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CZAS … 

Cicho zrobiło się na naszych korytarzach. Wakacyjny czas. Opiekunowie i pracownicy 

naszego DPS ze swoimi dziećmi wyjeżdżają na wakacje. Dzieci, młodzież i studenci 

współpracujący z nami w wielu projektach wyruszają na letnie szlaki. Brak nam ich 

uśmiechu i radosnego gwaru. Czekamy na ich powrót! 

LATO, LATO … LATO CZEKA … 

Letnie wakacje to czas wypraw i wycieczek. Pracownicy socjalni naszego Domu zadbali o nas 

tak abyśmy mogli skorzystać z aktywnego wypoczynku na turnusach rehabilitacyjnych. 

Będziemy gościć w nadmorskich Rowach, leśnym Zaździerzu oraz beskidzkiej Istebnej. 

Trzytygodniowy pobyt na turnusach rehabilitacyjnych to świetna okazja do wszechstronnej 

aktywności, odpoczynku ... to po prostu wakacje! 

Pij wodę, pij … 

Bez wody nasze ciało nie może prawidłowo funkcjonować. Musimy pamiętać o tym 

szczególnie w upalne dni. Nasi kochani opiekunowie otoczyli nas w tym czasie szczególną 

troską: … dużooo soków i woody … aby nie dopuścić do odwodnienia organizmu. 

Przeprowadzona została akcja informacyjno-plakatowa: co i jak mądrze pić, jakie są 

konsekwencje zdrowotne odwodnienia organizmu oraz picia małowartościowych napojów ze 

sztucznymi słodzikami i konserwantami. Nasza Pani dietetyk, pracownice kuchni i zespół 

opiekuńczy czuwali nad tym aby nie było spragnionych! 

Letni spacerownik … 

Letni czas sprzyja spacerom i przechadzkom. Nie tylko u nas ale i w parkach i ogrodach 

można w upalny dzień znaleźć przyjazny cień, nasycić oczy zielenią i posłuchać śpiewu 

ptaków. Spacerowaliśmy po Łazienkach Królewskich zachwycając się jak zawsze Pałacem na 

Wodzie i Starą Pomarańczarnią. A teraz jeszcze … pojawiły się tam kwitnące różaneczniki. 

Przechadzaliśmy się po Ogrodzie Krasińskich podziwiając wyrafinowane kwiatowe rabaty, a 

spacer po Parku Fontann i lekki powiew wiatru od strony Wisły uspokajał niczym morska 

bryza. 

 

Serdecznie zapraszamy do poznawania życia naszego 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 

na www.dpswojtowska.pl, 

polubienia nas na fanpage www.facebook.com/Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska-

218993075115874/ 

i obserwowania na www.instagram.com/dps_wojtowska/ 
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