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Z płytą DVD

Wśród nocnej ciszy posłuchaj głosu łamanego opłatka. 

To w nim Boże Dziecię zsyła Tobie radość, życzliwość

 i wzajemne zrozumienie na Święta i Nowy Rok.

Z okazji zbliżających się  

 
życzymy Wam, abyście nie zatracili tego,

co w świętach jest najważniejsze
i abyście spędzili te niezwykłe chwile
bez pośpiechu, z dala od wszystkich

 troski i zmartwień.

Świąt Bożego Narodzenia 

Redakcja
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każdy może

      W piątek, 26 października, przyjechali panowie z 
projektu: "Kierować każdy może’’ .  Największą 
niespodzianką było to, że mogliśmy usiąść za kierownicą i 
się przejechać samochodem. Naprawdę było za 
kierownicą fajnie, dawałam czadu. Reszta patrzyła jak ja 
jechałam z dumą, a szło mi nieźle nawet, jak na pierwszy 
raz. Nie bałam się wcale, było rewelacyjnie. A to był 
czerwony samochód, w którym czułam się jak Krzysztof 
Hołowczyc.
                                                          Joanna Kasperska

"     Podobało mi się, że mogłem kierować takim 
samochodem. Na sali pan bardzo fajnie opowiadał o 
bezpieczeństwie na drodze, jak bezpiecznie przechodzić 
przez ulicę. To już drugi raz kierowałem samochodem, 
trochę za mocno mi się przygazowało na początku. ale 
podobało mi się i było bardzo fajnie. Mogliśmy sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcia. Pierwszy raz wszedłem do takiej 
czerwonej bryki.
                                                          Piotr Maćkowiak

     Najpierw mówiliśmy wiersze i poznawaliśmy przepisy i 
znaki drogowe, później poszliśmy na plac jeździć 
samochodem marki Seat. Uczyliśmy się jeździć z 
programem "Kierować każdy może. Samopoczucie 
miałem dobre do prowadzenia. Dla mnie to trochę 
skomplikowane było od strony kierowcy. Trzeba wiedzieć 
jak z redukować biegi i sprzęgło używać i dodawać gazu. 
Była pogoda pochmurna i zimna.
                                                     Maciej Wyszomirski

      Od miesiąca września 2018 roku uczestniczyliśmy w 
treningu umiejętności zawodowych w Firmie "Cerplast" w 
Oleśnicy. Jest to firma produkująca elementy plastikowe do 
lodówek i pralek. Odrywaliśmy elementy plastikowe, była to 
praca na stanowisku stojącym. Jeździliśmy dwa razy w 
tygodniu w poniedziałki i wtorki. 30 października nadszedł 
koniec praktyk. Był egzamin pisemny i praktyczny. 
Otrzymaliśmy gratulacje, dyplomy i certyfikaty. Egzamin był 
bardzo trudny.
                                                                  Jolanta Kowal

Zakończenie praktyk

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom praktyk: 
Paulinie Oparze, Jolancie Kowal, Marcinowi 

Miklejewskiemu, Wojciechowi Połczyńskiemu i 
Przemysławowi Małachowskiemu oraz opiekunowi 

praktyk Agnieszce Gałycz - Woźniak.
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Spotkania integracyjne 
z przedszkolakami

CZYTALIŚMY BAJKĘ W PRZEDSZKOLU 
IM. KUBUSIA PUCHATKA W CHODZIEŻY

      Dnia 5 listopada 2018 roku poszliśmy do Przedszkola 
imienia Kubusia Puchatka na Rynku w Chodzieży. Z okazji 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek każdy przeczytał 
kawałek bajki: "Trzy świnki". Zapoznaliśmy się z dziećmi i z 
paniami z przedszkola, opowiedzieliśmy o sobie i swoich 
zainteresowaniach. Bardzo mi się podobało.
                                                                 Paulina Opara 

        Dzisiaj przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z 
Bajek.  Poszliśmy do Przedszkola im. Kubusia Puchatka. 
Najpierw przywitaliśmy się z dziećmi i z paniami, 
zapozna l i śmy s ię  i  opowiedz ie l i śmy o  swo ich 
zainteresowaniach i w jakich jesteśmy w pracowniach. 
Później czytaliśmy bajkę „Trzy Świnki”. Po czytaniu 
zadawaliśmy pytania, kto odgadł to dostawał nagrodę. Na 
końcu tańczyliśmy w kółku. Przypomniały mi się moje 
wspomnienia z dzieciństwa. Do przedszkola poszli: 
Szymon Płonka, Maciej Wyszomirski, Paulina Opara, 
Marcin Miklejewski i Jolanta Kowal, z instruktorem 
Agnieszką Gałycz - Woźniak.
                                                           Maciej Wyszomirski.

     Na początku zapoznaliśmy się z kadrą i z dziećmi. Usiedliśmy w kółku i każdy opowiedział o swoich 
zainteresowaniach. Czytaliśmy dzieciom bajkę pt.: "Trzy świnki". Później dzieci kolorowały kolorowanki 
na temat bajki i był czas na relaks w formie tańca. Dostaliśmy upominki, dziękujemy za zaproszenie.
                                                                                                                                       Jolanta Kowal

      Spotkaliśmy się 3 grudnia i najpierw się 
wszyscy przedstawiliśmy. Później czytałam 
i n f o r m a c j e  o  s o b i e  i  o  s t o p n i a c h 
niepełnosprawności. Następnie czytaliśmy 
dzieciom bajkę pt.: "Pani Zima" i zadawaliśmy 
pytania na jej temat. Czytałam jak powstaje w 
chmurach śnieg oraz wiersz o bałwanie. Później 
dzieci kolorowały kolorowanki o zimie. Na 
zakończenie wszyscy bawiliśmy się przy 
muzyce.

                                  Jolanta Kowal, Ewa Kanty

       Czytaliśmy bajkę o pani zimie i pytaliśmy 
dzieci o czym była ta bajka, co się w niej działo. 
Siedzieliśmy z dziećmi i pomagaliśmy im 
rysować. Była muzyka, utworzyliśmy koło. Chwilę 
później pożegnaliśmy się. Było w porządku.

                                                 Adrian Szajowski

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W PRZEDSZKOLU IM. SZEWCZYKA 
DRATEWKI W CHODZIEŻY, GRUPA "MRÓWKI".



      26 listopada pojechaliśmy do Przedszkola im. Kubusia 
Puchatka w Chodzieży. Podczas spotkania robiłam 
zdjęcia. Było bardzo ładnie, czytaliśmy dzieciom bajkę o 
dinozaurze. Potem dzieci kolorowały kredkami rysunki o 
dinozaurach. Obchodziliśmy także imieniny jednej 
dziewczynki, która poczęstowała nas cukierkami w 
czekoladzie. Potem był poczęstunek: herbata i ciastka. Na 
końcu dzieci bardzo ładnie zaśpiewały piosenkę o 
Świętym Mikołaju i w nagrodę dostały naklejki. My 
dostaliśmy kalendarze z czekoladkami. Marcin pokazywał 
swoje rysunki i opowiadał o dinozaurach. Dzieci 
zatańczyły też z panią przedszkolanką. Jestem bardzo 
zadowolona z tego spotkania, pierwszy raz byłam w tym 
przedszkolu. To był udany dzień.
                                                                     Ewa Kanty 

      W przedszkolu czytaliśmy dzieciom książki o 
dinozaurach. Każde dziecko przyniosło swojego 
dinozaura. Zadawaliśmy pytania, np.: kiedy wyginęły 
dinozaury? Każde dziecko pomalowało dinozaura, potem 
tańczyliśmy przy różnych piosenkach. Bardzo mi się 
podobało, to był udany dzień.
                                                             Paulina Opara
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IM. KUBUSIA PUCHATKA

     Tym razem wizyta w przedszkolu 
dotyczyła tematu dinozaurów. Jola Kowal 
czytała o historii ziemi i początku 
dinozaurów, a także o dinozaurach 
mięsożernych i wodnych. Paulina Opara 
czytała o dinozaurach roślinożernych a ja 
pokazywałem swoje rysunki. Dzieci miały 
swoje figurki dinozaurów. Przed końcem 
zatańczyliśmy w kółku w rytm piosenki. 
Dzieci kolorowały też kolorowanki. 
Podziękowaliśmy, że razem mogliśmy 
spędzić ten dzień, było miło i zabawnie.
                              Marcin Miklejewski

      Najpierw się przywitaliśmy a później 
czytaliśmy opowiadania o dinozaurach. 
Na końcu zadawaliśmy pytania, kto 
dobrze odpowiedział to dostał nagrodę. 
Do przedszkola poszli: Jolanta Kowal, 
Ewa Kanty, Paulina Opara, Marcin 
Miklejewski i ja, pod opieką Agnieszki 
Gałycz - Woźniak.
                               Marcin Wyszomirski

Kąciki zainteresowań
MUZYKA

   Interesuję się muzyką, mam swoje ulubione zespoły, 
wokalistów i wokalistki. Moim ulubionym  wokalistą jest 
Łukasz Zagrobelny, a mój ulubiony zespół, od 
dzieciństwa, to był Just 5  oraz LO 27 z Kubą Molędą  na 
czele. Mam dużo płyt  w szafie  i na półce pod 
telewizorem, mam też trochę kaset.Ulubioną wokalistką  
jest Sylwia Grzeszczak a ulubioną piosenką 
Zagrobelnego jest utwór: „Nieprawda”,  zwłaszcza jego 
trzecia zwrotka. Lubię też:Varius Manx, Universs  i moje 
Wilki  z Robertem Gawlińskim na czele oraz Urszulę. 
Muzyka daje mi dużo energii  na każdy dzień.
                                                      Joanna Kasperska

       Moim ulubionym serialem są „Gliniarze”. Są 

tam dwa  świetne zespoły  detektywów, które 

lubię oglądać. Natalia Nowak i Kuba Roguz, czyli 

starsi aspiranci oraz Olgierd Mazur -  starszy 

sierżant sztabowy i jego super partner starszy 

aspirant  Krystian Górski, mój ulubiony detektyw.  

Świetnie strzelają i szybko wychodzą z auta i 

często krzyczą. To jest   serial paradokumentalny 

i akcja rozgrywa się  w Warszawie. W serialach 

paradokumentalnych występują  postacie 

fikcyjne  grane najczęściej przez aktorów – 

amatorów i statystów wyłowionych z castingu. 

                                       Joanna Kasperska

FILM
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Byliśmy w kawiarni!
7 listopada 2018 roku, w ramach treningu 
ekonomicznego i społecznego uczestnicy 
z pracowni ceramicznej i komputerowej 

udali się  do kawiarni. 
Kolega Adrian nas zaskoczył i postawił 

wszystkim tort truskawkowy.
                                                   (red.)

   13 listopada, w ramach zajęć zawodoznawczych, 
pojechaliśmy do Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile. Na 
sali konferencyjnej była rozmowa o różnych działach, np. 
ogrodniczo - porządkowym, krawieckim, pakowania i 
montażu. Po zakładzie oprowadziła nas pani dyrektor. Taka 
praca mi się podoba, mógłbym tam pracować. Później 
poszliśmy do Galerii Vivo w ramach treningu ekonomicznego.
                                                              
                                                                 Marcin Miklejewski

       O zakładzie opowiedziała nam pani dyrektor, oprowadziła 
nas też po różnych działach. W dziale ogrodniczo - 
porządkowym wykonuje się głównie prace polegające na 
pielęgnacji terenów zielonych ( koszenie trawy, zamiatanie, 
przycinanie żywopłotów ). W dziale krawieckim zajmują się 
szyciem na maszynach ( głównie torebki na zakupy ). W dziale 
opakowań i montażu zajmują się głównie montażem wtyczek 
kablowych. W ZAZ-ie wykonują także kalendarze na kolejny 
rok. Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i 
umiarkowanym pracują tam 4 godziny dziennie, mają też salę 
rehabilitacyjną. Bardzo mi się tam podobało i fajnie, że całą 
grupą udało nam się tam pojechać.
                                                                  Paulina Opara.

Wyjazd do Piły

     16 listopada pojechaliśmy do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Chodzieży, gdzie odbyło się spotkanie z 
tematyką dla osób starszych. Mogliśmy się dowiedzieć, 
od ratownika medycznego, jak udzielać pierwszej 
pomocy a także porozmawiać z panią policjantką o 
bezpieczeństwie. Bardzo mi się to spotkanie podobało.
                                                          
                                                           Paulina Opara.

      Na spotkaniu pokazali nam jak się udziela pierwszej 
pomocy - był pokaz ratownictwa medycznego. Pracownik 
ZUS informował nas o rentach i emeryturach, komu się 
należą i kiedy.  
                                                       Marcin Miklejewski

     W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbyło się 
spotkanie dla seniorów. Uczyliśmy się udzielania 
pierwszej pomocy i rozmawialiśmy o bezpieczeństwie z 
panią policjantką.
                                                     Maciej Wyszomirski

Wizyta w ZUS
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     Nadszedł ten niezwykły dzień, w którym pojechaliśmy samochodem 
do Urzędu Miasta w Chodzieży żeby zobaczyć jak wygląda sesja Rady 
Miasta. Na początku odbyło się ślubowanie radnych. Spotkanie trwało 
od godziny 12:00 do godziny 15:00 i było ciekawe. Na końcu zrobiliśmy 
sobie wspólne zdjęcie. Do Urzędu Miasta pojechali: Paulina Kowalska, 
Przemek Kaniewski, Adrian Szajowski, Danuta Drzewiecka - 
Piechowiak i ja".
                                                                     Agnieszka Troszczyńska

    Na sesji omawiane były sprawy miasta oraz odbyły się głosowania. 
Został wybrany także przewodniczący. Na sali byli wszyscy radni, 
łącznie z panem burmistrzem Jackiem Gurszem. Atmosfera była miła i 
serdeczna.
                                                                         Przemysław Kaniewski

    20.11.2018r. udaliśmy się do Urzędu Miejskiego na ulicy 
Paderewskiego. Na sesji był pan burmistrz i przemawiał. Powiedział, 
że nas potrzebuje bo bez nas nie osiągnął by tego, co osiągnął. Były 
uwagi i wybory na wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Wszystko 
trwało 2 godziny i kilka minut i jeszcze były przerwy 5. lub 10. 
minutowe. Przewodniczącą została pani Kutnik. Na koniec wróciliśmy 
do domu.
                                                                                  Adrian Szajowski

    We wtorek poszłam razem z Danką, Agnieszką, Adrianem i 
Przemkiem na uroczyste zaprzysiężenie Rady Miasta. Najpierw było 
zaprzysiężenie Radnych i Burmistrza. Radni wybrali 
Przewodniczącego. Było to ciekawe wydarzenie.
                                                                                 Paulina Kowalska

Uczestniczyliśmy w sesji 
Rady Miejskiej w Chodzieży

     Wydawałoby się, że uczestnictwo uczestników WTZ w sesji Rady Miasta to nic wielkiego, że to po 
prostu siedzenie i obserwowanie tego, co się dzieje. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w tak 
ważnym wydarzeniu w życiu społecznym naszego miasta przeprowadziliśmy w grupie cykl spotkań, 
podczas których omówiliśmy najpierw co to jest Rada Miasta, czym jest miasto, powiat, kraj, jak to wygląda 
na mapie, co w mieście należy do miasta, a co do powiatu ( na przykładzie szkół ), kto i w jaki sposób 
wybiera radnych, burmistrza i starostę. Pytań było zaskakująco dużo, co mnie ucieszyło! Padło również 
pytanie kto może uczestniczyć w sesji. Odpowiedź "każdy" wywołała błysk w oku. I tutaj zaczęły się 

"schody terapeutyczne". Nasze możliwości są 
ogromne, ale mamy też swoje ograniczenia. Nie 
każdemu z nas przyszło łatwo powiedzieć na głos 
co go ogranicza. Padły hasła: lęk, problemy z 
poruszaniem się, izolowanie się, wchodzenie w 
swój świat, nadmiar energii i potrzeba jej 
wyskakania, mówienie do siebie, ataki padaczki, 
problemy z długim siedzeniem w jednym miejscu. 
Omówiliśmy każdy z nich, również ten, że ja 
jestem jedyna do pomocy i  że musimy 
współpracować, żeby to wyszło.
Jestem dumna! Trzygodzinna sesja Rady 
Miejskiej została przez nas zaliczona wzorowo! 
Paulino, Agnieszko, Adrianie i Przemysławie - 
gratuluję!
Dziś wspominamy i sprawdzamy kto co pamięta.

Drodzy Państwo, jest dobrze! -Danuta Drzewiecka-Piechowiak.
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     21 listopada 2018 roku do Warsztatu przyszli uczniowie ze 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, mieszczącej się 
w Zespole Szkól im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Mieli 
możliwość zobaczyć jak to u nas jest. Adrian, Joanna i ja 
opowiadaliśmy o Warsztacie. Później Danka i Adrian 
oprowadzali gości po pracowniach. Na koniec próbowali zrobić 
ceramiczne zawieszki. Spotkanie było bardzo fajne.
                                                                      Paulina Kowalska

       21 listopada o 2018 r. o godzinie 10:00 w naszym 
Warsztacie odbyło się spotkanie integracyjne z uczniami Szkoły 
Specjalnej z Rataj, oraz ich rodzicami i ich wychowawczynią. 
Były to osoby niepełnosprawne. Na początku spotkania 
przedstawiliśmy się sobie nawzajem, następnie my jako 
pracownia ceramiczna, oraz nasz instruktor Danka Drzewiecka 
–Piechowiak, powiedzieliśmy kilka słów o Warsztacie i o tym jak 
wygląda w nim dzień . Pokazaliśmy gościom nasz Warsztat. 
Uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonać ceramiczne 
zawieszki na choinkę. Bardzo się podobała wizyta u nas.
                                                                           Joanna Kienic

   21.11.2018r. mieliśmy spotkanie integracyjne z uczniami ze 
szkoły z Rataj. Opowiadaliśmy im o wszystkim co się dzieje w 
Warsztacie. Ja oprowadzałem ich po pracowniach a inni 
uczestnicy opowiadali co w nich robią. Później robili ozdoby 
świąteczne z gliny. 
                                                                     Adrian Szajowski

Wizyta uczniów ze szkoły w Ratajach

       Dnia 27 listopada w naszym Warsztacie odbyło się 
spotkanie integracyjne z uczniami ze Szkoły im. Hipolita 
Cegielskiego - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 
w Chodzieży. Pani kierownik przywitała gości i oprowadziła ich 
po wszystkich pracowniach: komputerowej, gospodarstwa 
domowego, gospodarczo - uzawadawiającej, rękodzielniczej, 
ogrodniczo - plastycznej, stolarskiej i ceramicznej. Później 
wspólnie wycinaliśmy kółka z tektury, które będą potrzebne do 
wykonania pomponów. Rozmawialiśmy i poznawaliśmy się, 
było fajnie i miło.
                                                                    Jolanta Kowal

          Podczas spotkania robiłam zdjęcia, wycinałam też kółka 
na pompony. Było bardzo ładnie, poznałam fajne dziewczyny i 
panią nauczycielkę. Bardzo mi się podobało.  
                                                                        Ewa Kanty

       Pokazaliśmy uczniom co robimy w pracowniach. W 
naszej pracowni gospodarczo - uzawadawiającej poznajemy 
różne zakłady pracy. W pracowni komputerowej piszą artykuły 
do gazetki, na stronę internetową i na Facebooka, robią też 
zdjęcia. Uczniowie widzieli też salę rehabilitacyjną, na której 
ćwiczymy. Później przygotowywaliśmy materiały na wystawę 
do sklepu "Arka".
                                                           Marcin Miklejewski

Spotkanie integracyjne
z uczniami z Technikum Żywienia

      Ku mojemu  zaskoczeniu na 
spotkaniu była moja pani, która mnie 
uczyła, pani Aleksandra Szajowska. 
Kiedyś w szkole mówiła na mnie tak 
słodko „Asia Stasia”. Były też dwie moje 
k o l e ż a n k i  z  O ś r o d k a  D z i e n n e j 
Aktywności z ul. Reymonta: Adrianna 
Kojałowicz  i Klaudia Klug. Z radością  
poszłam się przywitać  z moją panią, był 
to dla mnie  szok . Potem: Ewa, Adam i ja  
przeczytaliśmy  co robimy w pracowni 
komputerowej. Nie miałam tremy przy 
czytaniu tego tekstu. Nawet było fajnie. 
                                Joanna Kasperska
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Co będzie za 50 lat? Nie wiemy, ale wiemy na pewno, że w 2068 roku 
przeczytany zostanie nasz list, który  wrzuciliśmy do kapsuły czasu. 

Akcję napisania listów do przyszłości wymyśliła i zorganizowała 
młodzież z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Gratulujemy!

     28 listopada wrzuciliśmy nasz list do kapsuły czasu. Byliśmy w 
Chodzieskim Domu Kultury, gdzie były występy. Młoda dziewczyna 
tańczyła boso na scenie, burmistrz powiedział kilka słów do mikrofonu. 
Był tort śmietankowy i Ela robiła zdjęcia. Impreza podobała mi się.   
                                                                           Cezary Janiszewski

     28 listopada byliśmy w ChDK-u gdzie była kapsuła czasu. Były 
występy: śpiewanie piosenek, taniec na boso. Dziewczyna czytała list o 
niepodległości, były też pokazane zdjęcia Chodzieży i rysunki dzieci. Był 
pyszny tort, było bardzo ładnie.
                                                                                        Ewa Kanty

        Zostaliśmy zaproszeni do Chodzieskiego Domu Kultury by włożyć 
list do kapsuły czasu. Uroczystość odbyła się o godzinie 16:00 i trwała 
do godziny 17:30. To było ciekawe spotkanie. Dwaj starsi panowie 
opowiadali o czasach szkolnych. Imprezę prowadziła Anna Jacimcio. 
Był też czytany list przez pana starostę Mirosława Juraszka, a na końcu 
był duży tort.
                                                                    Agnieszka Troszczyńska

       28.11.2018 poszliśmy do Chodzieskiego Domu Kultury i włożyliśmy 
listy do kapsuły czasu, która zostanie otworzona za 50 lat w 2068 roku. 
Był pan burmistrz, piosenkarki i gimnastyczka. Pan burmistrz 
przemawiał do nas, miał nadzieję, że za 50 lat Chodzież będzie jeszcze 
piękniejsza a ludzie będą spełniać swoje potencjały.  

                                                                       Adrian Szajowski

Kapsuła czasu

1 grudnia wzięliśmy udział w Międzynarodowym Dniu Osób z 
Niepełnosprawnościami, który zorganizowała Agnieszka Kowalska, Miejski 

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Gratulujemy!

      W sobotę byłem w Chodzieskim Domu Kultury, gdzie odbyły się występy. Było fajnie, 
podobało mi się. Występowały dzieci i były śpiewane piosenki o miłości. Był tort 
śmietankowy, Ela robiła zdjęcia. Na torcie były zapalone świece. Wszyscy wykonawcy 
dostali upominki. Był też film pt.: "Cyrk motyli", w którym występował aktor bez rąk i nóg i 
skoczył z wysoka do wody.
                                                                                                  Cezary Janiszewski
„
Było przedstawienie, w którym dzieci śpiewały piosenki o jesieni. Było tez 
przedstawienie o Królewnie Śnieżce. Na imprezie podobało mi się, było bardzo 
ładnie. Obejrzeliśmy też film pt.: "Cyrk motyli". Na końcu dzieci dostały upominki.
                                                                                                                Ewa Kanty

       W sobotę 1 grudnia w Chodzieskim Domu Kultury odbył się Światowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych. Były występy artystyczne, przedstawienie pt.: „Królewna 
Śnieżka”. Na tej imprezie spotkałam dwie moje koleżanki ze Stowarzyszenia Widoki. 
Chłopak śpiewał piosenkę Andrzeja Zauchy a jedna dziewczyna wykonała utwór Hanny 
Banaszak. Jeszcze był film o motylach. Później wjechał tort a kolejka do niego była 
ogromna. Nawet była nasza ukochana instruktorka Elżbieta Smocikowska. A my z tatą 
siedzieliśmy obok Huberta, naprawdę mi się podobało.
                                                                                                   Joanna Kasperska

Jesteśmy 
razem!
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     W sobotę, 8 grudnia, odbyła się wystawa u pana Arka 
Zimnego w sklepie. Były na tej wystawie nasze prace, które 
można było kupić. Podczas imprezy robiliśmy z wełny 
pomponiki. Nasza instruktorka wszystko filmowała. 
Przemawiali nasi koledzy i koleżanka: Ewa Kanty, Adrian 
Szajowski i Maciej Wyszomirski. Placki mi tak smakowały i 
mandarynki też. Słuchaliśmy świątecznych piosenek i kolęd, 
było czuć ten klimat świąteczny. Moja mama dawała radę z 
robieniem pomponów, kupiła nawet świąteczne kartki, żeby je 
wysłać rodzinie i znajomym. A ja byłam taka szczęśliwa bo 
zobaczyłam moją najlepszą przyjaciółkę Kasię Skrzypczak, 
która była chora, ale wyzdrowiała. Głównym motywem 
podczas wystawy była wiklina. Przyjechały panie z Nowego 
Tomyśla i przywiozły wiklinowe kosze i choinki. Była też duża 
choinka zrobiona z drewna przez pana Andrzeja Pływaczyka, 
naszego stolarza. Ozdabialiśmy ją naszymi pomponami i 
później zawieziemy do Domu Pomocy Społecznej w 
Chodzieży.
                                                                Joanna Kasperska

   Otwierałam wystawę u pana Arka razem z Maciejem 
Wyszomirskim i Adrianem Szajowskim. Robiliśmy pompony 
na choinkę. Przyjechały panie z Nowego Tomyśla z 
koszykami wiklinowymi i choinkami z wikliny. Każdy mógł 
wziąć taką choinkę do domu. Była tez duża choinka zrobiona 
w stolarni, którą podarujemy do Domu Pomocy Społecznej w 
Chodzieży. Były ciastka, cukierki i placki, smakowały mi 
mandarynki. Było bardzo ładnie, podobało mi się.
                                                                            Ewa Kanty

17. wystawa w sklepie „Arka”

13 grudnia przekazaliśmy  choinkę 
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej 

w Chodzieży.

     8 grudnia odbyła się wystawa u pana 
Arka w sklepie. Wszyscy pracowaliśmy 
nad choinkami z wikliny, ozdabialiśmy je. 
By ł  też  poczęs tunek :  g rzan iec , 
ciasteczka i pizza.
                                 Adrian Szajowski                                                          

    Byłem na wystawie u pana Arka w 
sklepie. Robiłem pomponika z wełny, 
owijałem wełnę na kółeczka i potem 
przecinałem nożyczkami. Zrobione 
pompony wieszałem na choince. Były 
śpiewane kolędy, ludzie kupowali nasze 
prace. Były tez kosze wiklinowe i choinki 
z wikliny, które ozdabialiśmy. Jadłem 
placek, piłem grzańca, było fajnie, 
podobało mi się.
                            Cezary Janiszewski
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14 grudnia spotkaliśmy się z nadkomisarz Elżbietą Żulewską 
na szkoleniu dotyczącym naszego bezpieczeństwa.

       Pani nadkomisarz opowiadała nam o bezpieczeństwie: na ulicy, 
w domu, najbliższym otoczeniu i w sieci. Należy uważać kogo 
wpuszczamy do domu. Nigdy nie należy zostawiać otwartych drzwi, 
ponieważ złodziej może wejść i nas okraść. Na koniec spotkania pani 
Elżbieta złożyła nam życzenia świąteczne.
                                                                     Cezary Janiszewski

        Na sali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chodzieży odbyło się 
spotkanie z panią policjantką Elżbietą Żulewską. Dotyczyło naszego 
bezpieczeństwa. Pani ostrzegała nas przed różnymi rodzajami 
oszustw, np. na wnuczka. Mówiła o bezpieczeństwie na drodze 
pieszych, kierowców i rowerzystów. Jadąc rowerem trzeba założyć 
kamizelkę odblaskową lub mieć odblaski. Na koniec spotkania każdy 
z nas dostał opaskę odblaskową na rękę. A na zakończeniu 
powiedziała kilka słów o dopalaczach.
                                                                                      Ewa Kanty

       Spotkanie było o bezpieczeństwie na ulicy, w domu i w sieci. 
Dowiedzieliśmy się o różnych metodach oszustw. Dowiedziałam 
się, że osoby nieletnie nie mogą kupować i puszczać petard i 
fajerwerków, a także jak się należy bezpiecznie z nimi obchodzić.
                                                                       Joanna Kasperska

Ważne spotkanie na temat 
bezpieczeństwa

Spotkanie świąteczne na chodzieskim Rynku

W niedzielę już po raz 11. spotkaliśmy się na 
chodzieskim Rynku na spotkaniu świątecznym 

"W ŚWIĘTA RAZEM".

    Na Wigilii na Rynku było dużo ludzi, którzy kupowali 
różne upominki na gwiazdkę. Był Mikołaj, z którym 
można było zrobić sobie zdjęcie, była tez straż 
pożarna i pogotowie ratunkowe. Bardzo mi się 
podobało.
                                                 Cezary Janiszewski

     Jak co roku na chodzieskim Rynku odbyła się 
Wigilia. Był duży namiot, w którym dzieci przedstawiły 
jasełka. Był też renifer, sanie i Gwiazdor.Byłam z 
mamą i jadłam pierogi z kapustą i ryby. Mieliśmy 
stoisko z naszymi pracami. Bardzo mi się podobało.
                                                               Ewa Kanty

     16.12. 2018r. na chodzieskim Rynku, jak co roku, 
odbyła się Wigilia. Były stoiska, nasze też mieliśmy. 
Mogliśmy coś sobie kupić na święta np.: choinkę czy 
różne inne ozdoby. Ja mam u siebie w pokoju śliczną 
choinkę. Były świąteczne piosenki i widziałam 
renifera. Ale fajnie było!
                                                    Joanna Kasperska
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