
ŚWIETLICA DLA OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ ALZHEIMERA

NIECO DZIENNIK
MAJ- CZERWIEC 2016

1 maja  
Święto Pracy obchodzony od 1890 roku
2 maja  
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony od 2004 roku
3 maja  
Święto  225 lata temu Sejm Czteroletni  uchwalił Konstytucję 3 Maja
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2 maja 
tradycyjnie na ogródku lokalu OPS ul. Żytnia 75/77 świętowaliśmy 
Ogólnopolski Dzień Grilla. Słoneczna pogoda sprawiła, że pierwsza 
majówka należała do udanych. 

Wycieczki
W tym roku maj 
rozpieszczał nas 
wspaniałą pogodą, 
już pierwszego maja 
wszystko pięknie się 
zazieleniło, „wolskie 
parki” zachęcały  
do spacerów. Czas 
wiosny to czas gdzie 
wszystko budzi się  
do życia, to czas,  
w którym  nabieramy 
chęci i „woli”    
by nadrobić zimowe 
zaległości.

WOLA od 100 lat w Warszawie
Ja jestem chłopak z Woli, a Wola fest dzielnica…Szczerze mówiąc nie jestem 
rodowitym „Wolakiem”. Przyszedłem na ten najlepszy ze światów we Wrocław-
iu. Rodziców moich rzuciła do stolicy Dolnego Śląska powojenna poniewierka, 
lecz od najmłodszych lat moje życie związane jest z Wolą. Tutaj na ulicy Tyszk-
iewicza chodziłem do szkoły podstawowej nr 183. Należałem do ZHP, dzięki 
któremu poznałem historię Warszawy. Niedaleko mojego domu były sady 
dokąd chodziłem z mamą po warzywa i owoce. Teraz jest tam osiedle tzw. „Białe 
Bloki”, a przedtem była wieś Budy. Z chłopakami biegaliśmy na teren dzisiejsze-
go Parku Moczydło bawić się w Indian i w wojnę. Teren do tego był jak wymar-
zony. Chaszcze i opuszczone magazyny. W tym samym miejscu nasze dzieci 
mają piękny plac zabaw. Jest także siłownia dostępna dla wszystkich. Można 
także odpocząć nad stawem ciesząc uszy ciszą, a oczy pięknymi widokami. 
Obok byłego PDT na ulicy Wolskiej było kino „WZ”. Przeżywałem  tam pierwsze 
zauroczenie kinem od „Poranków”, gdy byłem mały aż do pierwszych randek, 
gdy trochę podrosłem. Mam szczęście obserwować moją dzielnicę, gdy staje 
się coraz piękniejsza. Może nie jest doskonała, lecz czuję się tu bardzo dobrze.

Wojtek
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22 maja
W Parku Sowińskiego  w niedzielę odbył się „Wolski 
Korowód” - przegląd ofert pomocowych instytuc-
ji samorządowych i organizacji pozarządowych. 
Dopisała pogoda  i frekwencja. Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola -Dział Oparcia Społeczne-
go, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów i Dział Wsparcia  
i Pomocy Rodzinie przygotował warsztaty plas-
tyczne, zajęcia dla dzieci i dorosłych. Mieszkańcy 
Woli mieli  możliwość skorzystania z porad pracowni-
ka socjalnego i psychologa.  

25 maja
W siedzibie lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej Dziel-
nicy Wola  ul. Żytnia 75/77 gdzie mieści się Dział Ośrod-
ka Pomocy Społecznej  odbyło się posiedzenie Wolskiej 
Rady Seniorów. W posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Wola Pan Mariusz Budziszewski, 
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
Pan Mirosław Starzyński, Pani Kinga Ratyńska reprez-
entująca Wolskie Biblioteki, Pani Marta Jabłczyńska  
i Pan Marek Żaboklicki przedstawiciele Stowarzysze-
nia „Otwarte Drzwi”. Na spotkaniu zapoznano Radę  
z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Klubu „Pod Daszkiem” i Świetlicy Opiekuńczej Dla 
Osób Chorych na Chorobę Alzheimera – ośrodków 
wsparcia działających w strukturze organizacyjnej 
OPS i mających swoja siedzibę na Żytniej 75/77.

13 czerwca
W Wolskim Centrum Kultury uczestnicy Klubu „Pod 
Daszkiem” wraz z terapeutami  brali udział w przed-
stawieniu „Bajka o Latawcu” - inscenizacji teatralnej 
, przygotowanej przez grupę rodzin i pracowników  
w ramach warsztatów teatralno – terapeutycznych. 
Warsztaty były organizowane przez OPS Dział Wspar-
cia i Pomocy Rodzinie.

16 czerwca
Uczestnicy ŚDS wraz z terapeutą odwiedzili 
w Domu Pomocy Społecznej  w Lesznowo-
li Pana Jurka, który był naszym uczestnikiem 
przez wiele lat. Pan Jurek bardzo się ucieszył 
z spotkania i zaprosił   wszystkich  na „Piknik 
Rodzinny” organizowany w DPS 2.VII. ( sobo-
ta). Uczestnicy wybierają się na Piknik.

17 czerwca
Środowiskowy Dom Samopomocy na Ursyn-
owie świętował swoją 10 rocznicę powstania. 
Organizacja tak ważnej uroczystości połączo-
na była z kolejnym Finałem Konkursu Literack-
iego, w którym wyróżnienie otrzymała nasz 
uczestniczka, Pani Marta za wiersz „Wiosna”.

20 czerwca
W teatrze „Imka” odbył się jubileuszowy kon-
cert Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Ma-
zowiacy” działającego przy Fundacji Krzewienia 
Kultury Osób Niepełnosprawnych. Na koncert 
zaprosiła nas Pani Marzena uczestniczka ŚDS, 
która od kilku lat tańczy w Zespole. Koncert 
nosił tytuł „30 lat minęło” i był podsumowani-
em 30 letniej działalności „Mazowiaków”.


