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 Sviatočná 

atmosféra u nás
 
 V srdciach našich starkých

vládne láska, v očiach plamienok
radosti tíško praská. 

V spoločných priestoroch nám
zneli koledy a takto radostne
sme očakávali v stredisku
príchod najkrajších sviatkov
roka – Vianoce.
 

 
Čas mieru, pokoja, lásky a zdravia. 
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„Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok“ 

 
 

Vďaka nádhernému projektu „Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok“ boli u nás aj
tohtoročné Vianoce radostné. Naše
poďakovanie patrí pani Márii Glovovej, ktorá
sa postarala, aby sa darčeky od vás –
šľachetných darcov, dostali v poriadku a
včas aj k našim starkým na Garbiarsku. 

Ďakujeme vám všetkým,
ktorí ste do každej jednej
krabice pribalili lásku a
poslali ju prostredníctvom
darčekov našim starkým. 

Teší nás, že sa do tohto milého projektu, ktorý potešil klientov v
zariadeniach sociálnych služieb na celom Slovensku, s radosťou zapojil
aj pán primátor a naša pani riaditeľka. 
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Z celého srdca

                 ĎAKUJEME!

 
Vianočné pozdravy

Sŕdc seniorov sa dotkli aj
vlastnoručne vyrobené originálne
Vianočné pohľadnice od žiakov zo
strednej zdravotníckej školy v
Košiciach.
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Štedrý večer 

na Garbiarskej
 

O nádherné magické čaro
vianočného večera sa aj tohto roku v
Zariadení pre seniorov na
Garbiarskej postarala pani riaditeľka
Zdenka Sloviková. Vyzdobený
vianočný stromček – symbol Vianoc,
štedrovečerná večera, darčeky,
všade sa rozliehajúca láska a pokoj,
jemné tóny vianočných kolied,
mihotajúce sa plamienky sviečok,
slávnostne prestreté stoly, vôňa
kapustnice, rýb a zemiakového
šalátu. 
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Štedrý večer 
na Garbiarskej

 

V takomto duchu sa niesla tohtoročná
slávnostná Štedrá večera s našimi
seniormi na Garbiarskej, za účasti pani
riaditeľky, ktorej srdečné pozvanie prijal aj
pán primátor Jaroslav Polaček. Obdarovaní
boli nielen naši seniori a zamestnanci, ale
aj pán primátor a pani riaditeľka. 

Pán primátor neskrýval svoje dojatie. Poďakoval
pani riaditeľke a všetkým zamestnancom, za ich
starostlivosť aj obetavú prácu, ktorú odvádzajú v
týchto neľahkých časoch. Vďaka empatii a
ľudskosti pani riaditeľky si mohli naši starkí aj v
tomto roku, za dodržania protipandemických
opatrení, vrátane vstupného testovania všetkých
zúčastnených, vychutnať príjemne strávený
Štedrý večer v pekne vyzdobených priestoroch
jedálne. 


