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Listopad 2022 roku 

Z życia Domu … wśród wielu różnych wydarzeń 

 
Akcja Senior … w „Krainie Radości” 

Dzieci i ich Rodzice oraz Nauczyciele z Przedszkola przy ul. Radosnej w Warszawie po raz kolejny 

podarują nam świąteczne paczki. W związku z ich wspaniałą inicjatywą zabraliśmy się do akcji pisania 

listów z prośbą o wymarzony prezent. Oto jeden z listów w wierszowanej formie, który pozwolił 

zamieścić nasz współmieszkaniec Leszek E.: 

„Święty Mikołaju – czas tak szybko leci 

A Ty przecież jesteś nie tylko dla dzieci 

Byłem także dzieckiem również rozrabiałem 

Teraz jestem zgredem … nawet nie wiedziałem 

Mikołajem się zachwycę 

gdy daruje mi słodycze 

z góry bardzo Ci dziękuję 

Wiedz o tym, że Cię miłuję.” 

 

Razem w biało – czerwonych barwach 

104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczciliśmy wspólnie z Seniorami z Fundacji „Hej 

Koniku” i Młodzieżą z „Domu przy Rynku”. Uroczyste obchody włączające nas w wielką akcję 

„Niepodległa” zainicjowało odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Pieśni patriotyczne przy dźwiękach 

akordeonu, wspaniałe interpretacje wierszy znanych poetów … a w tle scenografia w bieli i czerwieni - to 

hołd złożony przez nas bohaterom, to pamięć i radość z wolności. Zaproszeni Goście, Ci starsi i młodsi, w 

artystycznej formie wyrazili swój patriotyzm, tak jak i my, którzy przygotowaliśmy najpiękniejsze teksty 

oraz „serca pamięci” dla naszej Ojczyzny. 

 

Dostępność nasza codzienna … 

… czyli to, o co dba personel DPS na co dzień tj. zapewnienie nam mieszkańcom min.: możliwości 

łatwiejszego przemieszczania się i korzystania z funkcjonalnych rozwiązań architektonicznych czy np. 

czytelnego i zrozumiałego sposobu informowania. Kosztowne i nie takie proste jest ulepszanie i czynienie 

dostępnym naszego Domu zbudowanego w latach 60-tych XX wieku. Schody to dla większości z nas 

bariera. Dlatego winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami i platforma przyschodowa to 

komunikacja nasza codzienna. Od roku mamy jeszcze do dyspozycji schodołaz! W tym roku pojawiły się 

na drzwiach tabliczki informacyjne dla osób niedowidzących i niewidomych. Na każdy kolejny rok 

zaplanowane są zmiany i jakaś większa inwestycja prodostępnościowa       

 

 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13  
na www.dpswojtowska.pl  
oraz obserwowania i polubienia nas na  
www.facebook.com/Dom -Pomocy - Społecznej- Wójtowska 
www.instagram.com/dps_wojtowska 
twitter.dpswójtowska@dpswójtowska 
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