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W tym roku wrzesień był ciepły a pogoda mo-
mentami przypominała lipcowe upały.
Czas ten wykorzystaliśmy na wycieczkę. Uczest-
nicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz 
z dwiema opiekunkami pojechali na trzydniowa 
wycieczkę w Góry Świętokrzyskie – wyprawę 
na ziemię czarownic.  ŚDS  od wielu lat organizu-
je działania z zakresu oparcia społecznego. W ra-
mach  realizacji programów wspierająco  - akty-
wizujących organizujemy wycieczki, które są nie 
tylko atrakcyjnym sposobem spędzania czasu 
wolnego ale również jedna z form rehabilitacji 
oraz sposobem na budowanie więzi grupowej. 
Uczestnicy wycieczki wrócili bardzo zmęczeni 
ale także bardzo zadowoleni.



ZŁOTA JESIEŃ
Jesień
O świcie ustają cykady.
Niedługo ostatni obłok ustąpi oranżową wolą Słońca.
Jest złota jesień.
Na metalowych konstrukcjach błyszczą żółte gruszki
i pachną dojrzałe jabłka.
Poranne mgły niosą ze sobą upragnioną wilgoć.
Siedmioletni narybek chyba ze skupieniem podąża do szkoły
za dużymi tornistrami na plecach.
Opaleni mężczyźni i wypoczęte kobiety wyskakują z autobusów
- śpieszą się do pracy.
Już mam włóczkę, pojawią się swetry na straganach.
Marcinki i astry zapachem ziemi tak świetnie 
 korespondują z kolorami odzieży.
„Mimozami jesień się zaczyna”.
Może naszym Rodzicielom jest nie najgorzej pod płytami nagrobków?
Ciągle mi się wydaje ,że ich kiedyś jeszcze ujrzę.
W jaką postać się przyobleką?
Może będą szczęśliwi – i ja także.
To moje usilne pragnienie – wierzę , że się spełni.
      Marta
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W październiku  
planujemy w ramach 
„Wolskich Dni Seniora”  
dwa spotkania:

1. 15.10.2016 r.( sobota)  
w godzinach 10.00-14.00  
w lokalu OPS ul. Żytnia 75/77 
odbędą się warsztaty  
„Słodkie życie bez cukru”  
zorganizowane przez 
 Fundację :  
Pożywienie Darem Serca.

2. 22.10. 2016 r. ( sobota)  
w godzinach 10.00-14.00  
w lokalu OPS ul. Żytnia 75/77 
pracownicy Działu Oparcia 
Społecznego poprowadzą 
warsztaty  edukacyjne  
„Inny nie znaczy obcy”.
Serdecznie zapraszamy  
na spotkania.

29.09.2016 r.
Grupa uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy  jak co roku uczest-
niczyła  w grillowaniu w Środowiskowym 
Domu w Ursusie. 
Uczestnicy i Pracownicy  ŚDS Ursus w ra-
mach „Jesieni  na Prawniczej” zaprosili 
nas na wspólna zabawę integracyjną.

17.09. 2016 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy i Klub 
„Pod Daszkiem” reprezentował swoją 
działalność na imprezie „Kercelak”. Pra-
cownicy udzielali fachowych porad do-
tyczących oferty pomocowej Ośrodka 
Pomocy Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 
Chłodna, na której odbywały się im-
prezy przeszła prawdziwą metamorfozę, 
warszawiacy poczuli klimat przedwojen-
nej Warszawy.


