I N F O R M A C J E

100. urodziny
Adelajdy Kordas
W dniu 16 grudnia 2019 r. 100. rocznicę urodzin obchodziła
pani Adelajda Kordas – najstarsza mieszkanka Domu Pomocy
Społecznej w Pelplinie. Z tej okazji z najserdeczniejszymi życzeniami panią Adelajdę odwiedził burmistrz miasta i gminy Pelplin
Mirosław Chyła oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Pelplinie Agnieszka Bielecka.
Dziękując solenizantce, jej bliskim oraz pracownikom Domu
Pomocy Społecznej w Pelplinie – z dyrektor Emilią Rzeniecką na
czele, za zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość, składamy
pani Adelajdzie serdeczne życzenia: zdrowia, siły i pogody
ducha oraz życzliwości i serdeczności najbliższego otoczenia.
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Dzień Pracownika
Socjalnego
„Niech życzliwość, otwartość i pogoda ducha nigdy Was nie opuszcza. Wasza
praca jest potrzebna wielu osobom, dlatego ważne, byście zawsze rozumieli jej sens”.
W dniu 21 listopada 2019 roku z okazji Dnia Pracownika Służb Społecznych
Emilia Rzeniecka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie podziękowała
wszystkim pracownikom za zaangażowanie, ofiarność, poświęcenie i gotowość
niesienia pomocy potrzebującym. Pani dyrektor wyróżniła kilku pracowników:
Barbarę Brzezińską, Magdalenę Gernc, Pawła Olszewskiego i Wiesława Cymanowskiego, którzy otrzymali statuetki i dyplomy za szczególne zasługi i kreatywność.

Zabawa andrzejkowa
W dniu 28 listopada 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie odbyła
się zabawa andrzejkowa z udziałem zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych Domów
z Damaszki i Szpęgawska. Zgromadzonych mieszkańców, przybyłych gości i
pracowników serdecznym słowem przywitała dyrektor Emilia Rzeniecka, życząc
wspaniałej zabawy. Oprawę muzyczną zapewnili D&D Party, grając przeboje, które
nie pozwoliły nikomu siedzieć przy stole. Przerywnikiem szalonych tańców był
występ naszej mieszkanki pani Jagody, która zaśpiewała przebój zespołu Boys
„Odczep się ode mnie”. O przepyszne jedzenie zadbali nasi niezawodni kucharze,
serwując urozmaicone menu. W andrzejkowych rytmach bardzo przyjemnie i na
wesoło spędziliśmy czwartkowe popołudnie.
Renata Klawitter

„Serce pełne
dobra miej”
„Serce pełne dobra miej” – pod takim hasłem
odbyła się coroczna akcja Caritas Diecezji Pelplińskiej
mająca na celu zbiórkę żywności. Wolontariusze
w wielu punktach zbierali produkty spożywcze,
ażeby następnie dostarczyć je ludziom potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Darczyńców o wielkim sercu było mnóstwo,
więc pojemniki na ofiarowaną żywność szybko
się zapełniały.
Seweryn Brzeziński
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