
Dzień Walentynek w Naszym Domu 
przebiegł tradycyjnie. Świętowanie tego dnia 

zaczęliśmy od występu teatru Gaduła w miłosnej 
inscenizacji pt "Laura i Filon". W kolejności nastąpiło 
losowanie kotylionów, szukanie pary i potańcówka. 

W przerwie pomiędzy baletami odbył się 
walentynkowy konkurs a na końcu oczekiwany przez 

wszystkich moment opróżnienie skrzynki 
walnetynkowej i rozdanie poczty.

5 lutego to dzień bezpiecznego internetu 
dlatego przypomnamy kilka ważnych zasad
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 14 luty Walentynki

"Miłość potrafi znaleźć drogę tam, gdzie nie ma ścieżki".
Tą myślą Eurypidesa otwieramy pierwsze w tym roku wydanie naszej gazetki. 
Jest luty, w którym przypada dzień Świętego Walentego, dlatego wszystkim 

zakochanym i nie tylko życzymy, by zawsze mogli się cieszyć obecnością bliskiej 
osoby, która nie musi nic więcej uczynić jak tylko powiedzieć słowo, albo też bez 

słów, podać rękę.

 Święty Walenty jest także patronem chorych na Epilepsję, dlatego 14 lutego 
wręczając walentynki i upominki życzmy im dużo zdrowia.  

2 luty
 Dzień Pozytywnego Myślenia

"Pozytywne myśli, tworzą 
pozytywne uczucia i przyciągają 

pozytywne doświadczenia "

Jesteśmy  na Zapraszmy do odwiedzenia     
                 naszego profilu



Zmiany lokalowe w ŚDS

 
Powstał pokój wyciszeń                    Pracownia biblioterapii i                   Nowy wygląd pracowni 
 i gabinet psychologa                     teatralna zmieniły lokum na                     muzycznej
   większy, pełni też role jadalni

Korytarz łączący starą część ŚDS                      Nowe lokum pracowni plastycznej                       
  z nowymi pomieszczami

Mini kalendarium

    
                Styczniowe odwiedziny naszych     

          czworonożnych przyjaciół w schronisku

                    

 Rada Domu 2013
Z nowymi pomysłami, w nowym składzie sprawuje 
władzę Rada Domu w osobach Pauliny, Macieja
 i Patryka, którym przewodzi opiekun rady pani 
Ala. Nowa rada ma za zadanie wspomagać 
codzienną pracę Domu i uatrakcyjniać ją 
poprzez:np organizowanie imprez i obchodów 
różnych świąt, zaproszenia ciekawych gości, 
pomoc w organizowaniu biwaku i wycieczek, 
inicjowaniu wyjść do muzeum, biblioteki na 
spacery i do innych ciekawych 
miejsc,organizowaniu konkursów i rozgrywek w 
naszym domu np.kulinarnego, sportowego,
komputerowego.

Przegląd kolęd we Włoszakowicach – w tym roku reprezentowali nas Marlena 
Frąckowiak, Maciej Lenarczyk wykonali utwory: "Gdy śliczna Panna", "Na śniegu cieniutki 
opłatek".

Tradycyjnie przez miesiąc styczeń trwały rozgrywki warcabowe w naszym Domu.Chętne 
23 osóby startujące w turnieju rozgrywały mecze na zasadzie z każdy z każdym. Do 
finału weszło 14 osób z największą ilość punktów, po następnych meczach wyłoniła się 
czołówka: - 1 Justyna Janowicz, - 2 Marlena Chuda, - 3 Maciej Lenarczyk.

                                   
    Intergracja

Na początku lutego odwiedziliśmy znajomych w ŚDS Chwałkowie. 
Pani kierownik domu Swietłana oprowadziła nas po wszystkich 
pomieszczeniach, pokazała pracownie a potem nastąpiła cześć 

integracyjna przy grze w piłkarzyki i wspólna fota.

W karnawałowych rytmach

W tegoroczny karnawał nie próżnowaliśmy. 31 
stycznia mieliśmy okazje bawić się na zabawie 

karnawałowej w Lesznie, a 7 lutego na zaproszenie 
WTZ w Piaskach balowaliśmy w walentynkowych 

rytmach.

                              Sport
Obowiązkowo skorzystaliśmy z zaproszenia ŚDS i 
DPS w Chwałkowie  i wzięliśmy udział w imprezie 
sportowej pod hasłem "Walentynki na sportowo" 

która odbyła się w hali zespołu szkół w Krobi. 
Tradycyjnie konkurencje sportowe uatrakcyjnił 

swoją obecnością poseł RP Wojciech Ziemniak. 
Atrakcją zawodów był mecz pomiędzy 

uczestnikami a vipami. Na końcu rozgrywek 
zwycięzcom rozdano nagrody a pozostałym 

upominki.




