
Szanowni PaństwoSzanowni PaństwoSzanowni PaństwoSzanowni Państwo    
Na dzień 29Na dzień 29Na dzień 29Na dzień 29    maja przypada Europejski maja przypada Europejski maja przypada Europejski maja przypada Europejski 

Dzień Sąsiada, to znakomita okazja do Dzień Sąsiada, to znakomita okazja do Dzień Sąsiada, to znakomita okazja do Dzień Sąsiada, to znakomita okazja do 
integracji sąsiedzkiejintegracji sąsiedzkiejintegracji sąsiedzkiejintegracji sąsiedzkiej,,,, do nawiązania  do nawiązania  do nawiązania  do nawiązania 
kontaktów sąsiedzkich.kontaktów sąsiedzkich.kontaktów sąsiedzkich.kontaktów sąsiedzkich.    

Dzienny Dom Pomocy SpołecznejDzienny Dom Pomocy SpołecznejDzienny Dom Pomocy SpołecznejDzienny Dom Pomocy Społecznej----Wasz sąsiadWasz sąsiadWasz sąsiadWasz sąsiad----ma ma ma ma 
niezwykłą niezwykłą niezwykłą niezwykłą przyjemność zachęcić Państwa do wspólnego przyjemność zachęcić Państwa do wspólnego przyjemność zachęcić Państwa do wspólnego przyjemność zachęcić Państwa do wspólnego 
uczczuczczuczczuczczenia enia enia enia tego tego tego tego święta w ramach konkursu święta w ramach konkursu święta w ramach konkursu święta w ramach konkursu     

pn. Jak dobrze miećpn. Jak dobrze miećpn. Jak dobrze miećpn. Jak dobrze mieć sąsiada” sąsiada” sąsiada” sąsiada”    
Drodzy Sąsiedzi Drodzy Sąsiedzi Drodzy Sąsiedzi Drodzy Sąsiedzi poznajmy się bliżej, serdecznie poznajmy się bliżej, serdecznie poznajmy się bliżej, serdecznie poznajmy się bliżej, serdecznie 

zapraszamy do naszego Domu.zapraszamy do naszego Domu.zapraszamy do naszego Domu.zapraszamy do naszego Domu.        BBBBędziemy na Was czekać dnia ędziemy na Was czekać dnia ędziemy na Was czekać dnia ędziemy na Was czekać dnia 
04 czerwca o godzinie 16.0004 czerwca o godzinie 16.0004 czerwca o godzinie 16.0004 czerwca o godzinie 16.00. . . .  w b w b w b w budynku Miejskoudynku Miejskoudynku Miejskoudynku Miejsko----Gminnego Gminnego Gminnego Gminnego 
Ośrodka Ośrodka Ośrodka Ośrodka Pomocy SpołecznejPomocy SpołecznejPomocy SpołecznejPomocy Społecznej    (by(by(by(byłe kasyno wojskowe). łe kasyno wojskowe). łe kasyno wojskowe). łe kasyno wojskowe). 
Mieszkamy w bardzo bliskim sąsiedzMieszkamy w bardzo bliskim sąsiedzMieszkamy w bardzo bliskim sąsiedzMieszkamy w bardzo bliskim sąsiedztwie, ale tak naprawdę twie, ale tak naprawdę twie, ale tak naprawdę twie, ale tak naprawdę 
niewieluniewieluniewieluniewielu    z Państwa wie „Kto mieszka tuż obok” Zależy nam z Państwa wie „Kto mieszka tuż obok” Zależy nam z Państwa wie „Kto mieszka tuż obok” Zależy nam z Państwa wie „Kto mieszka tuż obok” Zależy nam 
bardzo, aby osobiście przedstawić się Pbardzo, aby osobiście przedstawić się Pbardzo, aby osobiście przedstawić się Pbardzo, aby osobiście przedstawić się Państwu i zaństwu i zaństwu i zaństwu i zaprezentować aprezentować aprezentować aprezentować 
dorobekdorobekdorobekdorobek naszego Domu. naszego Domu. naszego Domu. naszego Domu.    
Program obchodów Dnia SąsiadaProgram obchodów Dnia SąsiadaProgram obchodów Dnia SąsiadaProgram obchodów Dnia Sąsiada    

1.1.1.1. Przywitanie gości, zapoznanie sąsiadówPrzywitanie gości, zapoznanie sąsiadówPrzywitanie gości, zapoznanie sąsiadówPrzywitanie gości, zapoznanie sąsiadów    
2.2.2.2. Wspólne zwiedzanie DomuWspólne zwiedzanie DomuWspólne zwiedzanie DomuWspólne zwiedzanie Domu    
3.3.3.3. Wystawa prac MieszkańcówWystawa prac MieszkańcówWystawa prac MieszkańcówWystawa prac Mieszkańców    
4.4.4.4. Występ artystyczny Mieszkańców DDPSWystęp artystyczny Mieszkańców DDPSWystęp artystyczny Mieszkańców DDPSWystęp artystyczny Mieszkańców DDPS    
5.5.5.5. Wspólne warsztaty plastyczne pod okiem terapeutki DDPSWspólne warsztaty plastyczne pod okiem terapeutki DDPSWspólne warsztaty plastyczne pod okiem terapeutki DDPSWspólne warsztaty plastyczne pod okiem terapeutki DDPS    
6.6.6.6. Wspólne warsztaty fizjoterapii (aerobik przy muzyce) pod okiem Wspólne warsztaty fizjoterapii (aerobik przy muzyce) pod okiem Wspólne warsztaty fizjoterapii (aerobik przy muzyce) pod okiem Wspólne warsztaty fizjoterapii (aerobik przy muzyce) pod okiem 

fizjoterapeutkfizjoterapeutkfizjoterapeutkfizjoterapeutki DDPSi DDPSi DDPSi DDPS    
7.7.7.7. Poczęstunek przygotowany przez Mieszkanki DDPSPoczęstunek przygotowany przez Mieszkanki DDPSPoczęstunek przygotowany przez Mieszkanki DDPSPoczęstunek przygotowany przez Mieszkanki DDPS    
8.8.8.8. Piknik w pobliskim ośrodku rekreacyjnymPiknik w pobliskim ośrodku rekreacyjnymPiknik w pobliskim ośrodku rekreacyjnymPiknik w pobliskim ośrodku rekreacyjnym dnia następnego dnia następnego dnia następnego dnia następnego    
    

ZZZZapraszamy naszych starszych i młodszych sąsiadów, osoby apraszamy naszych starszych i młodszych sąsiadów, osoby apraszamy naszych starszych i młodszych sąsiadów, osoby apraszamy naszych starszych i młodszych sąsiadów, osoby 
samotne i rodzinysamotne i rodzinysamotne i rodzinysamotne i rodziny. Poznajmy się bliżej i bądźmy dla siebie . Poznajmy się bliżej i bądźmy dla siebie . Poznajmy się bliżej i bądźmy dla siebie . Poznajmy się bliżej i bądźmy dla siebie 
życzliwymi sąsiadami!!!!!!!!!życzliwymi sąsiadami!!!!!!!!!życzliwymi sąsiadami!!!!!!!!!życzliwymi sąsiadami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do końca tygodnia pod  numerem Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do końca tygodnia pod  numerem Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do końca tygodnia pod  numerem Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego przybycia do końca tygodnia pod  numerem 
telefonu : 546 75 85, 546 64 94 lub osobiście pokój 108,109telefonu : 546 75 85, 546 64 94 lub osobiście pokój 108,109telefonu : 546 75 85, 546 64 94 lub osobiście pokój 108,109telefonu : 546 75 85, 546 64 94 lub osobiście pokój 108,109    


