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NASZ DOM  

 
 

Informator DPS Zabłoty 

 

 

III „Żniwa w Zabłotach” 

W dniu 27.07.2007. odbyło się Spotkanie 

Integracyjne w którym uczestniczyły: DPS 

Bełchatów, ŚDS Bełchatów, ŚDS 

Drzewociny, DPS Łochyńsko oraz 

przedstawiciele Starostwa Powiatowego w 

Bełchatowie i PCPR-u. 

Po krótkim wystąpieniu Pani Dyrektor 

Małgorzaty Muszkiewicz wszyscy goście 

zostali zaproszeni do obejrzenia prac 

naszych podopiecznych na terapii 

zajęciowej. Następnie wszyscy udali się do 

ogrodu gdzie mogli skosztować „swojskie 

potrawy”.  

Imprezie towarzyszyła Kapela 

Podwórkowa „Nasza”. Przygrywając 

ludowe piosenki zabawiali gości, za co im 

serdecznie dziękujemy. 

Ważnym punktem zabawy były konkursy 

sportowe, plastyczne, taneczne i występy 

solowe uczestników. Spośród każdej 

konkurencji zostali wyłonieni zwycięzcy. 

Nasi Mieszkańcy okazali się najlepsi w 

konkurencji sportowej. 

Każdy Ośrodek zaprezentował krótki 

program wokalny, po którym wszyscy 

zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. 

Cieszy nas fakt, że poprzez takie spotkania 

wszyscy mają możliwość oderwania się od 

codzienności i przeżycia niezapomnianych 

chwil w przyjaznym gronie. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wszyscy zintegrowali się 

fantastycznie 
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III Integracyjne Zawody 

Wędkarskie 

 
W dniu 07.07.2007. Nasi Mieszkańcy po 

raz kolejny wzięli udział w zawodach 

wędkarskich organizowanych przez Zarząd 

Koła Wędkarskiego nr 37 w Zelowie nad 

zbiornikiem wodnym Patyki. 

Każdy uczestnik łowił na jedną wędkę 

metodą spławikową. Po zakończeniu 

zawodów i zważeniu złowionych ryb 

komisja sędziowska w składzie Bogdan 

Drutowski, Henryk Zagrodziński i 

Grzegorz Cieniewski postanowiła przyznać 

I miejsca: w kategorii „mężczyzn” 

Bartłomiejowi Kwec, który uzyskał 120 

pkt., w kategorii „kobiet” Monice 

Cieniewskiej – pracownik socjalny z 630 

pkt. Wszyscy zawodnicy otrzymali 

dyplomy a zwycięzcy medale. 

Impreza została zakończona wspólnym 

grilowaniem na świeżym powietrzu.  

Mamy nadzieję, że za rok znów się 

spotkamy. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Piknik w ŚDS Drzewociny 
 

Jak co roku Nasi mieszkańcy zostali 

zaproszeni na piknik pod hasłem „Szczyt 

szczęścia można zdobyć tylko Razem”, 

który odbył się 27.06.2007. 

Ważnym punktem zabawy była loteria 

fantowa. 

Nasi mieszkańcy brali udział w zawodach 

sportowo-zręcznościowych, w konkursie 

plastycznym i występach wokalnych. 

Zdobyli wiele nagród i wyróżnień. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja prac Naszych Mieszkańców 

Szybkie przejście Adasia przez tunel A oto uczestnicy zawodów 

wędkarskich 



 3 

                                                         Walka o Mistrzostwa 

 
Lato w DPS 

Zabłoty 
21.06.2007. powitaliśmy 

kalendarzowe lato. Z tej 

okazji odbył się turniej 

siatkówki między 

personelem a 

mieszkańcami. Po 

rozegraniu pięciu setów 

zwycięstwo odnieśli 

mieszkańcy wynikiem 

3:2. 

Przez cały czas 

towarzyszyła nam 

muzyka połączona z 

tańcami, konkursami i 

grilem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po raz pierwszy w 

Naszym domu został 

zorganizowany 

wewnętrzny turniej gier 

stolikowych. Mieszkańcy 

walczyli o Tytuł 

MISTRZA w  

trzech kategoriach: gry 

planszowej „chińczyk”, 

warcabach i w kartach 

„tysiąc”. Udział w 

mistrzostwach mogli 

wziąć wszyscy 

zainteresowani  

mieszkańcy bez względu 

na wiek i płeć. Zawodnicy 

 musieli wykazać się 

logicznym myśleniem, 

sprytem i 

wszechstronnością. Po 

zakończeniu rozgrywek 

zostali wyłonieni  

 

 

 

 

Mistrzowie:  

Piotr Kaszewski – Mistrz 

gry planszowej 

„chińczyk” 

Jan Freus – Mistrz Gry 

stolikowej „warcaby” 

Edward Kowal – Mistrz 

gry w karty „tysiąc” 

Po zakończeniu 

rozgrywek dokonano 

uroczystego nagrodzenia 

zwycięzców. Mistrzowie 

otrzymali dyplomy wraz z 

nagrodami, a pozostali 

uczestnicy nagrody 

pocieszenia. 

Rozgrywki cieszyły się 

wielkim 

zainteresowaniem. Z tego 

względu już dziś myślimy 

o zorganizowaniu 

większej ilości tego typu 

rozgrywek. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMACJE 
Od sierpnia realizujemy projekt: aktywizacja integracja społeczna mieszkańców 

niepełnosprawnych psychicznie p.n. „Centrum rozwoju osób niepełnosprawnych 

psychicznie”. W ramach, których będą realizowane następujące działania: 

1. Utworzenie i wyposażenia pracowni artystyczno - muzycznej; 

2. Utworzenie i wyposażenie pracowni ceramicznej; 

3. Utworzenie i wyposażenie pracowni organizacji czasu wolnego; 

4. Organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych. 

KONKURSY 

I. Na napisanie krótkiej rymowanki na temat lata 

i wakacji. 

II. Na najciekawszy tytuł gazetki.  

Gotowe teksty prosimy przynosić na terapię. 

Najciekawsze będą opublikowane w następnym 

numerze i zostaną nagrodzone. 

 

 

Informacja dotycząca 

wykazu imprez w 

związku z planowaną 

wycieczką na sierpień 

zostanie przeniesiona 

na wrzesień ze 

względu na okres 

urlopowy personelu i 

częstszych wyjazdów 

mieszkańców do 

domu. 
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Krzyżówka 
 

 

 

 

     

            

      

        

     

       

        

      

 

 
Prawidłowe rozwiązania krzyżówki prosimy  

dostarczać na terapię wraz z gazetą.  

Zwycięzcę wyłonimy w drodze losowania. 

 Przewidywane są nagrody.  
 

 
Żarty 

Dzwoni telefon.  

-Jeśli do mnie, to mnie nie ma!  

-woła mąż.  

Żona odbiera i mówi: 

-Niestety, mąż jest w domu –  

i odkłada słuchawkę. 

-Przecież prosiłem cię, żebyś 

powiedziała, że mnie nie ma!  

-Ale to był telefon do mnie, 

a nie do ciebie...  

 

 

1. Rodzaj zboża 

2. Skoszona trawa 

3. Może być kryty lub 

otwarty  

4. Okrągłe 

skrzyżowanie 

5. Wakacje 

pracownika 

6. Może być osobowy 

lub towarowy 

7. Odmierza czas 

8.   Daje żar z nieba 


