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Druga seria szczepień już za nami! 

Dnia 18 lutego zaszczepiliśmy się drugą dawką szczepionki przeciw Covid-19. Punktualnie o godzinie 

9.00 zespół medyczny z przychodni ,,Starówka” stawił się w naszym gabinecie pielęgniarskim. Dobrze 

zorganizowana przez nasz kochany personel kolejka przed gabinetem przesuwała się w szybkim 

tempie, również dzięki temu, że obowiązkowe pomiary temperatury i ciśnienia tętniczego mieliśmy 

wykonane wcześniej. Personel z zespołu wspomagającego czuwał nad naszym bezpieczeństwem przy 

przemieszczaniu się z pięter oraz monitorował nasze samopoczucie przed i po szczepieniu. Każdy z nas 

w wyznaczonym czasie opuszczał miejsce odpoczynku po szczepieniu „zaopiekowany” przez 

pracownika. Potem z dochowaniem wszelkich procedur zostały zaszczepione osoby leżące. Lekarze 

wraz  pielęgniarką dziękowali naszemu personelowi za wzorową organizację. 

Nowe projekty … na start! 

Ruszyły dwa nowe projekty: zewnętrzny - ,,Zasłuchani w opowieści – audiobook dla seniora’’, do 

którego zaprosiła nas Fundacja ,,Wolne Dźwięki” oraz nasz własny zatytułowany  -  ,,Życiem pisane”. 

Współpraca z Fundacją polega między innymi na otrzymywaniu audiobooków, po to byśmy mogli 

słuchając książek mogli swobodnie zgłębiać losy bohaterów. Jest to ogromna pomoc, ponieważ oczy 

wielu z nas są coraz słabsze, a rękom trudno utrzymać książkę. Zgłaszamy do Fundacji własne 

propozycje tytułów powieści, które naszym zdaniem warto nagrać. Natomiast nasz projekt 

wewnętrzny, który jest w trakcie realizacji, to przygotowanie zbioru naszych opowieści - ,,Mój 

najpiękniejszy dzień w życiu”. Zostaną one zredagowane, wydrukowane i udostępnione w postaci 

kilkunastu broszurek w odpowiednio dobranej szacie graficznej. Poszerzamy nasze umiejętności. 

Książeczki dostępne będą dla każdego zainteresowanego. Tylko musimy jeszcze przygotować akcję 

promocyjną. Rozwijamy się, to nasz sposób na pandemię!!! 

Ech, ta winda! 

Zepsuta winda to dla nas problem z komunikacją pomiędzy piętrami oraz pralnią i kuchnią czyli 

łącznie pięcioma kondygnacjami. Pracownicy, jeśli jest taka potrzeba, wspierają nas ,,wózkowiczów” 

znosząc i wnosząc po schodach. Każdy kto może angażuje się w pomoc paniom opiekunkom 

i pokojowym przy znoszeniu brudnej bielizny do pralni i wnoszeniu po schodach czystych rzeczy oraz 

w dostarczaniu środków higieny osobistej i pampersów. Często psuje się też winda kuchenna. 

W takich okolicznościach nasze kobietki kochane wnoszą posiłki w specjalnych pojemnikach 

schodami na poszczególne piętra. Dobrze, że mamy kilku mężczyzn, którzy zawsze pomogą.  

Wnuczek dla Dziadka z walentynkowym sercem 

Kolorowe, duże i małe serca przesłali nam chłopcy z „Domu przy Runku”. Są nam bliscy jak własne 

wnuki. Żywimy do nich rodzinne uczucia a oni odwzajemniają je nam.  

 
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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