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Kolejne nowe technologie w naszym Domu 

Zamontowany innowacyjny podnośnik sufitowy ,,Luna”, urządzenie opatentowane 

przez Firmę Winncare Polska zapewni komfort w transferze niektórych z nas, 

mieszkańców niesamodzielnych, niesprawnych fizycznie. wiemy też, że pomoże to w 

pracy naszym opiekunom, fizjoterapeutom oraz pielęgniarkom. Urządzenie to 

pozwoli także na odpowiednią pionizację, bezpieczne podnoszenie, naukę chodu 

oraz rehabilitację każdego z nas. W związku z testowaniem podnośnika odbyło się 

spotkanie szkoleniowe dla zespołu opiekuńczego i fizjoterapeutów informujące o 

obsłudze urządzenia podczas indywidualnych zastosowań. Podnośnik ,,Luna” jest 

połączeniem funkcjonalności i estetyki co czyni go dobrym wyborem w trosce o 

podniesienie standardu opieki nad nami, Seniorami. 

Światła pamięci … 

Zapaliliśmy na grobach naszych zmarłych mieszkańców światła, które jak 

wspominał nieznany poeta „Dla tych  którzy odeszli w nieznany świat płomień na 

wietrze kołysze wiatr”. Zbliża się bowiem czas Zaduszny, czyli czas modlitwy za 

dusze i czas Wszystkich Świętych, którzy radują się już w tym innym świecie. My 

pamiętamy o naszych kolegach i koleżankach, znaliśmy ich przecież dobrze dzieląc 

razem smutki i radości dnia codziennego. Czytaliśmy imiona na nagrobkach osób 

dla nas niezapomnianych, wspominaliśmy chwile i dni wspólnie przeżyte. Cieszymy 

się, że mamy tę piękną polską tradycję aby pielęgnować pamięć o zmarłych 

odwiedzając ich groby przed tak ważnym świętem, zapalając światełka pamięci, 

które nigdy nie zgasną w naszych myślach. 

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu szykuje się do … 

Do mikołajkowego dzielenia się dobrem przyzwyczaili nas wolontariusze. Już po raz 

drugi odbyła się akcja ,,Święty Mikołaj dla Seniora”. Zgodnie z tradycją poprosili 

nas o spisanie marzeń, rozmawiali z nami, pomagali pisać do Świętego Mikołaja, 

który obdarza prezentami. Każdy z nas lubi być obdarowywany, powstała więc 

długa lista życzeń i rozpoczął się czas oczekiwania. A kiedy nadejdzie ten czas 

wolontariusze będą przy nas, będą razem z nami odpakowywać pięknie 

przyozdobione mikołajkowe pudełka i będą dzielić z nami radosne emocje. Nie 

jesteśmy sami, wokół nas jest tyle wspaniałych ludzi. Dziękujemy im.  

Wspomnienie Pani Dyrektor z Korotyńskiego 

Od Mieszkańców z DPS przy ulicy Korotyńskiego wiemy, że Pani Renata Lapsz była 

wspaniałą kobietą, szanowaną przez wszystkich Panią Dyrektor. Odeszła tak nagle 

…. Będziemy o niej pamiętać …. 

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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