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Dla naszych Darczyńców … 

… podziękowaniom nie ma końca. I tak … w maju zostaliśmy obdarowani środkami piorącymi 

Ariel Gamble Professional+ przez Firmę Orbico i Procter Gamble Professional. W dobie 

zagrożenia pandemią duże znaczenie ma dla nas częstsze odświeżanie naszej odzieży, bielizny 

osobistej oraz pościeli. Z kolei w ramach akcji wsparcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości i 

Służbę Więzienną otrzymaliśmy od funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego Warszawa – Grochów 

300 maseczek ochronnych. Uszyły je osoby biorące udział w programie resocjalizacji ,,Maska”. 

Wzruszyło nas pojawienie się anonimowego Darczyńcy, który za pośrednictwem 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przekazał nam dodatkowe środki ochrony 

osobistej. Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy za serce, które nam okazują 

w tym trudnym czasie!! 

Abyśmy czuli się bezpiecznie … 

… wojsko przeprowadziło w naszym Domu profilaktyczne testy w kierunku wirusa SARS-CoV-

2. Badaniom poddani zostali wszyscy pracownicy. To kolejna inicjatywa Wojewody 

Mazowieckiego, której celem było zabezpieczenie nas przed rozprzestrzenianiem się 

niebezpiecznego koronawirusa. Oczekiwanie na wyniki … i już wiemy, że póki co jesteśmy 

zdrowi. To wspaniała wiadomość dla nas. Dziękujemy. 

Wirtualny świat dla Seniora 

W dobie wzmożonego reżimu sanitarnego nie możemy uczestniczyć w wydarzeniach 

kulturalnych na żywo. Dlatego też duże znaczenie ma dla nas korzystanie z nowych 

technologii cyfrowych. Dla niektórych z nas tablety to wspaniałe rozwiązanie aby móc 

realizować czy poszerzać  zainteresowania, odbywać wirtualne spacery po mieście, 

dowiadywać się co tam w galerii, muzeum czy parku ,,piszczy”. Korzystanie w nowych 

warunkach z nowych rozwiązań pomaga nam ciągle rozwijać swoje zdolności i umiejętności z 

zakresu cyfryzacji. 

Kultywujemy pamięć historyczną 

Pamiętaliśmy o ważnych dla naszej tożsamości rocznicach i świętach narodowych. Jak co 

roku wywiesiliśmy biało - czerwone ojczyste flagi i rozmawialiśmy o historii i znaczeniu flagi 

polskiej w jej dniu 2 maja oraz o znaczeniu Konstytucji 3 maja. W ramach naszego własnego 

projektu „Polska Walcząca” pamiętamy o osobach, które były torturowane i mordowane za 

Ojczyznę. Ich bohaterstwo, honor jest dla nas ważnym znakiem w dzisiejszych czasach. 

Pamiętamy!  

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/ 

http://www.dpswojtowska.pl/
http://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-218993075115874/
http://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-218993075115874/
http://www.instagram.com/dps_wojtowska/

