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Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

Witamy Państwa w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. W nowym 2019 roku zapraszamy                        

do lektury Nr 23 kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu poświęconego 

wybranym wydarzeniom, które miały miejsce w I kwartale 2019 r.     

                   

Prezentujemy w biuletynie relacje z miłych odwiedzin w lutym br. uczniów                     

V Liceum Ogólnokształcącego Klas Dwujęzycznych im. Romualda Traugutta                    

w Radomiu w związku z obchodzonymi Walentynkami oraz sprawioną z tej okazji 

niespodzianką dla Mieszkańców. W tym numerze relacjonujemy również odwiedziny 

uczniów zawodu fryzjerstwa z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu,                   

przy ul. Saskiej, które pozwoliły po raz kolejny młodym adeptom sztuki fryzjerstwa 

zaprezentować swoje umiejętności Mieszkańcom Domu. Na tą okoliczność sala 

telewizyjna zamienia się w gabinet fryzjerski, z którego szczególnie cieszyły się panie, 

ale również panowie chętnie skorzystali z zabiegów fryzjerskich oraz miłego 

towarzystwa. 

 

Zamieszczamy również wspomnienia z obchodzonych Ostatków z wizytą przed 

Środą Popielcową Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Radomiu, przy ul. Zofii 

Holszańskiej z tradycyjnymi „KUSAKAMI”, czyli wesołymi, żartobliwymi 

przebierańcami (krakowianką, babą, dziadem, Panną Młodą, diabłem, osobnikami 

różnej narodowości) – zwiastujących nam koniec czasu karnawału i zaczątki 

Wielkiego Postu – czasu wolnego od grzechu. 

 

Ponadto prezentujemy występy Zespołu Wokalno-Tanecznego „Fenomen 

TEAM”, który dzięki swojej życzliwości zaprezentował pokaz artystyczny w Domu. 

 

W tym numerze wspominamy obchodzone uroczyście i radośnie dostojne 90-te 

urodziny mieszkanki Pani Eugenii Młynowskiej, rozpoczęte Mszą Św. w Kaplicy Domu 

w intencji Jubilatki, na które przybyli licznie goście, wśród których byli przyjaciele, 

znajomi, siostry zakonne, sąsiedzi. 

 

Znajdziecie Państwo również informacje dotyczące spotkania w Domu                            

z dzielnicowym Komendy Miejskiej Policji w Radomiu z mieszkańcami                                

oraz pracownikami poświęconego przestrzegania porządku publicznego. Jak również 

spotkania dzielnicowego z mieszkańcami, oraz przedstawicielem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu, w ramach prowadzonych                    

cotygodniowych czwartkowych grup wsparcia dla mieszkańców uzależnionych                       

od alkoholu.  

                                                      Życzymy Państwu Miłej Lektury 
                                                                    Zespół Redakcyjny                                    



Spotkanie Mieszkańców Domu                             

z dzielnicowym asp. szt. Arturem 

Bednarskim Komendy Miejskiej Policji 

w Radomiu oraz przedstawicielem 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Radomiu          

 

W dniu 08.02.2019r. odbyło się                          

na zaproszenie Róży Nowak Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej im. Św. 

Kazimierza w Radomiu spotkanie Pana 

Artura Bednarskiego dzielnicowego 

Komendy Miejskiej Policji w Radomiu                                    

z Mieszkańcami oraz pracownikami                  

dot. przestrzegania zasad zachowania 

porządku publicznego, oraz 

konsekwencji mogących wynikać dla 

mieszkańców z nadmiernego 

spożywania alkoholu.  

Podczas spotkania Dzielnicowy                               

z ogromną życzliwością w stosunku                

do mieszkańców, przedstawił 

zagrożenia wynikające                                        

z nadużywania alkoholu, a w ich 

następstwie również występujące 

interwencje Policji.  

Podkreślił, że Dom Pomocy Społecznej 

im. Św. Kazimierza w Radomiu 

sprawuje opiekę nad osobami 

wymagającymi stałej pomocy osób 

drugich, przyjmującymi stale leki, oraz 

o ograniczonej sprawności 

psychoruchowej. Dyrektor Domu 

przypomniała o obowiązującym 

mieszkańców Regulaminie pobytu                

w tutejszym Domu. Następnie odbyło 

się spotkanie z przedstawicielami 

Samorządu Mieszkańców Domu. 

Kontynuacją powyższego 

współdziałania było w dniu 

14.02.2019r. kolejne spotkanie 

Dzielnicowego z mieszkańcami oraz 

Panem Andrzejem Sową 

przedstawicielem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Radomiu, który został  

oddelegowany do pracy w tutejszym 

Domu z mieszkańcami, których 

problem dotyczy.  

Od ponad 2 lat działa na terenie 

jednostki utworzona grupa wsparcia, 

mająca na celu wzajemną pomoc 

mieszkańcom potrzebującym takiego 

wsparcia. Na zorganizowanym                          

w/w spotkaniu zostały bliżej 

przedstawione problemy tej grupy 

mieszkańców, była to również okazja 

do indywidualnych rozmów, oraz 

zadawania pytań i otrzymania 

wyjaśnień. 

Ustalono, że będzie kontynuowana 

bieżąca współpraca pracowników 

Domu z Dzielnicowym. 

Pracownicy Domu, wchodzący w skład 

Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego 

skorzystali również ze szkolenia 

przeprowadzonego przez Pana 

Andrzeja Sowę nt. „Problemów 

alkoholowych      wśród mieszkańców 

DPS – sposoby reagowania                             

w przypadku ostrego kryzysu 

emocjonalnego, społecznego lub 

fizycznego. Problemy z przemocą 

domową”.  

Szkolenie okazało się bardzo przydatne                     

w związku ze sprawowaną opieką nad 

mieszkańcami, jak również pomocne 

dla pracowników świadczących taką 

pomoc. W kolejnych szkoleniach 

tematyka zostanie również poruszana, 

ze względu na występujące w tym 

zakresie potrzeby dla zapewnienia 

standardu jakości świadczonych usług. 

Opracowała: Róża Nowak – Dyrektor 

Domu. 



Walentynki w Domu – 14 lutego 

Uczniowski Klub Wolontariusza 

pod opieką nauczyciela Pani Agnieszki 

Gierwatowskiej V Liceum 

Ogólnokształcącego Klas Dwujęzycznych 

im. Romualda Traugutta w Radomiu 

współpracujący z Domem zorganizował 

dla mieszkańców zbiórkę słodyczy wśród 

uczniów szkoły.  

 
Z okazji Walentynek przedstawiciele 

Klubu wraz z opiekunem Panią Agnieszką 

Gierwatowską wręczyli na ręce 

Przewodniczącej Samorządu Mieszkańców 

Domu przygotowaną słodką niespodzianką 

dla Mieszkańców. 

 
Było to bardzo miłe wydarzenie,                     

a słodycze sprawiły dużo radości, gdyż 

Mieszkańcy bardzo lubią „słodkości”,                             

a otrzymane od młodzieży sprawiły tym 

bardziej wiele zadowolenia oraz okazji                   

do wspólnych rozmów i wspomnień.  

 

 
 

 
 

 
 

Młodzież, odwiedzająca Dom, bardzo miło 

jest witana, a wspólne spędzanie wolnego 

czasu tworzy szczególną atmosferę 

serdeczności, życzliwości, bliskości oraz 

otwartości na innych, a także pozwala 

atrakcyjnie spędzić wolny czas 

Mieszkańcom, oraz jest okazją do 

powspominania młodości, przyjaciół                         

i przeżyć z okresu dawnych lat. 

Złożyliśmy serdeczne podziękowania 

dyrekcji oraz pracownikom V Liceum za 

zorganizowanie tak szlachetnej inicjatywy 

na rzecz Mieszkańców Domu, mając 

również nadzieję na dalszą współpracę, tak 

istotną na rzecz działań tworzących 

szczególną więź międzypokoleniową.  

 

Przygotowała : Róża Nowak – Dyrektor 

Domu 



Występ Zespołu Wokalno – 

Tanecznego „Fenomen Team” 

 

 
 

Mieszkańcy tutejszego Domu 

z wielkim entuzjazmem i radością 

przybywają na występy 

zaprzyjaźnionego Zespołu Wokalno 

– Tanecznego „Fenomen Team”. 

Zespół gościł już w Domu 

kilkakrotnie i za każdym razem 

występ kończył się gromkimi 

brawami i rozbawieniem 

publiczności.  

 

 
 

Również i tym razem 

mieszkańcy śpiewali wspólnie                        

z wokalistką znane polskie przeboje, 

wspominali lata młodości. Wśród 

repertuaru były też piosenki 

zagraniczne, które zachęcały                       

do wspólnego tańca. 

 

 
 

 
 

Oprócz śpiewania był również 

pokaz tańca w wykonaniu artystów. 

Występ odbywał się przy słodkim 

poczęstunku oraz kawie i herbacie, 

co sprawiło że atmosfera była 

wyjątkowo miła. Dyrektor Domu                    

i przedstawiciele Samorządu 

Mieszkańców zaprosili Zespół na 

kolejny występ w tutejszym Domu.  

 

 
  

 Opracowała: Emilia Sar –

pracownik socjalny 

 



„Kusaki” 

 

 
 

Jak co roku, również i tym 

razem odwiedzili nas mieszkańcy 

Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Zofii Holszańskiej w Radomiu wraz 

z opiekunem z okazji tzw. 

„Kusaków”. Zgodnie ze zwyczajem 

„Kusaki” przybyli w przebraniach 

symbolizujących m.in. pannę młodą, 

śmierć oraz wiele innych. Były 

wspólne śpiewy i tańce. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

Do przygotowanego 

koszyczka zbierali słodycze                                         

w podziękowaniu za wspólną 

zabawę na zakończenie karnawału. 

 

 

 
 

Opracowała: Emilia Sar – pracownik 

socjalny 

 

Usługi fryzjerskie 

 

Dom Pomocy Społecznej im. 

Św. Kazimierza w Radomiu od 

wielu lat współpracuje z Zakładem 

Doskonalenia Zawodowego przy                       

ul. Saskiej w Radomiu. Mieszkańcy 

Domu chętnie poddają się zabiegom 

fryzjerskim.  

 

 



Dzięki tej współpracy 

uczniowie ZDZ doskonalą swój 

warsztat, a mieszkańcy mogą cieszyć 

się z pięknie wykonanych fryzur, 

które z dumą prezentują,                         

tym bardziej, że uczniowie 

podchodzą do każdego mieszkańca 

indywidualnie      i wykonują fryzury 

zgodnie z życzeniem  zachowując 

aktualne trendy modowe.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Opracowała: Elżbieta Maroszek – starszy 

pracownik socjalny 

 

 

 



Jubileusz Pani 

Eugenii Młynowskiej 

 
Dnia 5 marca 2019r. Mieszkanka 

tutejszego Domu Pani Eugenia 

Młynowska przez wszystkich nazywana 

zgodnie z życzeniem Panią Marylką 

obchodziła piękny jubileusz 90 lecia 

urodzin. Na uroczystość przybyli: Pani 

dyrektor Róża Nowak, Mieszkańcy 

tutejszego Domu, personel, znajomi 

oraz siostry zakonne                               

ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr 

Matki Bożej Miłosierdzia z którymi   

Pani Młynowska  jest zaprzyjaźniona 

od wielu lat. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza 

Święta w intencji Pani Marylki,                            

a następnie wszyscy zebrali się                        

w jadalni przy stołach suto 

zastawionych ciastem i owocami, 

wśród których królował piękny 

jubileuszowy tort. Było mnóstwo 

życzeń, kwiatów i prezentów.              

Pani Marylka była szczęśliwa                               

i wzruszona nie mogąc się nadziwić ile 

osób pamiętało o tym pięknym 

jubileuszu.                             

 

 
 

Część kwiatów Jubilatka przekazała do 

Kaplicy dziękując Matce Bożej                             

za doczekanie tak pięknego wieku                   

w zdrowiu i w gronie przyjaciół.  

 

Uroczystość minęła w miłej i radosnej 

atmosferze, a Pani Młynowska ze 

wzruszeniem dziękowała wszystkim 

gościom za piękne życzenia i przybycie 

na uroczystość. 
 

Opracowała: Elżbieta Maroszek – starszy 

pracownik socjalny 


