
Wieści z Wójtowskiej 
 

 
Styczeń 2023 roku 

Z życia Domu … wśród wielu różnych wydarzeń 
 

Tradycje kolędowania 

Po dwóch latach pandemicznego postu kolędowego, nakolędowaliśmy się i z grupami młodzieżowymi      

i z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Śpiewali z nami uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Czackiego, młodzież z „Domu przy Rynku”, artyści z Filharmonii Narodowej, pan Stanisław 

Błoński z zespołem Bell Canto, a także dzieciaki z Przedszkola nr 184, które ucieszyły nas 

przedstawieniem jasełkowym. Nasz zespół „Wójtowskie Słowiki”, popisał się wykonaniem a’capella, 

wcześniej szlifowanych w ramach projektu „Świąteczne Tradycje” kolęd i pastorałek. Wspólne 

kolędowanie zwieńczyliśmy udziałem w koncertach: męskiego zespołu wokalnego „Gregorianum”                    

i zespołu muzyki dawnej „Furibondo”, na które podążyliśmy do pobliskiej Tyflogalerii.  

 

Dostaliśmy „duży talerz zdrowych produktów”… 

… od studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a to dzięki czynnemu udziałowi  

w prozdrowotnym projekcie. Poruszano tematy dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej, 

uzależnień i używek, higieny snu, cukrzycy, diety. Podczas spotkań można było też dokonać pomiaru 

cukru we krwi … a pasek testowy nie kłamał!! Ten „półmisek wiedzy” powinien był skłonić nas do 

refleksji nad tym, jak postępować aby utrzymać lepszą kondycję i zapobiegać różnym chorobom 

cywilizacyjnym. 

 

Zatrzymać czas? 

Na nasze pytanie odpowiedziały drukarnie i firmy projektujące i podarowały nam kilkadziesiąt 

egzemplarzy kalendarzy na 2023 rok, które pomagają nam orientować się w czasie, często są też 

źródłem nowej wiedzy, a zachwycają nas piękne zdjęcia krajobrazów, kwiatów i zwierząt.  

 

Wspieramy Ukrainę 

Od 11 miesięcy nasze myśli są z walczącą o wolność Ukrainą. Śledzimy informacje z frontu, jesteśmy 

porażeni skalą zniszczeń, grabieży, gwałtów i mordów na ludności cywilnej. Wspieramy duchowo                 

i materialnie naszych współpracowników pochodzących stamtąd oraz tych, którzy tam zostali. 

 

„Zielona Wójtowska” 

czyli energooszczędność w praktyce. W Domu wprowadzany jest długofalowy plan na rzecz obniżenia 

poboru energii. W jego przygotowaniu uczestniczą wszyscy: i pracownicy i my, mieszkańcy. 

Przeprowadzona została analiza budynku, zidentyfikowane wszystkie urządzenia pobierające prąd,                 

a teraz trwa ich wymiana na zużywające mniej energii. 

 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego Domu Pomocy Społecznej  

przy ul. Wójtowskiej 13  

na www.dpswojtowska.pl  

obserwowania i polubienia nas na  

www.facebook.com/Dom -Pomocy - Społecznej- Wójtowska 

www.instagram.com/dps_wojtowska 

twitter.dpswójtowska@dpswójtowska 

http://www.facebook.com/Dom
http://www.instagram.com/dps_wojtowska

