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Karnawałowe reminiscencje 

Na początku lutego , urządziliśmy bal na zakończenie karnawału. Zabawa była przednia ! 

Byli przebierańcy, było taneczne szaleństwo i pyszny poczęstunek. Niech żyje bal ! 

Fotorelacja 

Poznacie kto to? 
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   Lidia Niedźwiecka 
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                          Walentynkowe  życzenia 

                        

          Uroczyste „obchody” dnia Świętego Walentego ,stały się już w naszym 

domu  tradycją. Wpierw ,na zajęciach terapii zajęciowej własnoręcznie 

wykonujemy drobne upominki, a potem odświętnie ubrani rozdajemy je wraz  

z uśmiechem i dobrymi życzeniami wszystkim napotkanym. 
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   Lidia Niedźwiecka 
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Pożegnanie siostry Olgi 

     Wraz z końcem lutego siostra Olga zakończyła pracę w naszym domu . 

Pracowała na oddziale trzecim cztery lata. Była również aktywna w lokalnej 

społeczności organizując w Gorzowie spotkania z Biblią. Personel i Mieszkańcy 

pożegnali Siostrę życząc powodzenia w nowej pracy. Siostra będzie teraz 

pracować z dziećmi ulicy na Ukrainie . 

Szczęść Boże! 

 

 

 

 

 

  

   Lidia Niedźwiecka 

 

Dziękujemy! 
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Z kart historii 

14 lutego 2016 - 74.rocznica powstania Armii Krajowej 

 
             14 lutego 1942 roku, rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił 

Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, utworzono Armię Krajową - największą 

konspiracyjną armię w okupowanej Europie. W 1944 roku jej szeregi liczyły ok. 

400 000 żołnierzy. Podstawowym celem AK była walka o odzyskanie 

niepodległości. Podziemna armia zbroiła się, szkoliła, prowadziła dywersję i 

wywiad, przygotowując zbrojne powstanie narodowe. 

 

 

 

 
 

 

 
              

                                                        
                                                                                 Lidia Niedźwiecka 
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Rozrywka Walentynkowa 

 
- Czy zostaniesz moją żoną? - pyta chłopak swoją dziewczynę 

- Nie wyjdę za Ciebie. Mój przyszły mąż musi umieć dobrze gotować, prać, 

sprzątać, robić zakupy, patrzeć we mnie jak w tęczę, wypełniać wszystkie moje 

życzenia... 

- Rozumiem. Cofam moją propozycję. Pozwól jednak, że przez chwilę pozostanę 

jeszcze na klęczkach i pomodlę się za tego biedaka... 

 

Adam do Pana Boga: 

- Panie Boże, dlaczego stworzyłeś Ewę taką śliczną, taką piękną, taką uroczą? 

Na to Pan: 

- No, żebyś mógł ja pokochać, Adamie! 

A dociekliwy Adam: 

- Dobrze, ale czemu stworzyłeś ją taką głupią??? 

- Żeby i ona mogła ciebie pokochać! 

  

 

Mówi wnuk do dziadka. 

- Kiedyś to mieliście źle. Nie było Internetu, komórek, czatu ani gadu-gadu.... 

Jak Ty w ogóle babcię poznałeś? 

- No jak nie było? Wszystko to było - odpowiada dziadek 

- Ale jak to? 

- No przecież babcia mieszkała w internacie, jak wracała ze szkoły to ja stałem na 

czatach, wychodziłem i z babcią na gadu-gadu, a jakby nie komórka to i Ciebie i 

Twojego ojca by nie było... 

 

 

- Tato, czy to prawda, że miłość jest ślepa? 

- Tak synu, ale małżeństwo to genialny okulista. 

 

                         
Madochora 
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Zamyślenia… 

 
Armia Krajowa 

 Tak wiele czasu spędziłem w pogoni 

za tym jednym słowem, które by gruchnęło 

pieśnią ogromną, jak ten dzwon co dzwoni 

na śmierć, na życie, na bojowe dzieło 

Słowa szukałem, które by strzaskało 

płyty kamienne zapomnianych grobów, 

niechciane prawdy spod nich by wyrwało 

i w piersi nimi walnęło jak obuch. 

Dwa takie słowa znalazłem -jak hasło 

nimbem okryte złotej aureoli, 

słowa jak światło, co nigdy nie zgasło 

i oczy ślepi i cieszy i boli. 

Być może zabrzmią dla innych inaczej 

te dwa najprostsze, najzwyklejsze słowa. 

Ja nimi czyny nieśmiertelne znaczę. 

Słuchajcie, ludzie - to ARMIA KRAJOWA! 

I nic już więcej wyrzec nie potrafię, 

i nic już więcej powiedzieć nie trzeba, 

choć nimi w serca na ziemi nie trafię, 

wiem, że odlecę do samego nieba. 

 
                                                          Zbigniew Kabata 
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Święta obchodzone w miesiącu Lutym 

2 lutego — Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych; Dzień Handlowca; Dzień 

Świstaka; Ofiarowanie Pańskie (katolickie) 

4 lutego — Światowy Dzień Walki z Rakiem 

8 lutego — Dzień Bezpiecznego Internetu 

10-11 lutego — Światowy Dzień Chorego 

14 lutego — Walentynki; Dzień Chorego na Padaczkę 

15 lutego — Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej 

17 lutego — Światowy Dzień Kota 

21 lutego - Dzień Języka Ojczystego 

22 lutego — Europejski Dzień Ofiar Przestępstw; Dzień Myśli Braterskiej 

(święto skautowe) 

23 lutego — Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją 

 

Miesiąc luty jest okresem „Wielkiego Postu”. Środa popielcowa rozpoczyna 

czterotygodniowy post. 

 

          Daniel Zięba 
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Powitanie nowego Dyrektora 

 

Od dnia 01.02.2016r. Zastępcą Dyrektora został Pan Arkadiusz Makulec. 

Redakcja „Głosu Trójki” serdecznie wita Pana Dyrektora i życzy sukcesów  

w pracy zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Piotr Ziembka 
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Szkolenie w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 

W bieżącym miesiącu, odbyło się szkolenie działu terapeutyczno-opiekuńczego 

zorganizowane w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Inicjatorem szkolenia było Biuro 

Promocji Pracy Socjalnej i Edukacji w Oświęcimiu. Szkolenie dotyczyło praw 

mieszkańców domów pomocy społecznej, oraz kierunków prowadzenia terapii i metod 

pracy z mieszkańcami.  
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          Piotr Ziembka 

Spotkanie integracyjne w Grojcu 

W dniu 15.02.2016r. odbyło się spotkanie integracyjne  

w Powiatowym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Grojcu. Od wielu lat Dom 

Pomocy Społecznej w Bobrku jest zaprzyjaźniony z PZOL w Grojcu. Mieszkańcy 

naszego domu mają tam bardzo dużo przyjaciół z którymi utrzymują kontakt. 

Zawsze są tam mile widziani. Podczas spotkania czekał na nas poczęstunek  

i gorący napój, jednak najważniejsze jest to że mogliśmy porozmawiać w miłej 

atmosferze z „koleżankami”. 

 
   

  
               Adam Paluch 
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Ciekawe miejsca – „Bytom” 

 

   

 

Urodziłem się w Bytomiu, tam znajduje się mój rodzinny dom. Bytom 

położony jest w centralnej części Wyżyny Śląskiej. Miasto Bytom kojarzone jest 

z tramwajami. To właśnie tam w 1913 roku kursowała linia tramwajowa nr. 38. 

Jest to jedna z najkrótszych w Polsce linii tramwajowych, a możliwość 

przejechania się zabytkowym regularnie kursującym tramwajem ściąga do 

Bytomia miłośników komunikacji miejskiej z Polski i zagranicy. Zabytkowy 

tramwaj typu "N" wyprodukowany na przełomie lat 40. i 50. XX wieku kursuje na 

tej linii trzy razy dziennie. 

 

           

 

Artur Danielczok 
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REDAKCJA GŁOSU TRÓJKI : 

REDAKTORZY : 

NIEDŹWIECKA LIDIA 

ZIEMBKA PIOTR 

PALUCH ADAM 

ARTUR DANIELCZOK 

ZIĘBA DANIEL 

FOTOGRAF : 

ZIEMBKA Piotr 

ZIĘBA DANIEL 

  KOLPORTER : 

TREBUS NORBERT 
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WAŻNE NUMERY :  

 

DYREKTOR DPS – MARIUSZ SAJAK – 33/846 13 49 wew. 133 

Z-C DYREKTORA – ARKADIUSZ MAKULEC – 33/846 13 49 wew. 132 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ODDZIAŁY : 

ODDZIAŁ I – kierownik – Elżbieta Jagła 33/846 13 49 wew. 141 

ODDZIAŁ III – kierownik – Tadeusz Jagła 33/846 13 49 wew. 143 

ODDZIAŁ IV – kierownik – Barbara Bojdys 33/846 13 49 wew. 144 

ODDZIAŁ V – kierownik – Edyta Kojdecka 33/846 13 49 wew. 145 /góra/ -         

33/846 13 49 wew. 149  

 

HOSTEL I -  kierownik – Ewa Olejniczak 33/846 – 13 58 

HOSTEL II – kierownik – Barbara Bojdys – 33/846 13 49 wew.142 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

GABINET PIELĘGNIAREK – 33/846 13 49 wew. 146 

PRACOWNICY SOCJALNI – 33/846 13  49 wew. 155 

GABINET PSYCHOLOGA – 33/846 13 49 wew. 152 

 

 


