
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, 

które podnoszą nas, 

gdy nasze skrzydła zapominają jak latać.”  

 

Z ogromną radością,  

w imieniu własnym oraz Pracowników i Mieszkańców  

Domu Pomocy Społecznej "CHEMIK" w Warszawie 

składam serdecznie podziękowania, wszystkim organizacjom i osobom, wspierającym w tym 

trudnym dla wszystkich czasie, nasz Dom:  

 Warszawskim Krawcowym - za nieodpłatne przekazanie, w ramach akcji „Polskie 

Krawcowe uszyją maseczki ochronne  dla służby zdrowia” własnoręcznie uszytych 

maseczek wielokrotnego użytku. 

 Pani Annie Archackiej-Siermińskiej i Grupie „Sygnał- Pogotowie Gastronomiczne 

Warszawa” – za nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej w postaci 

maseczek, kombinezonów i płynów do dezynfekcji rąk. 

 Wolontariuszom z Rotary Club Fryderyk Chopin w Warszawie – za nieodpłatne 

przekazanie maseczek chirurgicznych. 

 Firmie SEBEX z Warszawy  – za nieodpłatne przekazanie produktów mlecznych                 

oraz owoców i warzyw. 

 Panu Sebastianowi Kornackiemu i Firmie ROB-MED Sklep Medyczny  – za 

wsparcie i pomoc w zaopatrzeniu pracowników DPS „CHEMIK” w bezcenne środki  

do dezynfekcji rąk i powierzchni . 

 Panu Rafałowi Skorzyckiemu i Firmie POL-CHEM – za wsparcie i pomoc                      

w zaopatrzeniu pracowników DPS „CHEMIK” w bezcenne środki do dezynfekcji                

rąk i powierzchni. 

 Panu Łukaszowi Kruszewskiemu – za nieodpłatne przekazanie maseczek 

chirurgicznych. 

 Panu Markowi Mazurowi i Firmie LTM Luxury Travel Management                               

– za nieodpłatne przekazanie maseczek chirurgicznych. 

 Pani Katarzynie Bender Koczorowskiej i Firmie CAPEYPHARMA w Warszawie                  

– za nieodpłatne przekazanie wyrobów medycznych. 



 Firmie Spica Solutions – za nieodpłatne przekazanie maseczek chirurgicznych. 

 Firmie INGLOT – za nieodpłatne przekazanie żeli do dezynfekcji rąk. 

 

Otrzymane nieodpłatnie lub zakupione bez nadmiernie nakładanej marży                                   

środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące dają nam poczucie bezpieczeństwa                   

w pracy i przywracają wiarę w ludzi.                                                                                      

Pomagając na co dzień osobom starszym i niepełnosprawnym świadomie podejmujemy trud         

i ryzyko związane z tą pracą. Jednakże dziś aby móc nieść pomoc sami jej najpierw 

potrzebujemy. Te serdeczne dary i gesty z Państwa strony pokazują jak wielkie                                                                

i wrażliwe macie Państwo serca. To pocieszające i wzruszające, że w trudnym czasie są 

ludzie, którzy potrafią dostrzec potrzeby innych i ofiarować im cząstkę siebie 

 podczas, gdy sami mają niewiele. 

       

                                                                 Z wdzięcznością 

                  Monika Banasiak           

                                                                     p.o. Dyrektora  

                                                                      DPS „CHEMIK” 
 

 


