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  Styczeń 2020 roku 

Karnawałowo, ale i z kolędą 

Wspólnych międzypokoleniowych imprez karnawałowych było już 5, w tym też 

kolędowanie, tak istotne dla podtrzymywania tradycji. Śpiewali i bawili się z nami 

uczniowie ze Technikum Budowlano – Architektonicznego i ze Szkoły Specjalnej 

przy ul. Długiej, kochany zespół Bell Canto, wolontariusze z Klubu Alternatywnego 

Caritas i Centrum Myśli Jana Pawła II i harcerki z Drużyny ,,Orawa” i młodzież 

z „Domu przy Rynku. Młodzi zadbali by nikt nie podpierał ściany! Korowody, 

przejścia, kręgi, piruety i pary – wszystko pod doborowym prowadzeniem młodych, 

zaangażowanych ludzi, poświęcających swój wolny czas dla nas starszych 

i najstarszych. Dziękujemy!  

Sprawozdawczość  

Styczeń to czas rozliczania, sprawozdawania i raportowania. Nasza kierownicza 

kadra siedzi i wypełnia tabelki … GUS, WCPR, CAS, kadrowe, budżet, kontrola 

zarządcza, zarządzanie ryzykiem, średni koszt mieszkańca, dostępność … Trudno 

powiedzieć, czy to oddaje nasze codzienne życie, nasze emocje, rozmowy, spotkania, 

czysty pokój, smak pysznego jedzenia, suchy pampers, rehabilitacja, potańcówka, 

przyszyty guzik, zbadana insulina, wyjazd do lekarza, wymieniona żarówka czy 

dobry film obejrzany w ramach Kina na Wójtowskiej. Tyle jest ludzi wokół nas, tyle 

działań, które każdy z nich wykonuje, aby nam było tu dobrze. I jest dobrze!  

Mamy alkomat 

Miasto zamontowało w naszym Domu alkomat. Spokojnie, to nie dla nas. Będzie on 

dostępny dla mieszkańców Warszawy. Każdy wracając z imprezki na Starym lub 

Nowym Mieście, na Podwalu czy z Parku Fontann, albo wracając z meczu na 

Polonii, przy Konwiktorskiej – będzie mógł wejść, usiąść i spokojnie zmierzyć 

poziom alkoholu w wydmuchiwanym powietrzu. I zgodnie z przysłowiem: piłeś - nie 

jedź, nie piłeś - kieruj. 

Jesteśmy ekologiczni 

Już od dawna segregujemy śmieci, nie używamy plastikowych sztućców 

i kubeczków, zbieramy deszczówkę i dbamy o zielone płuca naszego domowego 

podwórka. W ramach naszych projektów „Ziemia naszym Domem”, Uzdrawiająca 

moc ogrodów” oraz prowadzonej hortiterapii podnosimy świadomość w zakresie 

dbania i odpowiedzialności za środowisko, sadzimy, pielimy i relaksujemy się. Teraz 

zimą zostają nam tylko roślinki w doniczkach i filmy o pięknej przyrodzie. Czekamy 

na wiosnę. 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 

na www.dpswojtowska.pl, 

polubienia nas na fanpage www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-218993075115874/ 

i obserwowania na www.instagram.com/dps_wojtowska/ 
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