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Czy wiesz, że: 

1. Coca-Coli nie można kupić w takich państwach jak Korea Północna 

i Kuba; 

2. Nagrodę Nobla otrzymało już 8 Polaków min. Maria Skłodowska-

Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, 

Lech Wałęsa, Józef Rotblat, Wisława Szymborska                                                 

oraz Olga Tokarczuk; 

3. Francja to najczęściej odwiedzany kraj świata; 

4. W Australii mieszka najwięcej otyłych osób na świecie;  

5. Żadne kasyno w Las Vegas nie ma zegarów; 

6. W Stanach Zjednoczonych tylko w Honolulu znajduje się pałac 

królewski; 

7. Hiszpanię uważa się za najbardziej górzysty kraj Europy, a ponad 

8000 kilometrów to głównie plaże; 

8. Stany Zjednoczone są państwem, które nie posiada własnego języka 

urzędowego; 

9. Jedna trzecia lotnisk na całym                                                                 

świecie znajduje się                                                                                               

w Stanach Zjednoczonych; 

10. Mexico City obniża się                                                                                 

czyli tonie szybciej niż Wenecja. 

 

    c.d.n. 
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   STO A MOŻE I DWIEŚCIE…                                             

W ostatnich dniach wakacji swoje urodziny hucznie obchodził Maciej      

i Krzysztof z Oddziału II-go. W imieniu kolegów i personelu jeszcze raz 

życzymy wam Panowie wszystkiego najlepszego, spełnienia 

najskrytszych marzeń i długich lat życia. 
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MOJA PIERWSZA WYCIECZKA ROWEROWA 

W te wakacje po raz pierwszy wziąłem udział w wycieczce rowerowej. 

Nie uwierzycie na własnym trzykołowym rowerze. Razem z kolegami      

i opiekunami wycieczki pokonałem trasę przez las na pobliskie Stawy, 

następnie przejechaliśmy przez Szyjki znowu przez las i drogą przez 

Dębinę wróciliśmy na ośrodek. Było superowo. Jestem bardzo 

szczęśliwy i zadowolony, że wziąłem w niej udział. Teraz wiem, że 

potrafię pokonywać takie wielkie trudności i dalekie odległości. Było 

to moje wielkie marzenie, które się spełniło. Zawsze to inni jeździli na 

wycieczki a ja im zazdrościłem, a teraz to i ja mogę pojechać z innymi.   

 

Grzegorz Drewniak 
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IGA ŚWIĄTEK 

 

…Wygrała w dwóch setach finał Roland Garros drugi raz z rzędu… 

Świątek dokonała tego jako pierwsza Polka. Iga to polska 

reprezentantka kobiecego tenisa ziemnego, której bardzo kibicuję. 

Jest główną prowadzącą w światowej punktacji kobiecego tenisa 

ziemnego a tym samym pierwszą rakietą świata. Interesuje się 

tenisem i wiem, że w historii naszego tenisa ziemnego żadna Polka 

nie stanęła tak wysoko w tenisowych rankingach. 

 

               Tadeusz Wojtylas 
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MAMY NOWĄ PRACĘ 

Od pewnego czasu w ramach ergoterapii wykonujemy pewną pracę. 

Niszczenie tekturowych pudełeczek to odpowiedzialne zadanie. 

Każde takie pudełko trzeba rozłożyć, wyprostować i przepuścić przez 

niszczarkę do papieru. Zajmuje nam to trochę czasu ale jesteśmy 

zadowoleni, że możemy coś pożytecznego zrobić. Zamiast do kosza 

pocięty papier trafia do worków, potem do stadniny, do której                   

go sami zanosimy, a na koniec pod końskie kopyta do boksów. 

 

     Tomasz Pilszak, Dominik Świętek 
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IDOL 

Moi idole to Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski.                            

To sportowcy  co  uprawiają  mój  ukochany  sport czyli piłkę nożną.  

Roberta i Kubę podziwiam za  osiągnięcia  i odznaczenia  państwowe.  

Lewego  dokładnie za  rekordy, Kubę za Fundację, którą stworzył                 

i za  uratowanie  Wisły. Roberta  za  gole, a Kubę za asysty. Lewy jest 

super Błaszczu też. Fajnie było by ich obu zobaczyć w jednym  meczu,         

w meczu  reprezentacji Polski w piłce nożnej, w meczu o punkty lub                 

w wielkim finale Mistrzostw  Świata czy Mistrzostw Europy. Szczytem 

marzeń było by na tym meczu być i z nimi zagrać w naszej kadrze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Człowiek 
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To Ja - Alek!!! 

 

Jestem fajnym i szalonym chłopakiem. Lubię słuchać muzyki głównie                        

„Ich Troje” to zespół, który ma  super piosenki. Lubię tańczyć , ale 

wychodzi mi to trochę słabo. Jestem silny, szybki i lubię się uśmiechać 

gdy nie jestem zły. Nie lubię gdy ktoś mnie denerwuje bo wtedy         

to ja się denerwuję. Potrafię jeździć na rowerze, często jeździ ze mną 

na wycieczki rowerowe pan Tadek, którego bardzo lubię. Pomagam                        

w pracach na oddziale, często sprzątam, wynoszę śmieci i brudną 

bieliznę do pralni. Mam fajną opiekunkę, którą bardzo lubię to pani 

Marta, ale jest jeszcze pani Dorotka i Wioletka i je też lubię. 

Uwielbiam Strażaków i dlatego chodzę w strażackiej kurtce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Alfred Siekierski 
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Krzyżówka 

 

 1.       

2.        

 3.       

4.          
 

 5.      

 6.    

 7.      

 8.      

 9.       

 10.        

11.      

 

 

1. Dobre suszone lub marynowane. 

2. Owoce dębu.  

3. Najlepsze śliwkowe. 

4. Brązowe w kłującej skorupie. 

5. Najlepsza aktywność dla każdego. 

6. Kłujący zwierz. 

7. Opady inaczej. 

8. Zaczyna się 1.09. 

9. Kolorowe, spadają z drzew. 

10. Ostrzegawczy kolor. 

11. Dobry, zły lub ciężki. 
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 Uśmiechnij się!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porucznik pyta szeregowca: 
- Szeregowy, jesteście                       
w wojsku szczęśliwi? 

- Tak jest, panie poruczniku! 
- A co robiliście wcześniej? 

- Byłem znacznie szczęśliwszy! 
 

Skrzypek zwierza się koledze: 
- Wiesz, już tak długo gram            

na tych skrzypcach...                           
Mój nauczyciel porównał mnie 

nawet ostatnio do Paganiniego! 
- Naprawdę??? Co powiedział? 

- Powiedział:                                   
"Synu, Paganini to z ciebie              

nie będzie!"  
 

 

W szkole:                                                         

- Hej, ty tam, pod oknem,                       

kiedy był pierwszy rozbiór polski? - 

pyta nauczyciel. - Nie wiem.                         

- A w którym roku była bitwa pod 

Grunwaldem? - Nie pamiętam.                     

- To co ty właściwie wiesz?                     

Jak chcesz zdać maturę?                              

- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. 

 

Spotykają się dawni kumple ze studiów:  

- Cześć, co słychać?                                             

- A, no wiesz, różnie bywa.                                

- Słyszałem, że się ożeniłeś?                              

- Zgadza się... cztery miesiące temu. - 

Ładna ta twoja żona?                                           

- Wszyscy mówią, że jest podobna do 

Matki Boskiej.                                                       

- Pokaż zdjęcie ... O Matko Boska! 

 

Nauczyciel historii żali się 

dyrektorowi szkoły:                          

- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam 

z tymi baranami! Pytam ich, 

kto wziął Bastylię, a oni 

krzyczą, że to nie oni!                       

- Niech się pan tak nie 

denerwuje - uspokaja 

dyrektor - może to 

rzeczywiście ktoś z innej 

klasy. 

 

Profesor zwraca się do 

studenta: - Dlaczego pan 

się tak denerwuje? 

Obawia się pan moich 

pytań? - Nie, panie 

profesorze. Swoich 

odpowiedzi. 
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Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych  

Kielce/Suchedniów 
 

Od 4 – 7 lipca 2022 w Kielcach i Suchedniowie odbyły się                     

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, na które 

długo czekali zawodnicy i trenerzy wszystkich klubów. Nasi 

reprezentanci Michał, Jan i Sebastian pod okiem pana Krzysztofa 

Adamskiego walczyli o podium w badmintonie. Rywali było bardzo 

wielu, ponad 70 uczestników z 16 oddziałów rozegrało aż 172 mecze. 

Najważniejsze jednak jest to, że: Jan Bryzik zdobył srebro w deblu; 

Michał Krcil brąz w singlu i srebro w deblu, a Sebastian Kozieł brąz                

w singlu i złoto w deblu. Brawo Panowie życzymy Wam dalszych 

sukcesów sportowych. 
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WAŻNE NUMERY: 

DYREKTOR DPS – Joanna Saternus– 33/846 13 49 wew. 133 

Z-C DYREKTORA – Arkadiusz Makulec – 33/846 13 49 wew. 132 

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 13 499 wew. 145 

/góra/ - 33/846 13 49 wew. 149 

HOSTEL I – p.o. kierownika – Katarzyna Bukpaś – 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 

REHABILITACJA – 33/846 13 49 wew. 157 

TERAPIA ZAJĘCIOWA – 33/846 13  49 wew. 158 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA – 33/846  13 49 wew. 160 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA 

GAZETKI: 

Elwira Ławczys 

Piotr Miodoński 

Jolanta Rzymkowska 

Daniel Zięba 

Adam Paluch 

Piotr Adamiec 

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony 

internetowej - DPS Bobrek i Facebook-a. 


