie o nas. 

Kochamy Was.  To był dla nas bardzo 

miły dzień.

                             Joanna Kasperska

Międzynarodowy Dzień Kobiet



   11 marca kolejny raz uczestniczyliśmy w sprzątaniu budek 
lęgowych, które umieszczone są na promenadzie nad 
jeziorem Miejskim. W akcji wzięli udział: Jacek, Maciej, 
Marcin, Czarek, Adam i Piotr oraz instruktor Danuta.
Pogoda nas nie rozpieszczała - w końcu mamy jeszcze 
zimę. Od chodzieskiego miłośnika ptaków - pana Darka 
Sałaty - dowiedzieliśmy się, że już niedługo będziemy 
uczestniczyć w montowaniu kolejnych budek dla ptaków.
                                    
                                      Danuta Drzewiecka - Piechowiak

   „Brawo Panowie, bez Was nie dalibyśmy rady! Od 
czterech lat współpracujemy z ekipą WTZ Chodzież na 
rzecz ochrony przyrody, a zwłaszcza ptaków. Zawsze 
można na nich liczyć! Każdej zimy bez względu na pogodę 
wspólnie czyścimy i remontujemy budki lęgowe. Wiosną 
pomagamy ornitologowi w ich kontroli i obrączkowaniu 
ptaków. Stąd wiemy, że te działania przynoszą efekty- 
100% budek jest zajęte! Wspólnie zbudowaliśmy kolejną 
partię, która jeszcze tej wiosny zawiśnie na chodzieskich 
drzewach. W roku 2017 razem zorganizowaliśmy stoisko na 
Piknik naukowy w Chodzieży gdzie tłumaczyliśmy czemu 
służą budki i karmniki i pokazywaliśmy jak je wykonać” - 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej ( źródło: 
Facebook ).

  21 marca 2019r. poszliśmy do Chodzieskiego 
Domu Kultury na sztukę pt.: "Moralność Pani 
Dulskiej", w której wystąpili młodzi aktorzy z Koła 
teatralnego Trzynastka, działającego przy 
chodzieskim liceum.
Aktorzy grali na wysokim poziomie, na miarę 
swoich marzeń i zasłużyli na słowa uznania. Po 
spektaklu w sali kinowej był długi aplauz. W sztuce 
wystąpiła także Weronika Cyranowska, córka 
naszej instruktor z pracowni rękodzielniczej. 
Gratulujemy młodym aktorom, pani reżyser i 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej 
sztuki. Występ na długo pozostanie w mojej 
pamięci i na pewno wybiorę się na kolejny.
                   
                                       Przemysław Kaniewski
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 28 marca 2019 r. mieliśmy przyjemność 
gościć w naszym Warsztacie uczniów i 

panie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Zacharzynie, z klasy specjalnej.

Nasi goście zapoznali się z 
funkcjonowaniem Warsztatu oraz specyfiką 
pracy w naszych pracowniach (ceramicznej, 

stolarskiej, ogrodniczo - plastycznej, 
gospodarstwa - domowego, rękodzielniczej, 

gospodarczo - uzawadawiającej i 
komputerowej ).

Goście w WTZ To była sztuka!
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17 kwietnia 2019 roku odbyło się w naszym 
Warsztacie Śniadanie Wielkanocne. Przybyli 
zaproszeni goście, między innymi pan starosta 
Mirosław Juraszek, ksiądz proboszcz i nasza 
była pani kierownik Lucyna Brzeźniak. Od 
księdza dostaliśmy medaliki. Na stołach znalazły 
się: jajka, kiełbasa biała, sałatka, szynka oraz 
żu rek  i  babk i .  Dos ta l i śmy  też  s łodk i 
poczęstunek. Życzę wszystkim wesołych Świąt.  

                                   Agnieszka Troszczyńska

Śniadanie Wielkanocne

Praktyki w Firmie „Cerplast”
   Dnia 11 marca 2019 roku rozpoczęliśmy trening 
umiejętności zawodowych w Firmie "Cerplast" w 
Oleśnicy. Segregowaliśmy elementy plastikowe. 
Praktyki będą trwały do końca kwietnia, dwa razy w 
tygodniu. Było bardzo fajnie, nie było tak trudno. W 
praktykach biorą udział: Agnieszka Troszczyńska, 
Cezary Janiszewski, Marcin Miklejewski, Adrian 
Szajowski, Maciej Wyszomirski i ja.
                                                            
                                                               Ewa Kanty

   Na początku trochę się bałam, ale potem już nie. 
Byliśmy na stanowisku, na którym segregowaliśmy 
małe elementy do pralek. Na praktyki będziemy 
jeździć dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i wtorki, 
do końca kwietnia.
                                            Agnieszka Troszczyńska

   Na praktykach podobało mi się, było ciekawie i była 
miła atmosfera.
                                                    Marcin Miklejewski

    Od 11 marca do 28 maja 2019 roku odbywał się 
trening umiejętności zawodowych w firmie "Cerplast" 
w Oleśnicy. Wzięli w nim udział uczestnicy z pracowni 
gospodarczo - uzawadawiającej: Ewa Kanty, 
Agnieszka Troszczyńska, Cezary Janiszewski, 
Marcin Miklejewski i Maciej Wyszomirski pod opieką 
Agnieszki Gałycz - Woźniak. 

Serdecznie Wam gratulujemy!

    Segregowaliśmy elementy plastikowe, głównie 
części do pralek. Dzisiaj odbył się egzamin pisemny i 
był bardzo trudny. Praktyki bardzo mi się podobały.

          Agnieszka Troszczyńska
                                                  



W piękny, słoneczny, sobotni dzień, 11 maja 2019r. wybraliśmy się 
z naszym Warsztatem na wycieczkę do Alpakolandu w 
Klotyldzinie. Wyjazd zorganizował i ufundował nasz warsztatowy 
Samorząd. W programie wycieczki zobaczyliśmy zwierzęta takie 
jak: alpaki, kozy, owce, świnki, konie, osły, gęsi, kury, króliki, psa i 
koty. Każdy z nas mógł nakarmić zwierzęta. Dużo przyjemności 
sprawiło nam głaskanie, dotykanie zwierząt, niektórzy nawet mieli 
okazję wziąć na ręce czy na kolana młodą kózkę. Każdy, kto chciał, 
mógł przejechać się na koniu. Później poszliśmy na ognisko z 
kiełbaskami. Na zakończenie przejechaliśmy się Alpakowozem, z 
okien którego mogliśmy podziwiać przyrodę, konie i dziki. Wyjazd 
uważamy za znakomity. Był to sympatycznie spędzony czas. Drogi 
Samorządzie - dziękujemy i prosimy o więcej - uczestnicy z 
pracowni ceramicznej.

Najlepszy był czarny konik i mały konik - Łukasz.
Dałem marchewkę konikowi - Jacek.
Wszystko było najlepsze. Jechałam na koniu - Ola.
Najlepsze było trzymanie kózki na kolanach - Paulina K.
Największe wrażenie zrobiło na mnie karmienie alpak. Nie 
spodziewałam się, że one tak blisko podchodzą - Asia K.

   11 maja 2019r. nasz warsztatowy Samorząd zorganizował 
wycieczkę do Alpakolandu. Były tam alpaki, które karmiłam 
marchewką i kozy, które karmiłam sałatą. Były też króliki. Jechałam 
na koniu, początkowo się bałam, ale przełamałam strach i 
wsiadłam. Trzymałam też małą kózkę na rękach. Był poczęstunek: 
ciasto i kawa a później kiełbasa z grilla. Była też przejażdżka 
wozem po okolicy. Bardzo mi się podobała ta wycieczka.
                                                            Agnieszka Troszczyńska

   Hodowla alpaków prowadzona jest w Klotyldzinie od 2011 roku. 
Oprócz alpaków znajdują się tam także owce, kozy, króliki, konie, 
świnki, osioł, pies i kury. Samorząd ufundował także przejażdżkę 
Alpakowozem po okolicznych terenach.
                                                                       Marcin Miklejewski
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   Poszliśmy zwiedzać zwierzątka, 
potem je karmiliśmy. Dawaliśmy im 
marchewkę i kapustę. Później 
trzymałem na rękach małą kózkę. 
Fajne były te zwierzaki i można było 
j e  g ł a s k a ć .  P o t e m   b y ł a 
przejażdżka na koniu, na którego 
udało mi się wejść i przejechać. 
Jechaliśmy też alpakowozem, z 
którego mogliśmy zobaczyć konie i 
dziki. Fajnie, że nasz samorząd 
wymyślił i zorganizował ten wyjazd. 
Byłem tam pierwszy raz i bardzo mi 
s i ę  p o d o b a ł o .  D z i ę k u j e m y 
samorządowi  za  taką  fa jną 
wycieczkę.

                             Piotr Maćkowiak

   Dnia 14 maja 2019 roku byłam wraz z Adrianem, Łukaszem, Jackiem i Danką w przedszkolu "Czerwona 
Ciuchcia". Robiliśmy z dziećmi serduszka z gliny. Na koniec dostaliśmy czekolady. Było bardzo fajnie i 
miło.
                                                                                                                                    Paulina Kowalska

Wycieczka do Alpakolandu

Zajęcia ceramiczne z przedszkolakami



    Dnia 17 maja 2019 roku w naszym warsztacie odbyło się 
spotkanie z panią policjantką i paniami z ZUS-u. Spotkanie 
rozpoczęła pani policjantka, mówiła o różnych urzędach 
pomagających w różnych sytuacjach życiowych. Panie z ZUS-u 
powiedziały o rencie socjalnej, jak ją dostać, jakie dokumenty trzeba 
złożyć i gdzie, o wysokości renty i że można pracować i sobie 
dorobić. Spotkanie było ciekawe.
                                                                          Paulina Kowalska
   
     17 maja 2019 roku w naszym warsztacie mieliśmy spotkanie z 
panią nadkomisarz Elżbietą Żulewską z Komendy Powiatowej Policji 
w Chodzieży oraz z paniami z ZUS-u. Pani policjantka mówiła o 
bezpieczeństwie i że nikomu obcemu nie wolno otwierać drzwi w 
domu. Potem mówiły panie o rentach i o zasiłkach pielęgnacyjnych. 
Dostaliśmy też odblaski i ulotki do domu.Naprawdę podobało mi się 
na tym spotkaniu. Wrażenia mam dobre, było świetnie.
                                                                        Joanna Kasperska

   Na spotkaniu dowiedzieliśmy się wszystko na temat 
bezpieczeństwa, a także o rentach i emeryturach. Aby otrzymać 
rentę trzeba złożyć dokumenty lekarskie. Emeryturę otrzymuje się w 
wieku 65 lat. Było w porządku, dostaliśmy broszury. Dziękujemy za 
spotkanie.
                                                                            Adrian Szajowski
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Spotkanie na temat bezpieczeństwa

     Dnia 4 czerwca 2019 roku odbyły się 
zajęcia zawodoznawcze w salonie 
"Optyk u Wujka" na ulicy Raczkowskiego 
w Chodzieży. W zajęciach wzięli udział: 
Ewa, Agnieszka, Marcin, Adrian, Jacek, 
Piotr i Czarek. Poznaliśmy urządzenia 
do badania wzroku oraz zapoznaliśmy 
się z zawodem: optyk. Dziękujemy za 
spotkanie oraz upominek.
Agnieszka Troszczyńska, Ewa Kanty i 
Marcin Miklejewski.

Wizyta u optyka

    Dnia 7 czerwca 2019 roku gościliśmy w naszym 
warsztacie dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 5 w 
Chodzieży. Dzieci zobaczyły nasze pracownie, miały 
możliwość zobaczyć jak pracujemy i obejrzeć nasze prace. 
Później miały zajęcia plastyczne i wspólnie mówiliśmy 
wierszyki. Na zakończenie spotkania wyszliśmy na dwór i 
zrobiliśmy pociąg, rozdaliśmy także kwiatki. Spotkanie było 
bardzo udane.

                Przemysław Kaniewski i Katarzyna Skrzypczak

Wizyta przedszkolaków



Piknik w Zbyszewicach
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Kolejny Piknik Integracyjny w Zbyszewicach już za nami. 
Serdecznie dziękujemy Janowi Kubackiemu i Hannie Kubackiej z Firmy "Komfort" w Budzyniu 
za organizację tej niezwykłej imprezy. Podziękowanie kierujemy także do: Remigiusza Nowaka - 

WOPR Oddział Chodzież, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Margoninie, 
Mateusza Krojenki, Dariusza Gapińskiego - Dar-Med, Małgorzaty i Jacka Łada - Alpakoland 

Klotyldzin i Edmunda Kaczmarka - Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży. 
Dziękujemy, że jesteście z nami, i że pamiętacie, że bycie dobrym człowiekiem nie polega na 

byciu uprzejmym, tylko na pomaganiu innym i cieszeniu się z tego, że zrobiło się coś dla 
drugiego człowieka.

   W piękne, niedzielne przedpołudnie, 2 czerwca 
2019 roku, w godzinach 12 - 17 odbyło się już kolejny 
raz spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych 
w Zbyszewicach. Na początku głos zabrała pani 
k i e rown i k  Ma łgo rza ta  S taszewska ,  k t ó ra 
podziękowała sponsorom. Podczas pikniku można 
było korzystać z różnych atrakcji, takich jak: 
dmuchane zamki, koło fortuny, zabawa z chustą, 
puszczanie baniek mydlanych. Można też było 
popłynąć łódką i przejechać się Alpakowozem oraz 
wozem strażackim. Wszyscy chętni mogli poszaleć na 
parkiecie przy muzyce. Był to upalny, ale bardzo 
udany dzień.
                                                             Joanna Kienic

    Bardzo mi się podobało na pikniku w Zbyszewicach. 
Było fajnie, było dużo atrakcji, świetnie się bawiłem. 
Jechałem motorówką i wozem strażackim. 
                                                            Adam Roguski

   Jeździłem wozem strażackim i płynąłem 
motorówką. Jadłem kiełbasę, zupy, były napoje. 
Tańczyliśmy i pod koniec imprezy zaśpiewałem 2 
piosenki. Bardzo mi się podobało, pogoda nam 
dopisała. 
                                                    Maciej Wyszomirski

   Na pikniku dobrze się bawiłem. Pływałem 
motorówką po jeziorze, jechałem wozem 
strażackim, oglądałem motocykl ratowniczo - 
medyczny. Zobaczyłem jak jest wyposażony 
ambulans oraz jak wygląda w środku radiowóz 
p o l i c y j n y.  P o l i c j a n c i  d b a j ą  o  n a s z e 
bezpieczeństwo na drodze. Atmosfera na 
pikniku była bardzo radosna i serdeczna i 
uważam, że było on bardzo udany.

                                   Przemysław Kaniewski

   Najbardziej mi się podobało puszczanie 
baniek mydlanych i konkursy taneczne. Był 
poczęstunek: kiełbasa, zupy, kawa i ciasto, był 
to udany dzień.
                               Agnieszka Troszczyńska

    Przywitaliśmy się z warsztatem z Ujścia i z 
Rzadkowa, spotkaliśmy się z Terenią. Braliśmy 
udział w tańcach i zabawie.
                   
                                          Kasia Skrzypczak



      Dnia 30 maja 2019 roku pojechaliśmy pociągiem do Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile. 
Niektórzy z nas jechali pierwszy raz koleją. Był to wyjazd zawodowy. Po przyjściu do zakładu 
spotkaliśmy się w sali narad z pracownikiem ZAZ-u, któremu zadawaliśmy pytania. Później 
poszliśmy zwiedzać działy: porządkowy, krawiecki, opakowań i montażu. 
By móc pracować w ZAZ-ie trzeba złożyć CV oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Pracownik przyjmowany jest najpierw na okres próbny. Za wykonaną pracę zarabia się około 900 
złotych. Praca dla osoby niepełnosprawnej trwa 3 godziny i 51 minut w tym pracownikowi 
przysługuje 20 minut przerwy. Praca jest dwuzmianowa.  Urlop trwa 26 dni. Pracownik 
niepełnosprawny ma dodatkowo 20 dni na wizyty lekarskie i turnus rehabilitacyjny.  Można starać 
się o dofinansowanie dojazdów do pracy. Najlepszym pracownikom przydzielane są premie 
kwartalne, uznaniowe, niekiedy nawet w wysokość 300 złotych. 
Jeżeli pracownik jest chory to musi dostarczyć zwolnienie lekarskie, tak zwane L4. Podczas 
choroby dostaje niższe wynagrodzenie. Gdy pracownik osiągnie wiek emerytalny to przechodzi na 
emeryturę.
Po godzinach pracy pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać z rehabilitacji, masażu, 
muzykoterapii oraz pomocy pracownika socjalnego. Każdy ma prawo również do szkoleń 
zawodowych. Poza tym organizowane są wycieczki i spotkania integracyjne.

Wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej
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Nasze przemyślenia po wizycie w ZAZ-ie:

Ja uważam, że jest tam aktywnie i w 
porządku. Pracuje się tam poważnie. Nie 
jestem pewien czy dałbym tam radę 
pracować” – Adrian.
„Nie dałbym rady tam pracować” – Hubert.
„Podobało mi się w ZAZ-ie. Niestety mam 
duży problem z dojazdem do Piły” – Paulina.
„Nie widzę się tam” –Agnieszka.
„Niestety nie widzę się tam ze względu na 
moją niepełnosprawność fizyczną” – 
Paulina.
„Mógłbym pracować w terenie. Polubiłbym 
to” – Szymon.
„Mogłabym układać chusteczki” – Anna.
„Mógłbym pracować w ZAZ-ie” – Jacek.
„Podobało mi się, ale zdecydowanie jest tam 
za daleko” – Piotr.
Po wyjściu z ZAZ-u poszliśmy do centrum 
handlowego Vivo. Wyjazd bardzo nam się 
podobał, było interesująco i miło spędziliśmy 
czas. Takie wyjazdy mogłyby być 
organizowane częściej. 

W wyjeździe uczestniczyli: 
Joanna Kasperska, Anna 
Sass, Paulina Kowalska, 

Paulina Opara, Agnieszka 
Troszczyńska, Piotr 

Sobkowski, Piotr 
Maćkowiak, Jacek 

Furlatowski, Szymon 
Płonka, Hubert Skrzypczak, 
Adrian Szajowski, Eleonora 
Goral, Danuta Drzewiecka-

Piechowiak i Elżbieta 
Smocikowska.


