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      W piątek, 5 maja 2016 roku, do naszego 
Warsztatu przyszedł ratownik medyczny pan 
Stanisław Jarosz. Pokazał nam różne sprzęty 
medyczne, które używa się do udzielenia pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej. Opowiadał w jaki 
sposób ich używać. Miał dwie torby. W jednej były 
między innymi wenflony, bandaże, strzykawki, 
kroplówka. W drugiej miał manekina i pokazywał jak 
robi się sztuczne oddychanie i masaż serca. Można 
było samemu spróbować to zrobić. Można było 
wszystko dotknąć i obejrzeć.  Na koniec niektórzy 
zrobi l i  sobie pamiątkowe zdjęcie z panem 
Stanisławem. Było to bardzo ciekawe szkolenie.
                                                   Paulina Kowalska       

     W czwartek do Warsztatu przyjechał pan ratownik 
medyczny, pokazał nam różnego rodzaju sprzęty i 
akcesoria, które mieściły się w plecaku. Pokazywał  
jak się je używa podczas ratowania człowieka.  
Wszyscy mogliśmy obejrzeć sprzęty medyczne. 
Natomiast w drugiej torbie mieścił się fantom w 
postaci człowieka. Pan pokazał nam jak zbudowany 
jest fantom, miał on płuca z takiej foli, pokazał też jak 
należy robić sztuczne oddychanie. Najpierw trzeba 
zobaczyć czy oddycha, jeśli nie nos zaciskamy i 
robimy 2 dmuchnięcia przez otwarte usta  i 30 
ucisków na klatkę piersiową. Ratownik pokazał nam 
jak udzielić pierwszej pomocy gdy ktoś zemdleje lub 
jak ktoś dostaje  ataku  padaczki,  trzeba go 
przytrzymać mocno. Naprawdę kurs mi się podobał i 
te sprzęty medyczne do ratowania życia  człowieka. 
Niektórych z nich nie znałam, ale poznałam, to był dla 
mnie ogromny zaszczyt, że mogłam poznać sprzęt 
medyczny.                                                          
                        Jola Kowal                                                                                                

Ważne szkolenie

      Na szkoleniu z pierwszej 
pomocy pan pokazał nam co 
ratownicy medyczni mają w 
plecaku: lekarstwa, strzykawki, 
igły, kroplówkę, pompkę do 
powietrza, okulary ochronne 
p r z e d  k r w i ą ,  s t e t o s k o p , 
urządzenie do mierzenia pulsu 
na palcu, folię aluminiową. 
Potem pan pokazał nam jak 
udzielić pierwszej pomocy na 
manekinie. Jeśli ktoś dostanie 
ataku padaczki to trzeba mu 
udzielić pomocy, odchylić głowę 
do tyłu. Podobało mi się, że 
mogliśmy wziąć w nim udział. 
Teraz będę już wiedziała jak 
udzielić pierwszej pomocy. 

                       Paulina Opara                                             
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Wyjście do kina
       We wtorek, 17 maja 2016 roku,  byliśmy wy kinie 
w Chodzieży na filmie pt.: „Wszystko gra”. To był film 
muzyczny, bardzo fajny i ciekawy. Było się można 
pośmiać jak dziewczyny malowały graffiti na 
ścianach. W filmie dużo tańczyli. Była to historia o 
trzech kobietach, które walczyły o swój dom, który 
chcieli zabrać komornicy. Prababcia wygrała ten dom 
w karty. 
                                         Hubert Księżniakiewicz

       Dnia 17 maja wszyscy z WTZ tu poszliśmy do 
kina na film pod tytułem „Wszystko gra”. Seans 
zorganizował i ufundował nam nasz Samorząd. Był 
to musical. Opowiadał o trzech kobietach z jednej 
rodziny, które walczą o swój dom, który chcą zabrać 
komornicy. Aktorzy tańczyli i śpiewali polskie 
przeboje. Był to bardzo ciekawy, fajny film.

                                                  Paulina Kowalska                                                           

    1 maja pojechałam z rodzicami do 
Sopotu. Spędziliśmy jeden dzień nad 
morzem. Najpierw pochodziliśmy po 
molo, a potem poszliśmy na obiad i 
kawę. Następnie udaliśmy się na plażę, 
gdzie zbierałam muszelki. Robiliśmy też 
sobie zdjęcia, kupowaliśmy pamiątki. 
Kupi łam widokówki  bo zbieram. 
Zjedliśmy też pyszne gofry. Pogoda 
dopisała, było super a Sopot bardzo mi 
się podoba. W drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się w zoo w miejscowości 
Czuchów. Wyjazd uważam za udany.

                                      Paulina Opara

Moja majówka

                             
     Jogurty, kefiry i zsiadłe mleko 

          Dlaczego warto pić i jeść produkty, które zawierają wapń? Ponieważ wapń wzmacnia i buduje nasze 
kości. Składniki zawierające wapń: konserwy rybne, sardynki, płatki zbożowe, sery żółte i twarogi, warzywa 
zielone: brokuł, jarmuż, ryby, mleko. Wapń zapobiega osteoporozie. Jest to choroba, przy której kości 
pozbywają się wapnia, słabną, tworzą się w nich dziurki i kości znikają. Są  też choroby, przy których nie 
można spożywać produktów mlecznych np.: alergia pokarmowa, dna moczanowa czy choroba 
Leśniewskiego Crochna.
                              Jola Kowal

                Zdrowie i  Uroda

        Film był o tym, że pani miała córkę i 
mieszkała w domu. Jednak dom chcieli im 
zabrać komornicy. Pani poszła po pana i grała w 
kości o ten dom. Film był muzyczny z 
piosenkami,  był śmieszny. Bardzo mi się 
podobał.

                                  Agnieszka Troszczyńska
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      W dniu 20 maja 2016 roku do Warsztatu przyszło 
dwóch panów. Jeden był aktorem teatralnym, a drugi 
instruktorem prawa jazdy. Przyszli żeby w zabawny 
sposób przestawić nam przepisy ruchu drogowego i 
pokazać znaki, jaki co oznacza. Później mogliśmy 
przejechać się samochodem jako kierowcy. Pierwszy raz 
kierowałam samochodem. Było bardzo fajnie, tylko na 
zakrętach pan Grzegorz pomagał mi skręcić. Myślę, że z 
pedałami i skrzynią biegów było by trudniej.
                                                              Paulina Kowalska                                                        

„Kierować każdy może”

      Program „Kierować każdy może"”- forma opiera się na idei gier planszowych w mini-miasteczku 
komunikacyjnym. Program uczy podstawowych zasad poruszania się po drogach, jezdniach i 
chodnikach. W takiej scenerii uczestnicy wybierają się na wycieczkę, której przewodnikiem jest 
Dziadek Maciek.
     Program  ma charakter interaktywny łączący współzawodnictwo wiedzowe z zabawą, nie ma tu jednak ani 
wygranych, ani przegranych. Największą atrakcją programu jest umożliwienie prowadzenia samochodu pod 
okiem instruktora. Chętnych do siadania za kółkiem u nas nie brakowało, każdy spróbował.

       W piątek przyjechali panowie od nauki jazdy. Pan 
Grzegorz opowiadał o znakach drogowych i o 
przepisach. Było fajnie, pan ciekawie opowiadał. 
Potem jeździliśmy samochodem po placu przy 
Warsztacie.
                                            Hubert Księżniakiewicz 

     Bardzo fajny był ten program. Najbardziej mi się 
podobało jak pan pokazywał znaki drogowe,  jak 
przechodzić przez ulicę. Trochę było śmiesznie. Takie 
spotkanie było potrzebne. Będę już wiedział jak 
bezpiecznie zachować się na drodze. Na przejściu na 
pasach będę czekał, zatrzymam się, obejrzę dwa razy 
w prawo, w lewo. Podobało mi się najbardziej 
kierowanie kierownicą w samochodzie. Panowie byli 
bardzo mili, nigdy lch nie zapomnę i będę miło 
wspominał. Panom bardzo dziękujemy, tak od siebie. 

                                                      Szymon Płonka 

     20 maja 2016 roku na Warsztacie mieliśmy 
spotkanie z dwoma panami z nauki jazdy. Pan 
opowiadał nam o ruchu drogowym, mówił po której 
stronie chodzić jak nie ma chodnika. Jak 
przechodzimy się na drugą stronę to trzeba 
spojrzeć w lewo prawo i jeszcze raz lewo i wtedy 
można iść. Pokazał nam znaki drogowe, światła, 
znak stop, przejście  dla pieszych, przejazd 
kolejowy i ustąp pierwszeństwa. Każdy mógł 
spróbować jechać samochodem i ja  tez 
spróbowałam i mi się podobało. Dobrze, że 
mieliśmy takie spotkanie o ruchu drogowym, 
przynajmniej się nauczyliśmy jak zachować się na 
drogach i na przejściach dla pieszych. Piątek 
uważam za udany dzień, było super. 
                                                         Paulina Opara 
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Piknik w Kąkolewicach

     Piknik w Kąkolewicach był fajny. 
Najpierw zjedliśmy posiłek i poszliśmy 
zwiedzać muzeum motoryzacji z czasów 
PRL. Mogliśmy oglądać i siadać za 
kierownicą samochodów, poruszać nią 
bez odpalania pojazdów. W samochodach 
strażackich można było włączyć sygnał 
kogutów, były też ubiory: strażacki i 
ratownika medycznego. Można było ubrać 
się i  zrobić sobie zdjęcie w tym ubiorze. 
Pan Wojtek Burzyński przewiózł nas 
samochodem strażackim. Fajnie było. 
Jakby Polska nie szła z postępem to nie 
było by muzeów, a muzea są bardzo 
ciekawe.

W imieniu wszystkich uczestników 
i kadry chcemy podziękować Panu 

Janowi Kubackiemu za udostępnienie 
muzeum i terenu, oraz Pani Elżbiecie 

i Bodo Kusche  za poczęstunek.

                                            Jolanta Kowal

     31 maja 2016 roku pojechaliśmy wszyscy do Kąkolewic do Muzeum Polskiej Wystawy 
Motoryzacyjnej. Mieliśmy tam piknik z pieczoną kiełbasą, ogórkiem kiszonym, sałatką i pieczonym 
chlebem. W  muzeum zwiedzaliśmy stare samochody, traktory motory i wozy strażackie. Każdy mógł 
sobie zrobić zdjęcie czy  przebrać się w różne ubrania strażackie. Bardzo mi się podobało i było 
fajnie. 
                                                                                                                                       Paulina Opara 

Celem przyjazdu do Kąkolewic było zwiedzenie muzeum 

starych samochodów, a także sprzętów potrzebnych do pożaru. 

Były tam samochody osobowe sprzed kilkudziesięciu lat, które 

cieszyły się dużym powodzeniem. Można było też zobaczyć 

stare sprzęty rolnicze, traktory, kombajny, a także rowery i  

motory. Na pikniku był grill, sałatka i ciasto. 
                                                                                 Przemo 

            W  Kąkolewicach mogliśmy zobaczyć stare samochody, 

były też traktory i rowery. Można się było przejechać 

samochodem strażackim. Było ciasto, kiełbasa i sałatka. 

Pogoda dopisała, wyjazd mi się podobał. 
                                                    Agnieszka Troszczyńska 

         Dnia 31 maja 2016 roku wszyscy z Warsztatu 
pojechaliśmy do muzeum motoryzacji z czasów PRL do 
Kąkolewic. Oglądaliśmy tam zabytkowe samochody, motory, 
ciągniki,  rowery. Później właściciel muzeum pan Jan Kubacki 
wraz z państwem Elą i Bodo Kusche zorganizowali piknik na 
terenie muzeum. Była kiełbasa, kiszony ogórek, chleb i sałatka,  
które zrobiła pani Ela Kusche. Mogliśmy się też przejechać 
zabytkowymi wozami strażackimi. Było bardzo fajnie, jedzenie 
było bardzo dobre, pogoda dopisała.
                                                                    Paulina Kowalska                       
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20. Piknik w Zbyszewicach

        Tegoroczny piknik był inny niż 
rok temu. Były inne atrakcje: było 
pogotowie ratunkowe, ambulans 
szkoleniowy, zagadki z różnych 
znanych bajek, koło rzemiosła. 
Można było zakręcić i sprawdzić 
swoją wiedzę, sprawdzić kondycję, 
pomalować twarz, były bańki 
mydlane. Najbardziej podobała mi 
się akcja ratunkowa ratowników 
medycznych. Można było wejść do 
środka ambulansu, oglądać sprzęt 
medyczny i przejść kurs pierwszej 
pomocy. Na końcu zrobiłam sobie 
zdjęcie w ambulansie. Fajnie było i 
chciałabym żeby w Zbyszewicach 
pojawiało się dużo nowych atrakcji.

                                       Jola Kowal 

     Dnia 12 czerwca 2016 roku odbył 
się coroczny Piknik w Zbyszewicach. 
Były motorówki, wozy strażackie, 
bryczki. Pan Marek Burzyński 
puszczał różne ładne piosenki, do 
których tańczyły dzieci i nie tylko.  
Były również  konkursy. Kręciłam 
k o ł e m  r z e m i o s ł a ,  w y g r a ł a m 
błyszczącą zakładkę do książki i 
batona. Było fajnie.
                         Paulina Kowalska                                                                                                      

       Dnia 12 czerwca 2016 roku pojechaliśmy na piknik do Zbyszewic. 
Było jedzenie - zupy pomidorowa, grochowa, kawa, herbata, pączki, 
drożdżówki i placki. Można było też potańczyć do różnej muzyki. 
Przejechałam się motorówką z ratownikami i z Hubertem i z jego 
mamą, oraz z Adamem Roguskim.  Jechaliśmy  też bryczką i było 
fajnie, na bryczce i motorówce. Jechaliśmy też wozem strażackim na 
sygnale. Przyjechała karetka z Piły i ratownicy pokazywali jak udzielić 
pierwszej pomocy w razie wypadku. Kto chciał to mógł udzielić 
pierwszej pomocy na manekinie. Ja poszłam jako pierwsza udzielać 
pierwszej pomocy na manekinie. Można było  brać  udział w kole 
fortuny i stanie na jednej nodze. Ja stałam na jednej nodze 10 minut i 
wygrałam kwiatka. Potem były zabawne zagadki z bajek. Też 
odpowiedziałam na jedną zagadkę - niebieski stworki czyli Smerfy i 
dostałam piłeczkę. Bardzo mi się podobało na pikniku w 
Zbyszewicach. Byłam zadowolona z tego wyjazdu.
                                Paulina Opara

         Niedziela 12 czerwca 2016 
roku to ko le jna data p ikn iku 
integracyjnego w Zbyszewicach. 
Imprezka odbyła się już 20-ty raz. 
Wzięło w niej udział bardzo dużo 
ludzi, ja również. Można było 
skorzystać z różnych ciekawych 
atrakcj i  np.: z koła fortuny z 
nagrodami, przejażdżki bryczką, 
rejsy łódką, oraz przejazdy wozem 
strażackim. Został zaprezentowany 
też pokaz pierwszej pomocy. Dla 
dzieci była też trampolina, na której 
mogły poskakać, oraz pokaz baniek 
mydlanych i malowanie twarzy. Czas 
nam umilała super muzyka. Pogoda 
również dopisała i sympatycznie 
minęło niedzielne popołudnie.
                                                                                                         
                                       Asia Kienic      
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W związku ze zmianą miejsca pracy życzę pani Wiesi 
wielu sukcesów w nowym miejscu zamieszkania i 

kontynuowania pani zamiłowania dla osób 
niepełnosprawnych - rehabilitacji, zabiegów oraz opieki 
w trakcie wycieczki,  jak do Pani czyniła dotąd, wobec 
mnie i naszej młodzieży. Dziękuje jeszcze raz Pani 

Wiesi za ten piękny uśmiech na twarzy.  
                                                                      
                                           Wiesława Paprzycka

Dziękujemy za wieloletnią pracę na WTZ,
za radość, za te łzy, za uśmiech, za te ciepłe dni. Żal 
i smutek jest w nas, że Pani odchodzi. Pozostaną tylko 
miłe wspomnienia. Na sercu robi się ciepło na myśl, 

że Pani była z nami.   
           

                                         Agnieszka Troszczyńska                                                                                

Pani Wiesia Zakręta  jest fajną, miłą osobą. 
Pomagała innym, nawet nauczyła moją siostrę 

bandażowania, bo musiała się nauczyć na studia. U 
pani Wiesi na ćwiczeniach, na rowerze, było fajnie. 
Bardzo lubię panią Wiesię. Życzę pani Wiesi dużo 

zdrowia, szczęścia, radości i dalszych sukcesów 
zawodowych.   

Dziękujemy Pani Wiesiu!

Pani Wiesia jest  miłą i fajną osobą. Będę ją mile 
wspominać i drugiej takiej już  nie będzie,  pozdrawiam.

                                       
                                                     Marta Burzyńska

23 czerwca 2016 roku pożegnaliśmy Panią Wiesie 
Zakręta.  Samorząd zakupił prezent - 
kosmetyczkę dla pani  Wiesi. Był też 

poczęstunek, pani Wiesia przyniosła placek, 
kawę, merci i lody. Szkoda, że  od 31 sierpnia 

pani Wiesia odchodzi z pracy. Było  fajnie z panią 
Wiesią. Życzymy Pani dużo zdrowia, szczęścia, 

radości, sukcesów zawodowych od całego 
Samorządu i wszystkich uczestników.       

            
                                                 Paulina Opara

      Lubiłam rozmawiać z panią Wiesią, jak czegoś 
czasami nie wiedziałam to pytałam się  jej jak mam to 

zrobić. Czasami jak mi coś nie wyszło, lub źle 
zrozumiałam to przeprosiłam panią Wiesię, ale lubiłam 
rozmawiać o sprawach medycznych. Pani Wiesia dbała o 

nas wszystkich, mierzyła ciśnienie, ważyła nas, patrzyła na 
wagę każdego z nas. Pani Wiesia jest osobą 

zdyscyplinowaną, ale cierpliwą,  lubi rozmawiać ze 
wszystkimi uczestnikami i pracownikami. Życzę Pani 

Wiesi sukcesów w pracy zawodowej. 

                                                             Jola Kowal

W imieniu wszystkich uczestników i  pracowników WTZ, 
chcemy na łamach naszej gazetki serdecznie podziękować 

pani Wiesławie Zakrętej za pracę w zawodzie pielęgniarki, 
za dbałość o nasze zdrowie. 

Życzymy Pani sukcesów i powodzenia
 na nowej drodze życia.

                                                    Jolanta Kowal

     23 czerwca 2016 roku podziękowaliśmy za 23 lata pracy 
w naszym warsztacie Pani Wiesławie, naszej pielęgniarce. Jest 
to miła i sympatyczna osoba. Z całego serca dziękuję Jej  za 
pomoc. Znam ją od 3 grudnia 2003 roku czyli daty przyjęcia 
mnie na Warsztat. Dodam, że fajnie mi się z Nią pracowało. 

                                                            Joanna Kienic
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Wyjazd nad morze
     Wyjechałam nad morze do Ustki w dniach od 6 do 11 czerwca. 
Spałam w domu „Domowe Zacisze”. Pierwszego dnia pływaliśmy 
statkiem pirackim. Fale były małe i duże, trochę się bałam. Drugiego 
dnia poszliśmy na pieszo do bunkrów, gdzie w czasie wojny Niemiec 
miał swoich ludzi. Były tam manekiny i różne odgłosy, były tam też 
korytarze. Zrobiło mi się aż ciemno przed oczami, to było kiedyś 
straszne, że Niemcy zabijali ludzi. Dużo chodziłam nad morze opalać 
się. Raz była burza, szliśmy sobie i tak lało, że musieliśmy się schować w 
sklepie. Na zakończenie popsuł nam się samochód. Tata z takim panem 
pojechali do mechanika i go naprawili. Byłam raz na obiedzie na 
frytkach, rybie, surówce. Byłam też na naleśnikach z bitą śmietaną, 
truskawkami i polewą czekoladową. Bardzo mi się podobał ten wyjazd 
do Ustki.
                                                                    Agnieszka Troszczyńska                                         

       W dniach od 26 do 29 maja byłem na 73.  zjeździe SWE 
Pustyni Miast w Gdyni. Wziąłem udział w marszu dla Jezusa 
na osiedlach. Mogliśmy zobaczyć na żywo koncert pod sceną, 
który bardzo mi się podobał. Mieliśmy też wyjście na wzgórze 
św. Mikołaja, gdzie odbyło się nabożeństwo majowe oraz 
msza św. w kościele z parafianami. W miłej i radosnej 
atmosferze spędziłem ten czas wolny i jestem bardzo 
zadowolony.
                                                                            Przemo   

Pustynia Miast

      Dnia 22 czerwca 2016 roku 
poszliśmy  z  naszą  grupą 
ceramiczną do Podanina do 
Restauracji „Gościna”. Każdy mógł 
zamówić coś do jedzenia. Ja sobie 
zamówiłam  do jedzenia frytki, 
hamburgera i pepsi. Fajnie, że 
poszliśmy  całą naszą grupą na 
jedzenie do Podanina. Bardzo 
wszystkim się podobało i było 
fajnie, że mogliśmy pójść w ramach 
treningu ekonomicznego.   Potem 
po jedzeniu poszliśmy pieszo na 
Warsztat. Pogoda była super i było 
ciepło, nie padał deszcz. Uważam 
wyjście za udane.
                               Paulina Opara                                                                      

      Byliśmy z grupą 
ceramiczną w Restauracji 
„Gościna”. Ja zamówiłam 
wodę i frytki, były trochę 
posolone,  ale smakowały. 
Szl iśmy   wąwozem  i 
deptak iem.     Pogoda 
dopisała. Mogą być takie 
wyjścia  częściej. Podobała 
mi s ię zmiana wystroju 
restauracji,  tam  gdzie 
miałam praktyki. Były tam 
płytki na ścianach i lampy.

    Agnieszka Troszczyńska

Ceramiczna w „Gościnie”



Nagrody 
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Kończy się I półrocze 2016 roku, przed nami wakacje i 
urlopy. Tradycyjnie na zakończenie półrocza Rada 
Programowa WTZ przyznała nagrody finansowe 

następującym uczestnikom: 

Annie Sass, Paulinie Kowalskiej, Jolancie Kowal, Paulinie 
Oparze, Wojciechowi Połczyńskiemu, Jackowi Furlatowskiemu, 

Cezaremu Janiszewskiemu, Hubertowi Skrzypczakowi, 
Damianowi Reinke, Piotrowi Maćkowiakowi, Adamowi 

Roguskiemu, Szymonowi Płonce, Adrianowi Szajowskiemu, 
Katarzynie Skrzypczak, Weronice Walczak i Joannie Kienic.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Piknik nad 
jeziorem

           28 czerwca 2016 roku poszliśmy wszyscy do 
pana Eugeniusza Sobkowskiego na piknik nad 
jezioro Miejskie. Mieliśmy tam pieczoną kiełbasę z 
grilla, ciastka, napoje. Każdy mógł popłynąć 
„Chodzieżanką” po jeziorze Miejskim. Wręczyliśmy 
prezent i podziękowaliśmy panu Egeuszowi za 
udostepnienie przystani, oraz za ufundowanie rejsu 
„Chodzieżanką”. Potem wszyscy poszliśmy na lody, 
które zakupił nam Samorząd. Też parę osób dostało 
prezenty  imieninowe i niektórzy dostali dyplomy za 
pracę i  przestrzeganie dyscypliny.
                                                                                              
                                                       Paulina Opara

       Moje wrażenia z przystani LOK. Wtorkowy dzień 
na Warsztacie przeminął mi rozmaicie. Najpierw 
zajęliśmy się swoimi pracami w pracowni, a potem 
uszykowaliśmy się na piknik. Na pikniku można było 
popływać „Chodzieżanką”. Były również lody, 
kiełbasa, ciastka oraz napoje. Również odbyły się 
imieniny uczestników i rozdanie dyplomów. Bardzo 
był udany ten dzień.
                                                               BOBAS                                                       

Serdecznie dziękujemy panu prezesowi LOK 
Eugeniuszowi Sobkowskiemu za udostępnienie 
pięknego miejsca na piknik i ufundowanie rejsu 

„Chodzieżanką”.
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