
 

 
 

Wieści z Wójtowskiej       Styczeń 2021 roku 

 

Solidarni z Seniorami … 

W styczniu w ramach solidarności społecznej i wsparcia nas Seniorów - odwiedziła nas młodzież  

z Technikum Architektonicznego w Warszawie. W ramach kolędowania w zimowej scenerii  - my stojąc na 

balkonach wspólnie śpiewaliśmy kolędy, a młodzi na naszym podwórku ulepili nam pięknego, prawdziwego 

bałwana. Brawo. Tradycji stało się zadość. Uczniowie i pedagodzy przeprowadzili także akcję ,,Prezent dla 

Seniora’’. Każdy z nas złożył zamówienie na prezent i dowiedzieliśmy się, że młodzież z wielką determinacją 

zabrała się do kupowania podarunków. Oczekujemy na ten wspaniały dzień, kiedy spełnią się nasze 

marzenia i będziemy mogli złożyć wyjątkowe podziękowanie młodym Darczyńcom. Przygotowujemy się do 

tego, chociaż do finału akcji pozostało jeszcze sporo czasu. Pomysłów nam nie brakuje!  

Zaszczepiliśmy się przeciw Covid 19 

26 stycznia był dla nas dniem pełnym emocji ze względu na przyjęcie pierwszej dawki szczepień przeciw 

Covid 19. Zespół medyczny z przychodni ,,Starówka” stawił się punktualnie o godzinie 10.00 w naszym 

gabinecie pielęgniarskim. Ustawialiśmy się więc w przepisowo zorganizowanej kolejce do ,,zabiegowego”. 

Nasz personel z działu wspomagającego zaangażował się w pomiar temperatury ciała, ciśnienia tętniczego, 

wspierał nas w przemieszczaniu się, monitorował nasze samopoczucie i czas odpoczynku po zaszczepieniu. 

Zespół medyczny udał się też do tych z nas, którzy nie poruszają się samodzielnie, zachowując odpowiednie 

procedury związane z przestrzeganiem zasad sanitarnych. Zaszczepionych zostało razem 93 osoby. 

Oczekujemy na 16 lutego, kiedy to będziemy szczepieni drugą serią. 

Pomysłowe podarunki  … audiobooki 

Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego ,,Dom przy Rynku” wyszła z inicjatywą nagrania dla nas 

kilkunastu audiobooków przez siebie czytanych. W czasie kiedy młodzi nie mogą być obecni  fizycznie, aby 

czytać nam interesujące opowiadania, czy powieści … to taki pomysł jest czymś wspaniałym i wyjątkowym. 

Dowiedzieliśmy się, że konkurencja rośnie pod bokiem … ,,kto nagra najwięcej płyt” z wybranymi tekstami  

literackimi. Oczekujemy na te niezwykłe dary! Ale być może ujawnią się tym samym wspaniałe głosy i radio 

i telewizja zyskają w przyszłości nowych lektorów. Trzymamy kciuki.  

Co przyniesie nowy rok …. 

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Rehabilitujemy się, dobrze odżywiamy, dużo ze sobą rozmawiamy, 

choć w małych grupkach – a wszystko to we współpracy z kochanymi pracownikami Domu. Szykujemy się 

do nowych zadań, projektów i spotkań międzypokoleniowych. Świat tak pędzi szybko do przodu, ale naszymi 

małymi kroczkami podążamy za nowinkami. Cyfrowo nie jesteśmy wykluczeni, więc świat nam nie ucieknie. 

Tylko czasami zastanawiamy się, czy na pewno warto pędzić za każdą sprawą. Trochę odpoczynku też się 

przyda, więc na razie odpoczywamy i na nową drogę siły zbieramy. 

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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