
PODZIĘKOWANIE

Fundacja BNP Paribas Bank Polska
udzieliła naszej placówce wsparcia
finansowego.  Jako wyraz
wdzięczności, na ręce pani Marii
Gawlikowskiej przekazaliśmy
podziękowanie oraz patery
wykonane w ramach zajęć w
pracowni ceramicznej.

PAŹDZIERNIK 2021 r. 

W Klubie Sportowym SPÓJNIA po
raz kolejny odbył się Turniej Tenisa
Stołowego. 11 śmiałków z WTZ
podjęło rywalizację z kolegami z
innych ośrodków. Do pierwszej
piętnastki zakwalifikowało się aż 4
zawodników z Równej. Zawody były
bardzo emocjonujące, a najwyższe,
czwarte miejsce, zdobył pan Piotr. 

TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO

https://www.facebook.com/BNPParibasBankPolska/?__cft__%5b0%5d=AZW4nHCzjZOHPAsQxpiArSRKOqtk-FeKtqiUAy8aidWdeID05bxl-mDpOuYbD4hwKpyJWErSe98qWX0Vk25E53lFmb_Hnw6tAzr5Zl_FTWdzFCzAwts9cX8dlmQp6_IX0U1q7Xtn7Q3NRevVANKLeZQwcW9WOSMm9_XII3KRvoZPgoHOs6pQtFrzE7wterkkOSE&__tn__=kK-R


KOCHAM MALOWAĆ

Z dumą informujemy, że praca pani
Agnieszki pt. „Kocham malować”
zajęła III miejsce w województwie, w
XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Sztuka Osób
Niepełnosprawnych” w kategorii
malarstwo i witraż. Tegoroczna
edycja była pod hasłem „To co
kocham”.

Pani Agnieszce serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!



KOMPUTEROWA SYRENKA

Pracownia komputerowa
poznawała tajniki programu
graficznego Paint.
Uczestnicy wykazali się
cierpliwością i kreatywnością
malując swoją wersję
warszawskiej Syrenki. 

WTZ W RADIO

W Dniu Godności byliśmy, po
raz drugi, współprowadzącymi
audycji "Radioaktywni" w
Radio Wnet. Mimo
początkowego, zrozumiałego
zdenerwowania, pani Ewa i
pan Andrzej świetnie
reprezentowali nasze
Warsztaty na antenie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do posłuchania podcastu:
https://m.mixcloud.com/mediawnet/radio-aktywne-mimozy/

https://m.mixcloud.com/mediawnet/radio-aktywne-mimozy/?fbclid=IwAR0rCIj9kjN0Dy4M8hXxSSd0VhnBTfmm1Jx1olEK68wb5QpmcNoR5jjx1_M


Jesień w ogrodzie to pracowity
czas, dużo pielenia, grabienia
oraz sadzenia. Staramy się, aby
nasz ogród cieszył oczy cały rok,
a wiosną będziemy podziwiać
efekty naszej pracy w postaci
kolorowych tulipanów i
narcyzów. 

JESIENNE PRACE W
OGRODZIE

CZWARTKOWE WYJŚCIA

W Muzeum POLIN obejrzeliśmy
wystawę jednego z
najwybitniejszych współczesnych
polskich artystów  - Wilhelma
Sasnala. Wystawa czasowa pt.:
”Taki pejzaż” prezentuje obrazy i
rysunki poświęcone tematyce
żydowskiej.



W Galerii Kordegarda
podziwialiśmy wystawę rysunków i
grafik wybitnego poety Cypriana
Norwida. Będąc w okolicy
wstąpiliśmy również do Muzeum
Uniwersytetu Warszawskiego by
zobaczyć m.in. multiinstalację
"STUDENTKA" autorstwa Zuzanny
Janin.

Zwiedzając praskie okolice,
wstąpiliśmy do filii  Domu Kultury
"Tu Praga", która mieści się  w
odrestaurowanym Pałacyku
Konopackiego przy ulicy
Środkowej. Zapoznaliśmy się z
historią tej ciekawej dzielnicy oraz 
 jej mieszkańców. 

https://www.facebook.com/Kordegarda?__cft__%5b0%5d=AZUgF_FVB5_MFlgha2Q1x4vqoXVfozakUV6eFVmfzMRp-Ei4EsVH8QE7BXaHszbheEetOPoipkjp5QimlQ7JM2hkj_IbiIZI41Zu4-gjkeuqYmeNtpGf8fkeQ5X5S0dIGSE1Wy_ulSwJ-yTRQcsJtbGOKh_7s_mIpaDAnWnXv3nsgfnyxW611xGtJxbZiel6vz8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MuzeumUW/?__cft__%5b0%5d=AZUgF_FVB5_MFlgha2Q1x4vqoXVfozakUV6eFVmfzMRp-Ei4EsVH8QE7BXaHszbheEetOPoipkjp5QimlQ7JM2hkj_IbiIZI41Zu4-gjkeuqYmeNtpGf8fkeQ5X5S0dIGSE1Wy_ulSwJ-yTRQcsJtbGOKh_7s_mIpaDAnWnXv3nsgfnyxW611xGtJxbZiel6vz8&__tn__=kK-R


W ramach treningu ekonomicznego
odwiedziliśmy cudowne miejsce z
niesamowitym klimatem.
Klubokawiarnia "Pożyteczna"
tworzona jest z sercem i pasją.
Można tu wypić znakomitą kawę
czy herbatę, zjeść przepyszne
śniadanie i obiad, a na deser
zamówić ciasto. Każdy z
Uczestników samodzielnie wybrał
coś dla siebie i złożył zamówienie.

Oprócz dobrodziejstw dla kubków
smakowych, w Klubokawiarni
można  również zobaczyć wystawę
prac Mai – uczennicy pobliskiej
szkoły "Dać Szansę". 
Spędziliśmy fantastyczny czas i
zachęcamy wszystkich do
odwiedzenia tego magicznego
miejsca.



WYBORY DO RADY
SPOŁECZNOŚCI

W środę, 27 października odbyły
się na Równej wybory do Rady
Społeczności. Rywalizacja
pomiędzy kandydatami była dość
wyrównana. 
Przewodniczącym Rady
Społeczności został pan Jakub, na
jego zastępcę została wybrana
pani Dominika. Na sekretarza
została nominowana pani Ewelina,
a na skarbnika pan Adam. 

Nowej Radzie Społeczności
gratulujemy oraz życzymy
owocnej i satysfakcjonującej
pracy!


