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     W czerwcu ,na terenie naszego przydomowego ogródka  urządziliśmy piknik sportowy. 

Wszyscy mieszkańcy naszego oddziału rywalizowali  w wielu konkurencjach takich jak 

rzut do kosza , kręgle ,bieg w workach, przeciąganie liny oraz koło fortuny .                  

Po sportowych zmaganiach mieszkańcy cieszyli się wspólną zabawą przy ognisku                   

i konsumpcją pieczonych kiełbasek .                                                                                    

Dziękujemy  p. Lidzi N-K  i  p .Ewelinie , organizatorkom sportowego pikniku 

Foto relacja z pikniku 
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Powitanie lata 

 

        Kolejną czerwcową imprezą zorganizowaną na naszym oddziale był  piknik 

wakacyjny na powitanie lata i wakacji. Tym razem organizatorzy pikniku –p. Wiola i p 

.Michał  przygotowali dla wszystkich tzw. „prażone” .Były też inne atrakcje ,nie tylko dla 

ciała ale również  dla ducha ponieważ mieszkańcy wysłuchali „koncertu piosenek różnych ‘’ 

Który dał pracujący u nas kleryk Michał Radziwiłł. Nie muszę chyba nikogo przekonywać 

,jak wiele radości przysporzył Michał owym koncertem .Zabawa  zatem była przednia ,za 

co organizatorom serdecznie dziękujemy 
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Praktyki kleryków  

    W czerwcu w naszym domu odbywali praktyki klerycy z Wyższego Seminarium 

Duchownego Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Do Bobrka przyjechały dwie 

grupy kleryków ,każda grupa pracowała po dwa tygodnie. Obecność kleryków bardzo 

sobie cenimy ,mieszkańcy zawsze witają ich z wielką radością .Na naszym oddziale 

pracowali kolejno kleryk Rafał oraz kleryk  Michał. 

                                                

                                Święty Wincenty a’ Paulo założyciel Zgromadzenia Misjonarzy 

Ulubione zajęcia 

   Musimy się pochwalić naszym ostatnim „dziełem ” kulinarnym wykonanym na ulubionych 

zajęciach . Tym razem to gofry z owocami i bitą śmietaną. Deser sporządzony przez 

mieszkańców na zajęciach kulinarnych , pod bacznym okiem p. Małgosi Kotłowskiej. 

 

 

 

 

 



str. 7 
 

Rozrywka 
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Zamyślenia… wakacyjne 

 
 

Cudowny jest Pan, że mówi do nas właśnie dziś - odpocznijcie trochę.  I mówi to do dzieci po 

ich skończonym roku szkolnym, do ludzi młodych i dorosłych, starszych i spracowanych. 

Odpocznijcie nieco - bo każdy chce trochę odpocząć: i uczeń, gimnazjalista i student. 

Rodzice zagonieni dniem codziennym - chcą także odpocząć. 

 

Odpoczynek nie jest lenistwem. Potrafić odpoczywać to wielka umiejętność życia. 

Odpoczynek jest sposobnością ku temu aby człowiek stał się mądrzejszy, lepszy, mocniejszy. 

Odpocząć nieco to znaczy nauczyć się lepiej patrzeć, lepiej słyszeć, lepiej mówić. Więc naucz 

nas Panie tego, byśmy w miejscu ustronnym gdzie lepiej słychać, gdzie lepiej widać, 

dostrzegli, że jest jeszcze świat czysty, gdzie jeszcze nie zanieśliśmy naszego polskiego 

ulicznego kwiecistego bełkotu pół zdań i przerywników. 

 

Wyjdź na miejsce ustronne i spójrz  tam daleko, gdzie ziemia łączy się z niebem, podnieś 

oczy, dostrzeżesz że jest wokół czyste powietrze i są drzewa, które żyją stojąc i kwiaty na 

łąkach kwitną jak dawniej i w tym wszystkim mówi do ciebie Pan: przypatrzcie się ptakom w 
powietrzu, przypatrzcie się liliom na polu.. Nie zazdrościsz im?. Jeżeli Bóg się o nie tak 

troszczy, to o ile więcej o was. Tylko my jesteśmy małej wiary i nie umiemy dobrze patrzeć. 

 

 Zobacz kiedyś na Mazurach, zachód słońca - długo nie zaśniesz tej nocy. Naucz się dobrze 

słuchać. Zobacz, w mieście człowiek mało słyszy, nawet zgiełku nie słyszy. A czy słyszałeś 

kiedyś ciszę ? Ludzie się jej boją, biorą więc ze sobą mp3,  z słuchawką w uchu - bo to 

strach  usłyszeć ciszę. Wyjdź w góry, może zobaczysz orłów latanie  i przejrzysz się w 

Morskim Oku, a gdy pójdziesz w Dolinę Kościeliską może uda się tobie zrobić rachunek 

sumienia. Naucz się dobrze mówić. A gdy się tak  napatrzysz, nadziwisz, nasłuchasz - to nie 

wytrzymasz. Zaczniesz mówić sam  do siebie. Wiesz ludzie potrafią mówić do kwiatów, do 

zwierząt. Cudowni są ludzie ,którzy potrafią dobrze patrzeć, dobrze słyszeć, dobrze mówić. 

 

Podziwiam was  wszystkich: dzieci, studentów, nauczycieli co włóczycie się po górach, nad 

morzem, po lasach i umiecie cieszyć się życiem i łapać w ręce oddech wiatru halnego a 

wieczorem pod kocem przez łzy radości mówicie Bogu - Panie jaki piękny świat nam 

zostawiłeś. Kocham cię.     

 

Podziwiam  was starych i chorych. Wy naprawdę umiecie odpoczywać. Zamykacie często 

oczy, aby już nie widzieć grzechów tego świata, nie chcecie już słuchać bełkotu polityków i " 

mędrców " tego świata - a tak jesteście zasłuchani. Słuchacie ciszy. To dopiero zachód 

słońca, kiedy zmęczone oczy trzeba obmyć, pousypiać ptaki Boże grajki i być wolnym. 

 

 Panie  mówisz nam byśmy odpoczęli nieco - czy my to umiemy ?              

                                                                   , autor: Apollo Zawistowski 

 

 

http://www.blogger.com/profile/01480251138507884163
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Albowiem trzeba, żeby każdy człowiek miał jakiekolwiek miejsce dokąd mógłby pójść” 

F.M. Dostojewski 

 

 

 

 

 

 

 



str. 11 
 

Święta obchodzone w lipcu bieżącego roku 

 

— Dzień Psa; Światowy Dzień Architektury; Dzień Spółdzielczości 

— Dzień Dziennikarza Sportowego 

 

— Dzień Spółdzielczości 

 

— Światowy Dzień Ludności 

 

— Dzień bez Telefonu Komórkowego 

 

— Dzień Czerwonego Kapturka 

 

- Dzień Kubusia Puchatka 

 

— Dzień Włóczykija 

 

— Dzień Policjanta 

 

a — Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

— Dzień kultu masy mięśniowej 
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Turniej Euro 2016 w DPS Bobrek 

 

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbył się turniej w piłkarzyki stołowe,  

w którym udział wzięli mieszkańcy naszego Domu. Emocje sięgały zenitu, w meczu 

finałowym zmierzyli się uczestnicy: Radko Roman i Błaszczakiewicz Marek.  

 

Wyniki prezentowały się następująco: 

Radko Roman           -   1 miejsce 

Błaszczakiewicz Marek    - 2 miejsce 

Kozieł Sebastian               -  3 miejsce 
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Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej 

UEFA Euro 2016 Francja XV  edycja turnieju finałowego piłkarskich 

mistrzostw  Europy rozgrywanych od10 czerwca do 10 lipca. W mistrzostwach po  

raz pierwszy biorą udział 24 reprezentacje. 

 

Krótka Historia mistrzostw Europy 

Pierwsze mistrzostwa odbyły się  we Francji w 1960 roku pod nazwą 

„Puchar Narodów Europy”. W 1968 odbyły się kolejne mistrzostwa we Włoszech 

pod zmienioną nazwą „Mistrzostwa Europy”. 

 

 

 

           

 

 

 

 

Józef Cygan 
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Euro 2016 – Reprezentacja Polski 

Pierwszy mecz naszej reprezentacji odbył się 12 czerwca 2016  

z Irlandią Północną  i zakończył się wynikiem 2:1. Kolejny mecz został rozegrany  

z reprezentacją Niemiec, był to bardzo dobry mecz  

w wykonaniu naszej reprezentacji zakończony remisem. Mecz z Ukrainą wymagał 

od naszej drużyny wielkiego poświęcenia – wynik 1:0 dla Polski. Ze Szwajcarią 

nasi piłkarze dali z siebie wszystko, doprowadzając do dogrywki i rzutów 

karnych, które zdecydowały o losie spotkania – wynik 4:5 (rzuty karne). 

Mecz z Portugalią okazał się dużym wyzwaniem dla naszych piłkarzy, jednak gra i 

umiejętności pozwoliły na rozegranie dogrywki i rzutów karnych, które wpłynęły 

ostatecznie na niekorzystny rezultat spotkania dla naszej reprezentacji.  

Serdecznie dziękujemy za tak wspaniałą grę i emocje, dzięki którym 

mogliśmy poczuć prawdziwą atmosferę Euro 2016. 

 

 

       

 

 

 

Adam Paluch 
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Piknik „Powitanie Lata” 

W dniu 3 czerwca 2016 roku w Ośrodku Rekreacyjnym Megalopark 

„Szyjki” odbył się piknik „Powitanie Lata”, podczas którego wystąpili aktorzy 

grupy literacko-artystycznej z programem pt. „Rolnik szuka żony” oraz zespół 

„Bobrowiacy” z Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. W pikniku wzięli udział 

również mieszkańcy i użytkownicy zaprzyjaźnionych Domów: Powiatowy DPS  

w Pogórzu, Powiatowy DPS im. A. Starzeńskiego w Płazie, Powiatowy Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy w Grojcu, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Kętach, DPS Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze, DPS Braci Albertów 

w Bulowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy Pobyt Dzienny A w Chełmku. 

Dopełnieniem uroczystości były zabawy taneczne i sportowe z nagrodami. 

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom.  
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IX Festiwal ,,Domek Artystów Wszelakich" 

W dniu 9 czerwca  2016 roku uczestniczyliśmy w plenerze malarskim 

zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Płazie w ramach  IX Festiwalu 

,,Domek Artystów Wszelakich". Nasz Dom reprezentował Daniel Zięba, a na 

wystawę trafiły obrazy Andrzeja Cichego. 
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Symbole ŚDM w DPS Bobrek 

W dniu 17 czerwca 2016 roku kaplicę naszego Domu nawiedziły Symbole 

Światowych Dni Młodzieży. Klerycy misjonarze i kierownik oddziału IV wnieśli 

uroczyście Krzyż ŚDM, a Siostry Miłosierdzia Ikonę Matki Bożej (Salus Populi 

Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego). 

Przy symbolach ŚDM odbyła się uroczysta Msza Święta o Miłosierdziu 

Bożym, po której był czas na uczczenie krzyża i ikony. Zakończenie peregrynacji 

odbyło się na wewnętrznym dziedzińcu, skąd Symbole ruszyły w dalszą drogę do 

gimnazjum w Żarkach.  

 

 

 

 



str. 18 
 

XIV FESTIWAL PIOSENKI O MIŁOSIERDZIU BOŻYM 

 

 

 

W dniu 18 czerwca 2016 roku odbył się XIV Festiwal Piosenki  

o Miłosierdziu Bożym w Amfiteatrze przy parku rodzinnym w Chełmku. Zespół  

z naszego Domu „Bobrowiacy” otrzymał „Nagrodę Ks. Proboszcza parafii 

Miłosierdzia Bożego” Serdecznie gratulujemy. 
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XXI Spotkanie Rodzin w Pogórzu 

W dniu 25 czerwca 2016r. uczestniczyliśmy w XXI Spotkaniu Rodzin 

zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu. Nie zabrakło słońca, 

wzruszeń i dobrej zabawy. 
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Opowiadanie o Hamburgu 

W  1987 roku byłem z mamą w Hamburgu. Płynąłem promem „Wawel” ponad 

24 godziny. Po dopłynięciu na miejsce wysiedliśmy z promu i byliśmy już na 

miejscu. Najpierw szukaliśmy noclegu i znaleźliśmy go nie daleko dworca 

kolejowego. Spaliśmy w hotelu w którym mówili po niemiecku. Atrakcjami dla mnie 

tam były: stare miasto, dworzec kolejowy, port, i przypływające statki. Byłem tam 

w sumie 4 lata. Bardzo wiele się tam nauczyłem. Poznałem trochę języka i dużo 

znajomych. W tamtych czasach walutą była niemiecka Marka a obecnie walutą 

jest Euro. Chciałbym kiedyś pojechać tam na wycieczkę. 

 

   GODŁO HAMBURGA 

 

 

W oddali widać Ratusz w Hamburgu.             Adam Paluch 
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Wakacje 

 

 

 

Wszystkim czytelnikom naszej gazetki życzymy wspaniałych, 

pogodnych  

i roześmianych wakacji. 

Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil. 

 

 

 

           

Figura  Krzysztof 
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REDAKCJA GŁOSU TRÓJKI : 

REDAKTORZY : 

NIEDŹWIECKA LIDIA 

ZIEMBKA PIOTR 

PALUCH ADAM 

FIGURA KRZYSZTOF 

JÓZEF CYGAN 

 

FOTOGRAF : 

ZIEMBKA PIOTR 

ZIĘBA DANIEL 

  KOLPORTER : 

PALUCH ADAM 
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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 – 25 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 

 
 

 
 

 


