
 
 

Biuletyn Informacyjny 

 
Domu Pomocy Społecznej 

Im. Św. Kazimierza   

 

 
 
Nr 21                       lipiec - wrzesień 2018 
   Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35 

 
 



Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 

Przekazujemy Państwu kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. Nr 21 kwartalnika 

Mieszkańców i Pracowników Domu został poświęcamy ciekawym wydarzeniom 

w placówce w okresie letnim III kwartału 2018 r.                       

 

W tym numerze zamieszczamy wspomnienia z zorganizowanego wyjścia 

mieszkańców Domu do pobliskiej pizzerii na Osiedlu Zamłynie. 

 

Prezentujemy udział przedstawicieli Domu w obchodach 10-lecia istnienia 

działającej Grupy Teatralnej przy Stowarzyszeniu Twórczości Artystycznej Osób 

z Zespołem Downa „Opatrzność” oraz wyjazdu do Siedlec w dniu 25.09.2018r. 

mieszkanek Domu Iwony Mendrek i Agnieszki Kolarz celem udziału                                 

w przedstawieniu „Król Świata” w/w Grupy Teatralnej. 

 

W biuletynie znajdziecie Państwo również zamieszczoną relację z udziału 

mieszkańców w dniu 14.09.2018r. w Festynie pn. „Wspomnienie Lata” w Domu 

Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu. Z tej okazji 

Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców przekazała pamiątkowy kosz ze 

słodyczami wraz z życzeniami dla zaprzyjaźnionych mieszkańców. 

 

Prezentujemy także udział mieszkańca Domu Pana Jerzego Darnickiego                         

w XII Przeglądzie Twórczości Abstynenckiej w Grodzisku Mazowieckim, w dniu 

29 września 2018 roku. 

 

A na zakończenie numeru wspominając lato - zapraszamy Państwa                      

do obejrzenia zdjęć z uczestniczenia mieszkańców Domu w zorganizowanym 

Grillu na terenie przydomowym, w dniu 20.09.2018r. Pogoda szczególnie 

sprzyjała nam w tym dniu świętowania pożegnanie lata. 

 

 

 

                                                           Życzymy Państwu  
ciekawej i miłej lektury                                                 

                                                     Zespół Redakcyjny 
 
 



Wyjście mieszkańców Domu do 

pizzerii 

 

 
Mieszkańcy tutejszego Domu 

bardzo lubią różnego rodzaju spotkania                     

i wyjścia poza teren DPS. Mogą w ten 

sposób oderwać się od codzienności                        

i zobaczyć ciekawe miejsca.  

 

 

Dnia  16.08.2018 r. postanowiliśmy 

wybrać się do pobliskiej pizzerii. Wśród 

chętnych byli: Dariusz Kowalski, Andrzej 

Karczemny, Andrzej Banasiak, Iwona 

Mendrek, Agnieszka Kolarz, Jerzy 

Darnicki, Marek Kołodziejczyk wraz                     

z kierownikiem zespołu pielęgniarek 

Agnieszką Łęcką oraz pracownikami 

socjalnymi Elżbietą Maroszek i Emilią Sar.   

 

 

Ponieważ była piękna pogoda                         

i do pizzerii nie było daleko nie 

korzystaliśmy z samochodu i wybraliśmy 

się piechotą. Droga minęła bardzo szybko. 

Zajęliśmy miejsca na zewnątrz pizzerii, 

gdyż było kilka osób na wózkach 

inwalidzkich i trudno byłoby im dostać się 

do środka. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Kelner przyniósł nam kartę dań                          

i każdy wybrał swoją ulubioną pizzę.   

 

 

 

 
 

 

 

Jedliśmy z wielkim apetytem, 

ponieważ jest to danie, które nie gości 

często na naszym stole. Czas minął bardzo 

przyjemnie.  

 

 

 
 

 

Była to okazja do wspólnych 

rozmów i ploteczek  

 

 

Przygotowała: Emilia Sar – pracownik 

socjalny 

 

 

 

 

 

 

 



Udział mieszkańców Domu                          

w Festynie „Wspomnienie Lata”      

w Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy                              

w Radomiu 

 
Dnia 14.09.2018 r. gościliśmy na 

Festynie w Domu Pomocy Społecznej 

Weterana Walki i Pracy w Radoimu, przy 

ul. Wyścigowej. Spośród mieszkańców 

Domu wybrali się na Festyn: Bożenna 

Bartlewicz – przewodnicząca Samorządu 

Mieszkańców, Zofia Domagała – członek 

Samorządu Mieszkańców, Dariusz 

Kowalski, Maria Sobień, Andrzej 

Banasiak, Ryszard Milczarek, Jerzy 

Darnicki, Maciej Gregorczyk wraz z Panią 

Dyrektor Różą Nowak oraz pracownikami 

socjalnymi: Elżbietą Maroszek i Emilią 

Sar.  

Z powodu zmiennej pogody Festyn 

odbył się wewnątrz budynku. Gości 

powitała Dyrektor DPS Weterana Walki                  

i Pracy – Pani Renata Pogodzińska, która 

poprosiła  również o zabranie głosu 

zaproszonych gości.  

Jako przedstawiciel mieszkańców 

tutejszego Domu głos zabrała 

przewodnicząca Samorządu Mieszkańców 

– pani Bożenna Bartlewicz, która 

podziękowała za zaproszenie wręczając 

pani Dyrektor słodki upominek dla 

mieszkańców.  

 

 
 
Po przemówieniach gości rozpoczęła się 

część artystyczna programu. Wystąpiły 

m.in. dzieci z przedszkola w układzie 

tanecznym, oraz dzieci z pobliskiej szkoły 

z występem hip hop. Była też młodzież                      

z Zakładu Doskonalenia Zawodowego                       

w Radomiu z pokazem musztry. Można 

również było podziwiać motocykle Harley-

Davidson z Klubu Harley Owners Group. 

Wszyscy z zainteresowaniem oglądali 

występy i świetnie się bawili.  

 

 
 

W przerwie występów prowadząca 

Festyn - pani Aleksandra Golus  zaprosiła 

gości na poczęstunek. Była kiełbaska                         

i kaszanka z grilla, słodycze oraz napoje,          

a dla ochłody pyszne lody.  

 

 
 

Po  spróbowaniu wszystkich smakołyków 

goście zostali zaproszeni do wspólnej 

zabawy tanecznej. 

 

 



Festyn był również okazją do 

odświeżenia starych znajomości. Pani 

Bożenna Bartlewicz spotkała swoją dobrą 

znajomą. Mogły porozmawiać                                     

i powspominać dawne czasy.  

 

Czas minął nam bardzo przyjemnie 

i w wyśmienitych humorach wróciliśmy do 

DPS. 

O 

Opracowała: Emilia Sar – pracownik 

socjalny 

 

 

 

XII Przegląd Twórczości 

Abstynenckiej w Grodzisku 

Mazowieckim  

 

 
Udział mieszkańca Domu Pana 

Jerzego Darnickiego w XII Przeglądzie 

Twórczości Abstynenckiej w Grodzisku 

Mazowieckim, w dniu 29.09.2018r.                        

był możliwy dzięki podjętej inicjatywie                          

i pomocy Pana Andrzeja Sowy 

działającego w ramach Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Radomiu,                                       

oraz Stowarzyszeniu Klub Abstynentów 

Wzajemnej Pomocy „Victoria”                                 

w Radomiu, ul. Wjazdowa 4. 

 

Pan Andrzej Sowa dzięki współpracy 

Domu z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Radomiu                  

od 2 lat na terenie Domu prowadzi 

systematyczne działania w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, 

m.innymi w ramach cotygodniowych 

czwartkowych spotkań z mieszkańcami. 

 

Dzięki powyższej współpracy oraz 

podjętej inicjatywie Pan Jerzy Darnicki 

zaprezentował na Przeglądzie swoją 

twórczość malarską powstałą w ramach 

pracowni terapii zajęciowej Domu                            

pod kierunkiem Pani Małgorzaty Murdzy                            

– starszego instruktora terapii zajęciowej.  

 

      
 

Radio lokalne zamieściło również wywiad 

z Panem Jerzym Darnickim, dotyczącym 

udziału w przeglądzie, oraz jego 

twórczości malarskiej. Więcej informacji 

na stronie www.dpsgarbarska.radom.pl                  

w wydarzeniach „29 września                               

w Grodzisku Mazowieckim odbył się 

Grodziski Dzień Trzeźwości oraz XII 

przegląd twórczości abstynenckiej”. 
Poniżej pamiątkowa statuetka oraz dyplom 

otrzymane przez mieszkańca. 

 

 
Przygotowała: Róża Nowak – Dyrektor 

Domu 

http://www.dpsgarbarska.radom.pl/


Udział przedstawicieli Domu                         

w obchodach 10-lecia Grupy 

Teatralnej Stowarzyszenia 

Twórczości Artystycznej Osób                           

z Zespołem Downa „Opatrzność” 

oraz udział mieszkanek                                 

w przedstawieniu „Król Świata”            

w Siedlcach 

Mieszkańcy tutejszego Domu 

zostali zaproszeni przez Grupę Teatralną 

Osób z Zespołem Downa „Opatrzność” 

Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej 

Osób z Zespołem Downa „Opatrzność”                    

w Radomiu na uroczysty jubileusz                        

10 – lecia istnienia 

 

W ramach Grupy Teatralnej 

działają również aktywnie mieszkanki 

Domu: Pani Iwona Mendrek i Pani 

Agnieszka Kolarz,  które uczestniczą                    

w cotygodniowych próbach 

okolicznościowych spotkaniach                               

i wyjazdach, a przede wszystkim 

wystawianych spektaklach również poza 

miastem Radomiem (Warszawa Teatr 

Kamienica, Siedlce Dom Kultury, 

Sanktuarium Maryjne w Czarnej)) dzięki 

współpracy Domu z Prezesem 

Stowarzyszenia Panią Anną Klińską – 

Majcher. Ostatnio wyjazd do Siedlec                       

w dniu 25.09.2018r. mieszkanek Domu 

celem udziału w przedstawieniu „Król 

Świata”. Członkowie Grupy Teatralnej 

odwiedzają również Dom oraz prezentują  

twórczość artystyczną mieszkańcom. 

 

 

Świętowanie rozpoczęło się Mszą 

Świętą w radomskiej katedrze, którą 

celebrował ks. bp. Henryk Tomasik.  

 

Następnie zaproszeni goście oraz 

młodzi aktorzy udali się do Radomskiego 

Klubu Środowisk Twórczych i Galerii 

„Łaźnia” przy ul. Żeromskiego, gdzie 

została zaprezentowana wystawa fotografii 

ze wszystkich spektakli Grupy Teatralnej 

„Opatrzność”.  

 

Mieszkanka tutejszego Domu Pani 

Iwona Mendrek podziękowała w imieniu 

wszystkich aktorów Pani Annie Klińskiej-

Majcher – Prezesowi Stowarzyszenia za 

opiekę i ogromny wkład pracy, dzięki 

któremu grupa działa już od 10 lat.  

 

 
 

W imieniu Dyrektora                            

i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu wraz                       

z życzeniami dalszych sukcesów, 

pracownicy Domu przekazali na ręce pani 

Anny Klińskiej-Majcher słodki upominek 

dla członków Grupy Teatralnej. 

 

 



Wszyscy z zainteresowaniem 

oglądali wystawę, na której znajdowały się 

również fotografie mieszkanek tutejszego 

Domu, a następnie udali się na 

poczęstunek jubileuszowym tortem.   

 

 
 

Opracowała: Emilia Sar – 

pracownik socjalny i Elżbieta Maroszek – 

starszy pracownik socjalny. 

 

 

Spotkanie przy grillu na terenie 

przydomowym – pożegnanie lata 
 

Dnia 20.09.2018 r. w tutejszym 

Domu odbyła się biesiada przy grillu. 

Mieszkańcy bardzo ucieszyli się                                

z propozycji grillowania, ponieważ lato 

zbliża się ku końcowi i była to ostatnia 

pora na takie spotkanie na świeżym 

powietrzu.  

 

Pogoda dopisała, Pan Andrzej – 

dozorca rozpalił grilla, a Panie kucharki 

pokroiły kiełbaski  i przygotowały napoje.  

 

 

 

Wabieni pięknym zapachem, przy 

rozmowach czekaliśmy aż kiełbaski będą 

gotowe. 

 

 
Jedliśmy z wielkim apetytem, 

niektórzy nawet prosili o dokładkę.  

 

 
 

Czas mijał w miłej atmosferze. Przyjemnie 

było spotkać się razem i poczuć ostatni 

powiew lata.  

 
Teraz z niecierpliwością czekamy 

na następne grillowanie w przyszłym 

roku 

Opracowała: Emilia Sar – 

pracownik socjalny 


