Biuletyn DPS w Strzelcach Opolskich
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
Nr 1 (28) Marzec 2016r.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim pracownikom, mieszkańcom i ich rodzinom
pragnę złożyć szczere życzenia pokoju,
wiary i miłości.
Życzę by nadchodzący czas był
przepełniony
spotkaniami z rodziną
i odpoczynkiem,
dodał sił do podejmowania
kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna
wypełniła słońcem
Państwa życie osobiste i zawodowe.
Jolanta Osuch
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy
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Felieton
Dzisiaj będę pisał o pewnych reakcjach naszej pogody. W tym roku zima była tylko
kalendarzowa. Już po pierwszych dniach tzw. zimy zaistniała inna aura. Wszyscy stwierdzili,
że w tak zwanej zimy nie ma nic. Temperatura powietrza dodatnia to naprawdę jest
niecodzienność w okresie zimowym. W dzień gdy świeciło słońce, nasi mieszkańcy palący
papierosy wychodzili „zapalić” na dwór, tak było ciepło. Za oknami jedynie przez kilka dni
mieliśmy trochę śnieg i w tym czasie palaczom udało się nawet ulepić bałwana. Ale to
wszystko. Przyszło ciepło i po bałwanie nie zostało nic, tylko kałuża wody. Różne wirusy
dosięgły niektórych mieszkańców, a nawet pracowników. Odczuwaliśmy braki opiekunek i
pań pokojowych.
Żeby wiosna, która przyszła nie okazała się zimą, ale naprawdę wiosną czego sobie i Wam
życzy
Wasz Jurek

W tym roku znowu zimy nie było
Od kilku dekad już tak się dzieje
Bo się na świecie tak ociepliło
Że w kalendarzu tylko istnieje.
Lecz w końcu wiosna do nas zawita
Miejmy nadzieję, że ta prawdziwa
Czy będzie ciepło każdy się pyta
W ostatnich czasach różnie to bywa.

Jak w śmigus-dyngus dopisze zdrowie
wszyscy się leją wodą od rana
Nie ma suchego miejsca na głowie
Tradycja musi być zachowana.

W Święta jak zawsze będzie radośnie
Niejedno danie na stole błyśnie
W miarę jedzenia apetyt rośnie
Więc się opanuj nim ten czar pryśnie.

Prima aprilis kwietnia pierwszego
Wszyscy żartują duzi i mali
Nie daj się zrobić drogi kolego
Bo jak Cię wkręcą będą się śmiali.
J. Kraszewski

******************
Życzenia
Z okazji Świąt Wielkanocnych chcemy złożyć życzenia
wszystkim czytelnikom, mieszkańcom oraz pracownikom
każdego szczebla wraz z Panią Dyrektor.
Życzymy dobrego zdrowia oraz wesołych, spokojnych
Świąt i wszystkiego co najlepsze.
Redakcja

******************
2

Kartka z kalendarza
04.01.2016r. -> Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leśnicy, przedstawienie pt.
„Kolędnicy”.

11.01.2016r. -> Jasełka w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum
w Leśnicy.

12.01.2016r. -> Wyjazd do Klasztoru Sióstr NMP w Leśnicy – Msza
Św., poczęstunek oraz występy z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

21.01.2016r. -> Zabawa karnawałowa w naszym Domu.

27.01.2016r. -> Występy dzieci z Przedszkola w Leśnicy z okazji „Dnia
Babci i Dziadka”.

28.01.2016r. -> Występy młodzieży z Gimnazjum w Leśnicy z okazji „Dnia Babci” i „Dnia
Dziadka”.
01.02.2016r. -> W Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich odbyło się spotkanie
w sprawie gazetki „Echo Domu” z delegacjami Domów z Szymiszowa i Leśnicy.
04.02.2016r. -> Świętowaliśmy „Tłusty Czwartek” przy pączku i kawie.
10.02.2016r. -> Nabożeństwo Środy Popielcowej w naszym Domu.
-> W okresie Wielkiego Postu w naszym Domu odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w kaplicy.
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15.02.2016r. -> Spotkanie śpiewno-modlitewne z okazji „Dnia Chorego” z Siostrami
zakonnymi w naszej kaplicy.
25.02.2016r. -> Nasz mieszkaniec p. Jan Kraszewski obchodzł 1-rocznicę pobytu w DPS
w Leśnicy. Z tej okazji napisał rymowankę:
1) Szybko minął rok w Leśnicy
2) Jedni w wózkach się kręcili
Nie zapomnę tej rocznicy
Drudzy zdrowia mi życzyli
Gdy zagrali mi muzycy
Wszyscy dobrze się bawili
Wszyscy tańczyli w świetlicy.
Bardzo byli dla mnie mili.
3) Tutaj nikt nie żyje w stresie
Wszyscy wokół to kolesie
Co następny rok przyniesie?
Będzie dobrze w DPS-ie!
J. Kraszewski

08.03.2016r. -> Obchodziliśmy „Dzień Kobiet” przy kawie i poczęstunku.
Wszystkie mieszkanki oraz pracownice naszego Domu zostały obdarowane
czekoladami.
09.03.2016r. -> Wyjazd do DPS w Strzelcach Opolskich na konkurs
kroszonkarski.
Przed nami…
 Rocznica Chrztu Polski – rok 966 to data wielkiego
przeżycia jakim był Chrzest Polski. W tym roku
będziemy obchodzić 1050 rocznicę tego wydarzenia.
Będzie to naprawdę bardzo ważne wydarzenie w naszym
kraju, na które ma przybyć również Papież Franciszek.
Prawie wszyscy będziemy patrzeć na ekrany
telewizorów i śledzić to piękne przyjęcie Jego
Świętobliwości Franciszka. Zachęcam bardzo do oglądania tej uroczystości w
telewizji, a niewidomych do słuchania radia.
 Światowe Dni Młodzieży, które będą po raz drugi organizowane w
naszym kraju, po ŚDM w Częstochowie w 1991r. Obecne 31.
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca
2016r. w Krakowie, tak zadecydował Papież Franciszek. Do wyboru
w organizowaniu Światowych Dni Młodzieży były jeszcze trzy inne miasta:
Londyn, Ryga i Seul. Ostateczną datę i miasto ogłoszono podczas Mszy Św.
kończącej 28 Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro 13 kwietnia 2014r. Wtedy
też brazylijska młodzież przekazała reprezentantom Polski Krzyż Światowych Dni
Młodzieży i Ikoną Matki Bożej. Peregrynacja Krzyża i Ikony po całym kraju
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rozpoczęła się od archidiecezji poznańskiej. W ten sposób cała Polska i jej młodzież
będą oczekiwać na pielgrzymki młodzieży z całego świata. Gwoli ścisłości jego
Świętobliwość Franciszek wpisał się jako pierwszy na liście pielgrzymów z Rzymu.
W ten właśnie sposób doznaliśmy łaski, aby Światowe Dni Młodzieży odbyły się w
Polsce, a dokładnie w Krakowie.
Jergus

******************

Kartka z kalendarza

- W miesiącu styczniu odwiedził nas zespół Echo Krośnicy, gdzie
wspólnie śpiewaliśmy kolędy w kaplicy naszego domu.

- Jak co roku uroczyście obchodziliśmy „Dzień chorego” spędzając go w
klasztorze u sióstr służebniczek.

- Paragraf 64 to zespół rokowy, który w nietypowy sposób dla
starszych osób zaprezentował swój koncert, w czasie którego
momentami musieliśmy zatykać uszy. Dźwięki gitary, perkusji były
tak donośne, że pobudzały krew w żyłach. Był to niesamowity – hard
rockowy „Dzień Babci i Dziadka”.

- Po raz wtóry przeżywaliśmy narodziny Jezusa Chrystusa w
wykonaniu dzieci przedszkolnych z Ujazdu.

- Bal przebierańców to impreza, którą rozpoczęliśmy miesiąc luty.
Przygrywał i zabawiał nas zespół „Suskie Skowronki”.
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- „Tłusty czwartek” ociekał w obżarstwo w tłuste pączki, które choć nie zdrowe to pyszne dla
naszego podniebienia.
- Miesiąc marzec spędziliśmy wyjątkowo pracowicie, ponieważ święta wypadają wyjątkowo
wcześnie, robiąc kartki, ozdoby i dużo jaj.
- Czas Wielkiego Postu spędziliśmy w kaplicy na wspominaniu Drogi Krzyżowej Zbawiciela
oraz spotkaniu z księdzem rekolekcjonistą.
- Koncert zespołu chrześcijańskiego z Brzegu odbył się u nas z okazji Wielkiego Postu.
******************
Long live rock 'n' roll !
Żaden meteorolog, nawet przy skrajnie wyabstrahowanych koncepcjach, nie
sprokuruje w Europie Środkowej anomalii tektonicznej, powodującej tsunami. Jednak tego
rodzaju fala uderzeniowa zrodzona w Strzelcach Opolskich, z ciężką, ale jakże
zharmonizowaną feerią dźwięków, zalała ściany sali balowej Domu Pomocy Społecznej w
Szymiszowie.
Paragraf 64.
Takim właśnie mianem posługuje się formacja rockowa Zakładu Resocjalizacyjnego
nr 2 w Strzelcach Opolskich, która 21 stycznia br. odwiedziła ze swoim koncertem
szymiszowski Dom, czyniąc w jego historii kulturowy przełom. Tony i dźwięki
zaprezentowane przez Paragraf 64, były zjawiskowym ewenementem dla mieszkańców Domu
i choć dla nas było to widowisko awangardowe, zostało przyjęte z ogromną serdecznością
i aplauzem.
Już w pierwszych utworach słyszało się pewien wpływ na wokalizę Axel'a z Guns ‘n’
Roses; w dźwiękach gitary prowadzącej brzmiały akcenty Aerosmith; arytmiczność Iron
Maden grzmiała w tle, a momentami otwierały się bramy piekieł rodem z „Technical Ecstasy”
Black Sabbath. Dodając do tych efektów magiczną – wręcz Copperfield' owską – perfekcję
posługiwania się pałeczkami przez perkusistę „Dzikiego” i widowiskowo – ekwilibrystyczny
show basisty o rozbrajającym pseudonimie „Killer”, który mógłby być godnym następcą
Angusa Young’a z AC/DC, otrzymaliśmy niepowtarzalny i charyzmatyczny Paragraf 64,
który znany już na opolszczyźnie, na pewno wkrótce sięgnie popularnością poziomu
ogólnokrajowego. Miarą Ich talentu jest także łatwość przeskoku z utworu heavy rockowego,
do wspieranej głównie gitarą akustyczną – ballady.
Do sali, w tym przypadku już koncertowej, przybyło więcej mieszkańców niż można
było przypuszczać, zwabionych dziewiczym dla naszego Domu Rodzinnego występem
rockowego bandu. Podana kawa i ciasto tylko w mini –malnym stopniu rozproszyły uwagę
słuchaczy, skoncentrowanych na lirykach i akordach płynących ze sceny przez aparaturę
wzmacniającą, będącą w stanie zaspokoić aspiracje Madison Square Garden, co było ukłonem
naszego Kierownictwa, względem wielu niedosłyszących osób. Na twarzach mieszkańców
malowały się zainteresowanie, skupienie, chęć zrozumienia tego dla większości novum… . W
końcu – aprobata. Tylko kilka – w grubo pobalzakowskim wieku – osób wyraziło swą
niechęć, ale… wyjątek potwierdza regułę.
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Niestety, obustronne ograniczenia czasowe, po prawie dwugodzinnej degustacji
muzycznego menu Paragrafu 64, zmusiły uczestników do zakończenia tego elektryzującego
happeningu. Miłym, szczególnie dla nas, mieszkańców, akcentem końcowym, była wymiana
poglądów między rockmenami a słuchaczami, zakończona uwiecznieniem na kliszach tych
niezapomnianych dla nas chwil. Podczas tych pokoncertowych uprzejmości, osobiście
słyszałem zapewnienie, że : „ Paragraf będzie zaszczycony móc jak najszybciej ( wiosną )
powtórzyć to wydarzenie ”. Trzymamy Was za słowo. Znamiennym jest także – dla naszej
internalnej, domowej integracji – fakt, iż przez cały postparagrafowy weekend, po piątkowym
występie strzeleckiego kwartetu, trwały między mieszkańcami kontrowersyjne dyskusje i
spory. Opinie były różnorakie. Wniosek jest wszakże jeden : żyjemy i partycypujemy w tym
życiu !
Jak na szymiszowskie standardy ( choćby ograniczenia metrażowe dla sceny występu
zespołu ), koncert Paragrafu 64 był już nie wisienką, lecz kolosalną wiśnią, na naszym
codziennym, rodzinnym, domowym torcie.
Jesteśmy bardzo wdzięczni zespołowi powstałemu w wyniku nakładu olbrzymich
starań i wyrzeczeń, za przyjazd do naszego Domu.
Doceniamy także każdą sekundę i kroplę potu, które Kierownictwo
i wszystkie NASZE Panie poświęciły na import tego tak deficytowego towaru na rynku,
jakim jest dynamiczna i pełna głębi, muzyka Paragrafu 64.
Mariusz K.

******************
Saskie tradycje kultywowane w szymiszowskim Pałacu.
Od mikroskopijnej wielkości jednokomórkowej bakterii zaczynając, na sekwoi i
płetwalu błękitnym kończąc; od maleńkiego, nowonarodzonego dzieciątka, po Matuzalema –
dla wszystkich organizmów żyjących na naszej Planecie, jednym z kilku niezbędnych
czynników do egzystencji i zachowania gatunku jest pożywienie, dlatego w pierwszym z
cyklu moich reportaży zacznę od serca (czyt.: żołądka) naszego Domu, które zapewnia strawę
spływającą na stoły mieszkańców, za pośrednictwem
pięciogwiazdkowej
sekcji żywieniowej
Domu Pomocy Społecznej
w Szymiszowie
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Zaczynając ab ovo, pierwszym ogniwem w tym „łańcuchu pokarmowym” jest p.
Jolanta – dietetyczka, która kierując się zaleceniami lekarskimi, opracowuje wszelkiego
rodzaju diety, od podstawowej – do trzustkowej. Koordynuje także dostawy odpowiednich
wiktuałów i robi to wszystko z myślą o zdrowych, smacznych i wystarczająco ilościowo
posiłkach, które króla Sasa (tego od pasa) bez wątpienia wprawiłyby w obezwładniającą
zazdrość. Choć rodzaj wykonywanej przez p. Jolantę pracy predestynuje ją do miana
gastronomicznej Szarej Eminencji, to poposiłkowy błogostan, w który nas wprowadza swą
rozmaitością i atrakcyjnością dań, mógłby na pewno być dla niej choć częściową
rekompensatą, za poniesiony trud w dbałości o nasze zdrowie i sytość.
Także w ukryciu, nie ukazując na codzień swoich obliczy, pracują Panie z kuchni,
które – pod przewodnictwem p. Ewy – w swym mistrzostwie zawodu, wyczarowują z
surowych produktów zamawianych przez p. Jolantę, nieziemskie surówki, delikatne pierożki,
chrupiące mięsa etc., zdolne zadowolić najzagorzalszych sybarytów i hedonistów. Będąc z
krótką wizytą w ich mikroświatku, rozmawiałem z p. Sabiną, która m.in. zwróciła mi uwagę
na zręczność ich palców, które z laserową precyzją i z szybkością zwycięzcy Formuły 1 –
szej, zamieniały dostarczane półprodukty w specjały, przy których bledną talenty Okrasy,
Pascala i innych pseudomistrzów patelni. Zamieniały ołów w złoto. Tylko w odróżnieniu od
alchemików, naszym Paniom się to udaje.
Biorąc pod uwagę czasami występujące przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody i
znajomych dla całego świata cięć budżetowych, możemy Czarodziejkom z kuchennego
królestwa złożyć głęboki pokłon wdzięczności (może tylko półgłęboki – brzuszki
przeszkadzają), za ich pomysłowość i finezję w kreowaniu trzech codziennych posiłków,
przez lata ich pracy.
Tym sposobem dotarliśmy do ostatniego szczebla drabiny, czyli grande finale.
Serwowania i konsumpcji. Z gracją diw baletu Czajkowskiego „Jezioro łabędzie” i
żonglerskimi umiejętnościami linoskoczka, pp. Edyta, Krystyna, Ewa i Brygida wręcz
wpływają do obszernej, kilkunastostolikowej jadalni z parującymi i pachnącymi półmiskami,
pełnymi koloru i świeżości przysmakami. Oprócz ich ekwilibrystyki, Panie te starają się czy
to własnym sumptem, czy też w porozumieniu z p. Jolantą, zaspokoić nasze bieżące prośby w
rodzaju: „To mnie nie smakuje”, „To jest za tłuste” itp., podając zastępczy zestaw posiłkowy,
a empirycznym dla mnie stwierdzeniem będzie takie, iż podobne „zamiany” dokonywane są
tylko w restauracjach i to za dodatkową opłatą.
I w tym momencie jaskrawo rzuca się w oczy następująca analogia: Posiłki w naszym Domu
serwowane są przez okrągły rok. Wiosną, latem itd. W rozdzielni pracują cztery Panie, które
można porównać do czterech pór roku. W tłumaczeniu to brzmi „Four Seasons”, a to już jest
nazwa ogólnoświatowej sieci najlepszych, luksusowych restauracji, mających swoje filie od
Singapuru, przez Londyn, do Waszyngtonu. Fakt ten nie wymaga już najmniejszych
objaśnień.
Zdaję sobie sprawę, że w tym ostatnim porównaniu wyczuwalne jest lekkie tchnienie
patosu, gdyż żywienia zbiorowego jak u nas, nie można umieścić pod jednym mianownikiem
z indywidualnymi, odpłatnymi posiłkami restauracyjnymi, ale jadając już w wielu różnych
przybytkach oferujących podniebieniowe rozkosze, wiem doskonale, że ABSOLUTNIE
ŻADEN z mieszkańców Naszego Rodzinnego Domu, nie może mieć najmniejszego powodu
do narzekań na jakość, różnorodność, ilość i sposób podania posiłków.
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W celu ostatecznego unicestwienia niewielu barykad stawianych jeszcze przez garstkę
rodzimych malkontentów oraz by wręcz zdekapitować rzekomą wyższość innych instytucji
gastronomicznych, przytoczę „restauracyjną” dykteryjkę :
„Po zamówieniu i dostarczeniu przez kelnera obiadu na restauracyjny stolik, gość pyta :
-Panie Starszy, a gdzie jest zamówiony przeze mnie kotlet schabowy?
- Ooo, proszę… rzecze zdziwiony kelner. – Jest tutaj. Pod tym przypieczonym kartofelkiem.”
Taka sytuacja w NASZEJ jadalni, nie zdarza się NIGDY !
DZIĘKUJEMY !
Mariusz K.

******************

Kartka z kalendarza
Uroczystość obchodzenia Świąt Bożego
Narodzenia
rozpoczął występ zespołu ,,Viva la Musica” ze Strzelec Opolskich
połączony z wizytą Świętego Mikołaja. Piękne panie, przystojni
panowie zaprezentowali piękne kolędy oraz pieśni i piosenki.
Huragan braw po każdym utworze najlepiej świadczył, że nam się to
bardzo podobało. Harmonijność wykonania, pięknie dobrane głosy,
wybór kolęd, pieśni i piosenek, tak podobała się mieszkańcom, że
chodź minęła godzina wszystkim się zdawało, że wysęp trwał bardzo krótko.
Jak co roku z pięknymi jasełkami odwiedziły nas dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich. Poza
wrażeniami artystycznymi i duchowymi, zostaliśmy przez nich
obdarowanie podarunkami, za co serdecznie dziękowaliśmy

12 stycznia 2016r. na zaproszenie sióstr w Leśnicy delegacja z
naszego DPS udała się pod opieką Pani Ani Buszman, na spotkanie w
ich klasztorze. Spotkanie rozpoczęła Msza Św. Piękne kazanie
księdza na długo pozostanie w pamięci uczestniczących w Mszy Św.
Trzeba bowiem wyjaśnić, iż na spotkanie siostry zaprosiły wielu
mieszkańców Leśnicy, w tym duże grono osób niepełnosprawnych.
Po Mszy Św. zaproszono wszystkich do pięknej jadalni na uroczysty
obiad. Nie będę opisywał menu, aby nie narobić smaku czytającym te
słowa. Po obiedzie siostry zaprezentowały program artystyczny oparty
o wydarzeniach związanych z Bożym Narodzeniem. Wszystkich
uczestników obdarowano upominkami i na tym spotkanie się skończyło.

9

Z satysfakcją trzeba stwierdzić, że nasz Dom jest od kilkunastu lat co roku zapraszany przez
siostry zakonne na spotkanie, które cechuje wyjątkowa życzliwość i serdeczne przyjęcie.
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia odwiedziło nasz
Dom Publiczne Przedszkole Nr 8 w Strzelcach Opolskich. Dzieci
przedstawiły nam Jasełka. Były śpiewy kolęd, recytacje
okolicznościowych wierszyków - było radośnie i wesoło. Dzieci były
gorąco oklaskiwane, wniosły w nasze życie wiele uśmiechu i radości.

Na spotkanie kolędowe zaprosiła nasz DPS młodzież z
Państwowego Gimnazjum Nr 2 w Strzelcach Opolskich i młodzież
ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich.
Było miło i wesoło. Wspólne śpiewanie kolęd wszystkim bardzo
się spodobało. Przy kawie i ciasteczkach były opowieści o
tradycjach świątecznych.
Nadszedł dzień 27 stycznia. Rozpoczęła się oczekiwana
zabawa karnawałowa. Już wystrój sali zapowiadał, że to będzie
wydarzenie niecodzienne. Zebranych w sali balowej zaczął
bawić zespół ,,Alicja i Krzysztof”. Trzeba przyznać, że zespół
umiał rozpalić salę w najwyższym stopniu. Piękne piosenki,
anegdoty między piosenkami, dowcipne zagadki, stwarzały
nastrój, który rzadko widzi się u mieszkańców. Na parkiecie
panował tłok. Kto tylko mógł szedł w tany, a gorący nastrój
zabawy nawet panią Dyrektor „zmusił” do tańca. Kierownikowi
naszego DPS-u bardzo dziękujemy za sprowadzenie zespołu. To było ładnych kilka godzin
wesołej i przyjemnej zabawy.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka nasz Dom odwiedziły dzieci z
Państwowego Przedszkola Nr 10 z pięknym programem artystycznym,
który podobał się zebranym mieszkańcom, którzy gorąco oklaskiwali
wszystkie dzieci.

W dniu 9 marca br. w strzeleckim Domu
odbył się konkurs koronkarski z udziałem
mieszkańców wszystkich filii oraz zaproszonych
gości. Konkurs uświetniła swoją obecnością pani
Teresa Sobota z Olszowej, opolska twórczyni
ludowa. Jej jaja wielkanocne są zdobione techniką
rytowniczą oraz wytrawiane kwasem. Drugą z
zaproszonych gości była pani Stefania Moiza, której
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specjalnością są szydełkowe ubranka na wielkanocne jajka. Panie przedstawiły historię
malowania jaj różnymi technikami. Bardzo ciekawie opowiadały o tradycjach związanych z
wielkim postem i świętami wielkanocnymi wzbudzając żywe zainteresowanie ze strony
mieszkańców. Tradycyjny strój śląski w który ubrana była pani Teresa potwierdzaj
wypowiadane przez nią słowa. Podopieczni w miłej
atmosferze spędzili czas, a efektem spotkania były piękne
jaja wielkanocne wykonane zaprezentowanymi technikami
oraz ciekawe kompozycje wielkanocne.

Dzień Kobiet w naszym Domu był wyjątkowy. W imieniu wszystkich mężczyzn z
naszych trzech Domów serdeczne życzenia pani dyrektor, Jolancie Osuch złożyli pan Heniek
i pan Andrzej. Jednak nie zapomniano o tym, że 10 marca obchodzony jest Dzień Mężczyzn.
Na wspólny poczęstunek przy kawie, słodkim poczęstunku i muzyce zaproszono wszystkie
Pani i Panów.

******************
Na wesoło
Przychodzi zajączek do sklepu i pyta:
- Przepraszam, po ile jest piernik?
- Dwa złote za kilogram - odpowiada sprzedawca.
- Hmmm, to drogo. A po ile są okruszki? - pyta zajączek.
- He he - śmieje się sprzedawca - okruszki są za darmo.
Na to zajączek uradowany:
- To poproszę dwa kilo okruszków.
*****************

Wchodzi wkurzony zając do baru i pyta:
- Kto pomalował mój rower na zielono?
Cisza … nagle wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja a co?!
Na to wystraszony zając:
- A nic, chciałem tylko zapytać jak długo farba schnie.
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Rozwiązanie krzyżówki
Hasło z poprzedniej krzyżówki brzmiało WIGILIA. Wpłynęło
13 prawidłowych odpowiedzi. Wśród nich wylosowano dwie
nagrody rzeczowe ufundowane przez DPS w Leśnicy. Zwycięzcami
zostali : pani Krystyna Mulicka z DPS Strzelce Opolskie oraz pan
Jerzy Gusarow z filii w Leśnicy. Laureatom serdecznie gratulujemy,
a wszystkich uczestników zapraszamy do dalszej zabawy.
Krzyżówka
1)
2)
3)

S

Z

E

Ą

4)
5)
6)
1. Na budowie
2. Obraz religijny
3. Wąż
4. Elektroda dodatnia
5. Dowódca czołgu „Rudy”
6. Grecka piosenkarka
Na prawidłowe rozwiązanie krzyżówki (hasło) czekamy do 06.06.2016r. Odpowiedzi należy składać
w redakcji gazety w Leśnicy lub u osób współpracujących przy redagowaniu „Echa Domu” tj. pani
Ani Buszman w DPS Strzelce Opolskie i pani Doroty Mielniczuk w DPS Szymiszów. Wśród osób
które dostarczą prawidłowe odpowiedzi rozlosowane zostaną dwie nagrody rzeczowe ufundowane
przez DPS w Szymiszowie.
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