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                                       Turniej  gier świetlicowych 

        Chociaż  jesienne wieczory są coraz dłuższe, my się nie nudzimy  starając 

się je spędzać aktywnie . Naszą  ostatnią propozycją  na  atrakcyjne spędzenie czasu 

był zorganizowany w październiku turniej gier świetlicowych. W czasie turnieju 

mieszkańcy rywalizowali ze sobą  w trzech kategoriach : piłkarzyki, cymbergaj oraz gry 

planszowe .  Rywalizacja była zacięta , każdy z zapałem walczył  o pierwsze miejsce.       

A oto wyniki rywalizacji: 

Piłkarzyki: 

I miejsce   Sebastian Wronka                                                                                               

II miejsce Krzysztof  Huk                                                                                                   

III miejsce Ryszard Zajega 

Cymbergaj: 

I miejsce  Jakub Drobisz                                                                                                         

II miejsce  Zbigniew Dworakowski                                                                                            

III miejsce  Henryk Midor 

Gry planszowe: 

I miejsce Stanisław Karwat                                                                                                       

II miejsce  Ryszard Bałazy                                                                                                       

III miejsce Jakub Drobisz  

                                   Gratulujemy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Galeria  
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Losowanie  „przeciwników” 

Gra  w 

parach 

Jakub i 

Zbigniew ! 

W tej 

rywalizacji 

zwyciężył 

Jakub 
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Rozdanie 

nagród 
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Porządki na cmentarzu 

               Już wkrótce święto wszystkich  zmarłych , udaliśmy  się więc na pobliski 

cmentarz , gdzie  spoczywają  nasi  mieszkańcy aby uporządkować ich groby . My 

opiekujemy  się grobami  zmarłych kolegów z  naszego oddziału  , a także grobami 

zmarłych mieszkańców z  oddziału czwartego . Szczególne zasługi na tym  polu  ma nasza 

koleżanka Elżbieta Handzlik,   która  od lat opiekuje się tymi grobami  i  mobilizuje do  

pracy .  Dziękujemy! 

 

                                                                                  

                                                        

                  

Sebastian i 

Tomasz przy 

pracy 
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Pożegnanie  z Alicją 

          W październiku, nagle ,jak grom z jasnego nieba dotarła do nas wiadomość,         

że Alicja Wykręt – pracownik socjalny i współredaktor naszej gazetki ,  odchodzi z 

pracy. Alicja pracowała w naszym domu od ośmiu lat, początkowo , jako opiekunka na 

oddziale trzecim , gdzie dała się poznać jako wspaniały pracownik i koleżanka. Zawsze 

uczynna , chętna do wszelkiej pracy, bez reszty oddana swoim podopiecznym. Była 

zaangażowana w organizację wszelkich imprez na oddziale, była także pomysłodawcą 

naszej gazetki . Mówi się , że nie ma ludzi niezastąpionych ale przypadek Alicji 

zdecydowanie zadaje kłam temu stwierdzeniu.  Życie jednak toczy się dalej .Z żalem 

więc żegnamy nasza koleżankę , dziękując za wszelkie dobro ,życzymy pomyślności i 

powodzenia i sukcesów w nowej pracy! 
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Imieniny pana Tadeusza 

    Dzień imienin naszego pana kierownika, to szczególna okazja aby 

wyrazić naszą wdzięczność za cierpliwość, zrozumienie, poświęcenie   

i dobre serce .                                                                               

Dziękujemy za to że jesteś i z serca składamy najlepsze życzenia ! 

 

 

       

 

 

 

 

                                                    

               

                                                                          

 

     

   



str. 8 
 

Rozrywka  

 

                                              Jesienne zagadki 

Kiedy rośnie – to się zieleni. 

Kiedy spada – złotem się mieni                                                                                                                   

  Co to jest? Odgadnij! 

Leci tylko w dół. 

Jest tylko na dworze. 

Suchy być nie może 

                               Jesienna rozrywka 

Rozwiązanie 

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

Przynoszę deszcze, szarugi. 

Dzień krótki, a wieczór długi. 

Bociany wysyłam za morze 

I jeże usypiam w norze 

Gdy na deszcz się zbliża, 

chętnie go otwierasz 
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                                     Znajdź  5    różnic 
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                 Zamyślenia… 

 

Do Przyjaciela 

 

Jesteś... 

 

Przyjacielem ponieważ jesteś węzłem, 

który łączy, lecz nie zniewala. 

 

Przyjacielem, ponieważ jesteś podmuchem, 

który uspokaja, lecz nie usypia. 

 

Przyjacielem, ponieważ jesteś bratem, 

który upomina, lecz nie upokarza. 

 

Przyjacielem, ponieważ jesteś wzrokiem, 

który patrzy, lecz nie osądza. 

 

Przyjacielem, ponieważ jesteś ręką, 

która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę. 

 

Przyjacielem, ponieważ jesteś oazą, 

która pokrzepia, lecz nie zatrzymuje. 

 

Przyjacielem, ponieważ jesteś sercem, 

które kocha, lecz nie zmusza.  

 

Przyjacielem, ponieważ jesteś czułością, 

która chroni, lecz nie podporządkowuje. 

 

Przyjacielem, ponieważ  

jesteś obrazem Boga - 

właśnie dlatego. 
 

 Przyjaciel 
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„Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek 

miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 
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Październik – dziesiąty miesiąc w roku, według używanego w Polsce 

kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. 

Październik jest najdłuższym miesiącem w roku kalendarzowym, ponieważ wypada 

wtedy zmiana z czasu letniego na zimowy (jest dłuższy o jedną godzinę od 

pozostałych 31-dniowych miesięcy). Nazwa miesiąca pochodzi według Brücknera 

od słowa paździerze, oznaczającego „odpadki od lnu lub konopi”. Obok tego 

funkcjonowała również nazwa: paździerzec. 

 

Święta obchodzone w październiku bieżącego roku 

01 października 2015, czwartek: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 

02 października 2015, piątek: Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 

03 października 2015, sobota: Dzień Tkaczki 

04 października 2015, niedziela: Dzień Zwierząt 

05 października 2015, poniedziałek: Światowy Dzień Nauczyciela 

06 października 2015, wtorek: Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych 

08 października 2015, czwartek: Światowy Dzień Wzroku 

09 października 2015, piątek: Światowy Dzień Poczty 

10 października 2015, sobota: Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci 

11 października 2015, niedziela: Międzynarodowy Dzień Dziewczynek 

12 października 2015, poniedziałek: Dzień Bezpiecznego Komputera 

13 października 2015, wtorek: Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk 

14 października 2015, środa: Dzień Edukacji Narodowej 

15 października 2015, czwartek: Światowy Dzień Mycia Rąk 

16 października 2015, piątek: Dzień Papieża Jana Pawła II 

17 października 2015, sobota: Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem 

18 października 2015, niedziela: Dzień Poczty Polskiej 

20 października 2015, wtorek: Europejski Dzień Seniora 

22 października 2015, czwartek: Światowy Dzień Osób Jąkających 

24 października 2015, sobota: Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju 

25 października 2015, niedziela: Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 

26 października 2015, poniedziałek: Światowy Dzień Donacji i Transplantacji 

27 października 2015, wtorek: Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego 

29 października 2015, czwartek: Międzynarodowy Dzień Łuszczycy 

30 października 2015, piątek: Dzień Spódnicy 

31 października 2015, sobota: Halloween 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Miesi%C4%85c
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_gregoria%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_letni#czas_zimowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Br%C3%BCckner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BAdzierze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Len
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konopie_siewne
http://www.okalendarz.com/2015/10/01/
http://www.okalendarz.com/2015/10/02/
http://www.okalendarz.com/2015/10/03/
http://www.okalendarz.com/2015/10/04/
http://www.okalendarz.com/2015/10/05/
http://www.okalendarz.com/2015/10/06/
http://www.okalendarz.com/2015/10/08/
http://www.okalendarz.com/2015/10/09/
http://www.okalendarz.com/2015/10/10/
http://www.okalendarz.com/2015/10/11/
http://www.okalendarz.com/2015/10/12/
http://www.okalendarz.com/2015/10/13/
http://www.okalendarz.com/2015/10/14/
http://www.okalendarz.com/2015/10/15/
http://www.okalendarz.com/2015/10/16/
http://www.okalendarz.com/2015/10/17/
http://www.okalendarz.com/2015/10/18/
http://www.okalendarz.com/2015/10/20/
http://www.okalendarz.com/2015/10/22/
http://www.okalendarz.com/2015/10/24/
http://www.okalendarz.com/2015/10/25/
http://www.okalendarz.com/2015/10/26/
http://www.okalendarz.com/2015/10/27/
http://www.okalendarz.com/2015/10/29/
http://www.okalendarz.com/2015/10/30/
http://www.okalendarz.com/2015/10/31/
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Zmiana czasu z letniego na zimowy 

Przejście z czasu letniego na astronomiczny, potocznie zwany zimowym, 

skutkuje jedną dodatkową godziną w nocy z soboty na niedzielę (wskazania 

cofamy o godz. 3:00 na 2:00). To dobra wiadomość, szczególnie dla tych osób, 

które uwielbiają dłużej poleżeć w łóżku w niedzielny poranek.  

 

 

Dość już tego wylegiwania się na brunatnym dywanie jesieni. Patrzę przez 

okno, za niedługo poleci z góry białe pierze. Przechodnie szybkim krokiem będą 

zmierzać do swych ogrzanych domów. Zbliża się zima, to znak że muszę 

przestawić się wreszcie z czasu letniego na zimowy. 

 

 

                           

Daniel Zięba 
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Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Zakopanem 

W dniach od 04.10 do 10.10.2015r., mieszkańcy oddziału I wraz  

z opiekunami uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym  

w Zakopanem. Nowocześnie wyposażony Ośrodek „Zakopiec” na Jaszczurówce 

daje wspaniałe możliwości wypoczynku, regeneracji sił, obcowania z pięknem Tatr 

oraz kulturą tego słynnego regionu, w ośrodku mieści się zaplecze 

rehabilitacyjne, sala do projekcji filmów oraz komfortowo wyposażone pokoje.  

Wczasowicze po zabiegach rehabilitacyjnych, wyruszali pieszo na 

„podboje” Zakopanego. Pogoda była znakomita i pozwalała na zwiedzanie 

malowniczych miejsc. Krupówki - to najbardziej znana i najczęściej odwiedzana 

przez turystów ulica miasta – główny deptak Zakopanego. Tutaj każdy z 

mieszkańców mógł zakupić pamiątki, pospacerować i spróbować zakopiańskich 

oscypków. Kompleks skoczni narciarskich  

w Zakopanem wywarł na naszych mieszkańcach ogromne wrażenie.  

Odwiedziliśmy także Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, 

które zostało wybudowane jako votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po 

zamachu z 13 maja 1981. W jego centrum znajduje się kościół  pw. Matki Bożej 

Fatimskiej, który został konsekrowany przez papieża w 1997 podczas VI 

pielgrzymki do Polski.  

Każdy dzień turnusu obfitował zwiedzaniem nowych, atrakcyjnych 

turystycznie miejsc, które na zawsze pozostaną w pamięci naszych mieszkańców.  

 

Ośrodek wypoczynkowy „Zakopiec” 
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Czytanie dzieł B.Prusa 

7 października 2015 w MOKSiR w Chełmku odbyło się finałowe spotkanie 

uczestników projektu pt. "Z Aleksandrem Głowackim w dawnej Polsce". " 

Zdarzenie realizowane było w ramach programu Dom Kultury - Inicjatywy Lokalne 

2015, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.  Fragmenty  ,,Kronik”  

i ,,Katarynkę” zaprezentowali mieszkańcy Chełmka, młodzież z Fundacji Brata 

Alberta oraz mieszkańcy naszego Domu: Krzysztof Figura, Adam Paluch i Patryk 

Szpak. 

 

                        

 

 

                           

.      
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W Strumieniu odbył się Jubileuszowy V Beskidzki Regionalny Turniej BOCCE. 

W dniu 15.10.2015 r., W Strumieniu odbył się Jubileuszowy V Beskidzki 

Regionalny Turniej BOCCE. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku reprezentowało 7 

zawodników klubu „Spartakus”, zdobywając wysokie lokaty: 

Kozieł Sebastian 

Kowalski Władysław           I Miejsce – Złoty medal 

Niemczyk Roman 

 

Kruk Michał                       II Miejsce – Srebrny medal 

 

Drewniak Grzegorz 

Gawryś Krzysztof            III Miejsce – Brązowy medal 

Biela Paweł 

 

Zawodników, pod opieką Pani Katarzyny Bukpaś dopingowali mieszkańcy Naszego 

Domu w składzie: Nenko Marian, Nenko Bogdan, Pęgiel Piotr, Kołacz Władysław, 

Krzak Henryk, Kaczor Jan. 

 

 



str. 18 
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Ciekawe miejsca na świecie – Irlandia (Dublin) 

Irlandia – trzecia pod względem wielkości wyspa w Europie. Pod względem 

politycznym wyspa podzielona jest na dwie części: Irlandię i Irlandię Północną, 

która jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej.  

 

Dublin - jest atrakcyjnym pod względem turystycznym miastem, decyduje 

o tym m.in. jego specyficzna atmosfera. Zachowało się tutaj stosunkowo niewiele 

starszych zabytków (sprzed XVII wieku). Jednym z nich jest Zamek Dubliński, 

wybudowany przez Normanów na miejscu dawnej fortyfikacji Wikingów w XIII 

wieku. Swój obecny wygląd zawdzięcza on jednak przebudowie z XVIII wieku. W 

pobliżu zamku, od zachodniej strony znajduje się katedra Christchurch z 1172 

roku. Powstała ona po wyburzeniu poprzedniej drewnianej katedry wzniesionej 

przez Wikingów. W późniejszych wiekach popadała coraz bardziej  

w ruinę – dzisiejszy kształt to efekt kompleksowej renowacji i przebudowy z 

końca XIX wieku. Drugą katedrą w Dublinie jest katedra św. Patryka. Obie 

stanowią własność Kościoła Irlandii, będącego częścią wspólnoty anglikańskiej i są 

udostępniane dla zwiedzających po uiszczeniu opłaty. Warto też będąc w tym 

mieście przespacerować się po specyficznych dublińskich uliczkach  

z zachowanymi klasycznymi domkami i typową irlandzką atmosferą. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia_P%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
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Jedną z najciekawszych atrakcji jest Phoenix Park a w nim Dublin Zoo 

 

Phoenix Park jest uważany za największy park miejski w Europie, którego 

zwiedzanie może zająć nawet kilka dni. Ten malowniczy obszar, obejmujący 707 

hektarów, jest często odwiedzany przez spacerowiczów, rolkarzy, biegaczy  

i rowerzystów. Jest również idealnym miejscem na zrelaksowanie się dla całej 

rodziny. W samym centrum parku znajduje się Dublin Zoo, gdzie można podziwiać 

przeróżne gatunki zwierząt. Oprócz ogrodów i terenów rekreacyjnych znajdują 

się tam historyczne budowle i pomniki o znaczeniu historycznym  

i międzynarodowym, jak np. rezydencja prezydenta Irlandii i ambasadora Stanów 

Zjednoczonych. 

 
Zamek Dubliński 

                                
Phoenix Park 

           
Dublin nocą          Adam Paluch 
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WAŻNE NUMERY :  

 

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

Z-C DYREKTORA – DOROTA ŁABUDA – 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


