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SETNE URODZINY PANI JADWIGI

SPORT DLA SENIORA!

Piękną setną rocznicę urodzin świętowała
nasza Mieszkanka Pani Jadwiga w gronie
Rodziny, Mieszkańców, Pracowników oraz
zaproszonych Gości. Spektakl pt. ,,Dary
dla Jadwigi” przygotowali i zaprezentowali
sami Mieszkańcy. Były oczywiście
serdeczne życzenia i bukiety czerwonych
róż.
Nie
zabrakło
symbolicznego
szampana i toastów oraz … wielkiego
urodzinowego tortu truskawkowego, który
stał się hitem wydarzenia. Został on
pokrojony przy wystrzałach konfetti
i smakował „bosko”. Była jeszcze
potańcówka oraz pamiątkowa fotografia do
albumu.
Wydarzeniu
towarzyszyła
akordeonowa muzyka w wykonaniu
słynnego Pana Stanisława. Pani Jadwiga
nie kryła radości i wzruszenia. Dwieście
lat niech żyje nam Droga Jubilatka!

To już XXIV Sportowa Olimpiada
Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością
zorganizowana przez Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej Nowolipie (dawniej
Ośrodek Nowolipie). Zawsze budzi ona
wiele emocji. Nasi Mieszkańcy próbowali
w tym roku sił w grze w kręgle, szachach,
maratonie,
strzelaniu
z
pistoletu
i wędkarstwie. Olimpijski znicz płonął od
22 do 24 sierpnia i zagrzewał uczestników
do współzawodnictwa. Ostatniego dnia
Olimpiady, po wręczeniu medali i nagród,
odbył się Bal Olimpijczyka i można było
,,wytańczyć swoją radość ze zwycięstwa
albo też z samego uczestniczenia
w zawodach”.

AKCJA ,,LATO W PEŁNI”
Letni czas to dla naszych Mieszkańców
okazja do wielu spacerów i wyjazdów
służących odpoczynkowi. Tego lata oprócz
varsavianistycznych spacerów po Starówce
czy
do
parków,
na
pokazy
w Multimedialnym Parku Fontann, czy
udziału w warszawskim festiwalu ,,Lato
Seniora”, Mieszkańcy wyjeżdżali na letnie
turnusy organizowane w Brańszczyku,
Sielpi, Zawoi, Koszelówce i Rowach.
Szczególną opieką zostali otoczeni też ci,
którzy nie mogli nigdzie wyjść czy
wyjechać. Pracownicy DPS zadbali
o letnią organizację czasu dla nich oraz
pyszne napoje chłodzące w ten niezwykle
upalny czas.

PODZIĘKOWANIE
dla
naszego
Mieszkańca Pana Andrzeja Mielczarka,
pomysłodawcy zwycięskiego projektu
obywatelskiego ,,Sąsiedzkie Country na
dechach”, złożonego przez nasz Dom do
budżetu partycypacyjnego Miasta St.
Warszawy na rok 2019, złożyła Prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Pani
Prezydent napisała: ,,Pragnę serdecznie
pogratulować i podziękować za Pana
udział
w
piątej
edycji
budżetu
partycypacyjnego w Warszawie. Praca
włożona w przygotowanie projektu
i pilotowanie go przez cały proces jest
świadectwem Pana odpowiedzialności za
najbliższe otoczenie. Współpraca autorów
pomysłów z pracownikami Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy uczy nas jeszcze
lepszego zrozumienia mieszkańca i jego
potrzeb”. Brawo Panie Andrzeju!

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu na stronie www.dpswojtowska.pl
Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13

