
 
 

Biuletyn Informacyjny 

 
Domu Pomocy Społecznej 

Im. Św. Kazimierza   

 

 
 
Nr 24              kwiecień - czerwiec 2019 
   Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu, ul. Garbarska 35 

   
 



Od Redakcji 
 

Szanowni Czytelnicy 
 

Serdecznie witamy w kolejnym numerze Biuletynu Informacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. Zapraszamy do lektury                 

Nr 24 kwartalnika Mieszkańców i Pracowników Domu poświęconego wydarzeniom, 

które miały miejsce  w II kwartale 2019 r.     

                   

W biuletynie zamieszczamy wspomnienia ze zorganizowanej 3 dniowej 

wycieczki do Zakopanego, która przyniosła wiele wzruszeń oraz radości  z wyjazdu. 

Opiekunami wycieczki była Pani Agnieszka Łęcka – kierownik zespołu pielęgniarek, 

oraz Pani Elżbieta Maroszek – starszy pracownik socjalny, które zadbały troskliwie                 

o udany i szczęśliwy wyjazd i pobyt mieszkańców. 

 

Znajdziecie Państwo relacje z obchodzonych tradycyjnie „Imienin Pana Jana” 

w dniu 26 czerwca br. Impreza szczególnie się udała, goście dopisali, uhonorowana 

przybyciem Pana Jerzego Zawodnika Zastępcy Prezydenta Miasta Radomia, a także 

Pana Jana Rejczaka zasłużonego samorządowca z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. 

W tym roku podczas uroczystości zaprezentował się współpracujący z Domem Zespół 

Wokalno-Artystyczny „Fenomen TEAM”, który bardzo się spodobał. Radio Plus 

Radom relacjonowało uroczystość, na antenie, jak również na stronie internetowej,                

z którą można się zapoznać. Bardzo dziękujemy Radiu Plus za udział w uroczystości, 

oraz pięknie przygotowany materiał z uroczystości. 

 

Wspominamy współorganizowaną Biesiadę Seniora przy Parafii Św. Kazimierza                       

w Radomiu, na którą tradycyjnie przygotowaliśmy słodki poczęstunek, bigos                                 

oraz prowadzone były pomiary poziomu cukru przez panie pielęgniarki Domu. 

 

Prezentujemy Państwu wspomnienia z udziału w Festynie rodzinnym w Domu Pomocy 

Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, przy ul. 

Struga 88, oraz Radomskich Dniach Godności. 

 

A na zakończenie miła niespodzianka dla mieszkańców podarunki z Apteki, za które 

serdecznie dziękujemy oraz zdjęcia ze zorganizowanego grilla. 

 

                                        

                                      Życzymy Państwu Miłej Lektury 

                                                Zespół Redakcyjny    

 

 



IMIENINY   PANA   JANA 

      
 

 

Uroczystość Imieniny Pana Jana 

zgodnie z tradycją jest poświęcona  

obchodzonemu świętu Mieszkańców 

Domu Pomocy Społecznej Św. Kazimierza 

w Radomiu, przy ul. Garbarskiej 35. 

Jak tradycja Domu nakazuje 

corocznie w czerwcu świętujemy imieniny 

wszystkich Mieszkańców. W tym 

szczególnym letnim dniu radujemy się                         

i wspólnie bawimy wraz z przybyłymi 

Szanownymi Gośćmi, korzystając ze 

sprzyjającej pięknej pogody.                    

Tegoroczne Święto Mieszkańców Domu 

uhonorowali swoim przybyciem Szanowni 

Państwo: 

 Pan Jerzy Zawodnik – Zastępca 

Prezydenta Miasta Radomia 

 Pan Jan Rejczak wieloletni 

przedstawiciel Samorządu 

Województwa Mazowieckiego, 

Wojewoda Radomski 

 Pani Teodora Karolik – Zastępca 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej wraz                            

z pracownikami  

 Ks. kan. Grzegorz Senderski – 

Proboszcz Parafii Św. Kazimierza 

 Pani Anna Ozga – kierownik Klubu 

Seniora Kazimierzówka wraz                         

z klubowiczami  

Pani Izabela Gmur kierownik ŚDS 

wraz z uczestnikami oraz 

pracownikami 

 Pani Renata Pogodzińska Dyrektor 

DPS WWiP wraz z mieszkańcami 

oraz pracownikami 

 Pan Krzysztof Błędowski Dyrektor 

DPS, przy ul. Zofii Holszańskiej 

wraz z mieszkańcami oraz 

pracownikami 

 Pan Paweł Kolenda Dyrektor DPS 

Nad Potokiem im. Bohdany 

„Danuty” Kijewskiej wraz                                

z mieszkańcami oraz pracownikami 

 Radio Plus Radom 

 Zespół Wokalno-Taneczny 

„Fenomen TEAM”. 

 

Z okazji obchodzonego Święta 

Mieszkańcy otrzymali serdeczne życzenia 

dużo radości i sił, zadowolenia, dobrego 

zdrowia, realizacji marzeń i pasji, jak 

również dużo uśmiechu i pogody ducha 

oraz dużo innych.  

 

 

 



 

Na wstępie uroczystości Róża Nowak – 

Dyrektor Domu zaprezentowała twórców 

prac artystycznych Domu, którzy każdego 

dnia bardzo chętnie uczestniczą                             

w zajęciach terapii zajęciowej.  

 

Efektem pracy są przepiękne prace 

artystyczne, które zdobią Dom, 

prezentowane są podczas okazjonalnych 

uroczystości, wernisaży artystycznych, 

przeglądów twórczości seniorów oraz osób 

niepełnosprawnych, biorą również udział 

w wystawach oraz konkursach.  

 

Twórczość ta, to przede wszystkim wyraz 

radości życia mieszkańców, optymizmu,  

wyrażanie się, a także wspaniała forma 

przekazania przez nie radości innym.  

 

Prace powstają pod kierunkiem Pani 

Małgorzaty Murdzy – starszego instruktora 

terapii zajęciowej, która stale ma nowe 

pomysły, stawia inspirujące wyzwania, 

potrafi zachęcić do tworzenia, a efektem są 

także osiągnięcia, nagrody oraz 

wyróżnienia dla Mieszkańców Domu. 

 

Dzięki podejmowanym inicjatywom prace 

brały udział w wystawach wojewódzkich 

oraz ogólnopolskich przeglądach 

twórczości osób niepełnosprawnych 

PFRON, regionalnych przeglądach 

twórczości osób uzależnionych, oraz 

bardzo nam bliskich radomskich 

przeglądach dzięki Panu Prezydentowi 

Miasta Radomia, które są dla nas 

szczególnie ważne, gdyż mamy możliwość 

w nich osobistego uczestniczenia                         

w gronie mieszkańców i pracowników 

Domu, a działalność mieszkańców jest 

szczególnie doceniana, wyróżniana oraz 

nagradzana. 

 

W grudniu ubiegłego roku mieliśmy 

wspaniałą okazję zaprezentowania prac                     

w Resursie Obywatelskiej pn. Uczcijmy 

Boże Narodzenie. Mieszkaniec Domu 

prezentował prace malarskie na wystawie                                     

w Siedlcach, dzięki współpracy z GKRPA. 

Otrzymaliśmy również główną nagrodę 

podczas Festiwalu Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych w kategorii prac 

terapii zajęciowej. 

 

Twórczość artystyczna bardzo ubogaca, 

daje mieszkańcom wiele radości, pozwala 

być docenionym, a także być szczególnie 

ważnym. Bardzo dziękuję za ten wkład 

pracy, który możemy Państwu 

przedstawić, a Panu Prezydentowi                              

za możliwości ich prezentacji, w różnych 

formach przeglądów. 

 

 
 

Podczas uroczystości zaangażowani 

Mieszkańcy w pracę terapii zajęciowej  

otrzymali pamiątkowe Dyplomy Uznania, 

podziękowania oraz życzenia dalszej 

aktywnej działalności i satysfakcji z jej 

wykonywania. Dyplomy sprawiły 

obdarowanym dużo radości oraz poczuli 

się bardzo wyróżnieni i docenieni za pracę. 

Mamy nadzieję, że będą zachętą do dalszej 

aktywnej twórczości, rozwoju pasji. 



Pani Bożena Bartlewicz 

 
Pani Zofia Domagała 

 
Pan Maciej Gregorczyk 

 
Pan Jerzy Darnicki 

 
Pani Agnieszka Kolarz 

 

Pan Marek Kołodziejczyk 

 
Pani Iwona Mendrek 

 
Pani Maria Sobień 

 
Pani Marta Wyrwińska 

 



Energiczny zespół „Fenomen TEAM” 

wprowadził nas w radosną wspólna 

zabawę, a nogi rwały się same do tańca. 

 
 

 

Mieszkańcy Domu Pomocy 

Społecznej w Radomiu, przy ul. Zofii 

Holszańskiej znów nas mile zaskoczyli 

wspaniałym wokalnym występem. 

Pamiętamy też z ubiegłego roku kolorowe 

cygańskie stroje oraz przepiękne, 

energiczne tańce.  

 
Uczestnicy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radomiu                

zachwycili nas jak każdego roku swoim 

występem, umiejętnościami wokalnymi 

zachęcającymi do wspólnej radosnej 

zabawy. 

 

Dziękujemy artystom za przepiękne                             

i wesołe występy, które uświetniły święto 

mieszkańców Domu „Imieniny Pana Jana” 

oraz wniosły dużo humoru  i radości życia. 

Następnie był wspaniały tort Imieninowy, 

poczęstunek, a potem wspólna taneczna 

zabawa. 

 

 
 

 

 

 
 

Dziękujemy również Radiu Plus Radom                                

za obecność i nagranie z uroczystości na 

antenie radia. Dostępne również na stronie 

internetowej, które przedstawiamy. 



Radio Plus Radom 

 

Imieniny wszystkich 
mieszkańców!  
26 czerwiec 2019 / Tekst Michał Kaczor 

 

W Domu Pomocy Społecznej im. św. 

Kazimierza w Radomiu odbyły się 

"Imieniny Jana". Świętowali wszyscy 

mieszkańcy. 

 
fot. Michał Kaczor/Radio Plus Radom  
 

 "Imieniny Jana" w Domu Pomocy Społecznej 

im. św. Kazimierza w Radomiu to już tradycja.                               

Co roku w czerwcu świętują wszyscy 

mieszkańcy domu. 

- To uroczystość poświęcona mieszkańcom 

Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza 

w Radomiu. Co roku świętujemy imieniny 

wszystkich mieszkańców domu - mówi Róża 

Nowak, dyrektor DPS. 

Bożena Bartlewicz-Winczewska, mieszkanka                   

i przewodnicząca zarządu domu mówi,                          

że to rozrywka, która pozwala zapomnieć                      

o codzienności. 

 

Mieszkańcy podkreślają, że to dla nich ważna 

uroczystość. 

"Imieniny Jana" uświetniły występy 

artystyczne. Zaśpiewała m.in. Małgorzata 

Pietralska, laureatka dwóch ostatnich edycji 

"Albertiany", której akompaniował Paweł 

Mosiołek. 

Opracowała: Róża Nowak – Dyrektor 

Domu 

 

Biesiada Seniora 
  

Mieszkańcy tutejszego Domu 

uczestniczą corocznie w Biesiadzie 

Seniora organizowanej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej                          

w Radomiu – Rejon Pracy Socjalnej nr8, 

Klub Seniora „Kazimierzówka”, 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”, 

Publiczną Szkołę Podstawową nr 12                      

w Radomiu oraz Dom Pomocy Społecznej  

im. Św. Kazimierza w Radomiu.  

 

 
 

 Biesiada odbywa się na terenie 

parafii Św. Kazimierza przy                        

ul. Głównej i przybywają na nią 

mieszkańcy osiedla oraz seniorzy. 

Tutejszy Dom jako współorganizator 

imprezy przygotował w tym roku  

poczęstunek oraz punkt pomiaru ciśnienia 

tętniczego oraz poziomu cukru, który był 

bardzo oblegany przez osoby korzystające 

z takiej nieodpłatnej możliwości. 

 

https://radioplus.com.pl/author/220-michal-kaczor
https://radioplus.com.pl/media/k2/items/cache/ed7be4d04c30a767091792385f44bdbb_XL.jpg


 
 

 
 

Ciasto upieczone przez panie kucharki 
oraz przepyszny bigos bardzo wszystkim 

smakowały i szybko zniknęły ze stołu.  

 

 
Były również inne smakołyki 

przygotowane przez Seniorki                                    

z „Kazimierzówki” m.in. pyszna 

grochówka.  

 

 

Mieszkańcy z zainteresowaniem oglądali 

występy m. in. dzieci ze szkoły, seniorów                                        

z „Kazimierzówki”, pokaz musztry                       

w wykonaniu młodzieży Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.  

 

 
 

 

 
 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 

się konkursy sprawnościowe. Spośród 

mieszkańców Domu brali w nich udział: 

pani Iwona Mendrek, pani Agnieszka 

Kolarz i pan Kazimierz Zając.  

 

Na zakończenie była zabawa przy 

muzyce oraz wspólne śpiewanie znanych 

piosenek. Czas upłynął bardzo przyjemnie, 

tym bardziej, że pogoda i humory dopisały. 

 

Opracowała: Emilia Sar – pracownik 

socjalny 

 

 

XVI Radomskie Dni Godności  
 

Radomskie Dni Godności 

rozpoczęły się 22 maja 2019 r.                        

i trwały trzy dni. Celem Dni Godności jest 

integracja osób niepełnosprawnych                          

z mieszkańcami miasta.  



 

 
 

 

Mieszkańcy tutejszego Domu wraz                          

z  panią Elżbietą Maroszek i panią Emilią 

Sar – pracownikami socjalnymi, 

uczestniczyli w uroczystościach 

rozpoczynających się Mszą Św.                       

w kościele św. Jana, po czym przeszli 

korowodem na Plac Corazziego, gdzie 

prezydent Radomia przekazał 

przedstawicielom środowisk osób 

niepełnosprawnych symboliczny klucz                    

do bram miasta.  

 

 

 
 

Spośród mieszkańców Domu                      

w Radomskich Dniach Godności 

uczestniczyli: pani Iwona Mendrek, pani 

Agnieszka Kolarz, pani Marta Wyrwińska, 

pani Bożenna Bartlewicz, pan Maciej 

Gregorczyk, pan Andrzej Banasiak. 

 

Na scenie wystąpiły osoby 

niepełnosprawne, zachęcając publiczność 

do wspólnej zabawy. Natomiast wokół 

sceny znajdowały się stanowiska z pracami 

osób niepełnosprawnych.  

 
 

 

Tutejszy Dom zaprezentował prace 

malarskie wykonane przez mieszkańca 

Domu, pana Jerzego Darnickiego.  

 

Opracowała: Emilia Sar – pracownik 

socjalny 

 

 

Festyn rodzinny w Domu 

Pomocy Społecznej Nad Potokiem 

im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, 

przy ul. Struga 88 w Radomiu 

 
W miesiącu czerwcu 2019 r. 

Mieszkańcy tutejszego Domu: Marta 

Wyrwińska, Iwona Mendrek i Agnieszka 

Kolarz wraz z Panią Dyrektor Różą 

Nowak, pracownikami socjalnymi Elżbietą 

Maroszek oraz Emilią Sar                           

na zaproszenie Dyrektora, Mieszkańców 

oraz Pracowników Domu Pomocy 

Społecznej  Nad Potokiem im. Bohdany 

"Danuty" Kijewskiej udali się na Festyn 

rodzinny.   

 

 
 



Była to wizyta mieszkańców tutejszego 

Domu w DPS Nad Potokiem na którą od 

dawna oczekiwali, więc tym bardziej 

byliśmy ciekawi atrakcji, które na nas 

czekały. Licznie zgromadzeni goście mieli 

okazję obejrzeć  między innymi: występy 

artystyczne, wystawę prac mieszkańców 

wykonanych w ramach terapii zajęciowej.  

 

 
 

Nie zabrakło pieczonych kiełbasek, 

słodkiego poczęstunku oraz wspólnej 

zabawy. Każdy uczestnik festynu znalazł 

coś ciekawego dla siebie i miło spędził 

czas na świeżym powietrzu.  

 

 
Była to sprzyjająca okazja, aby 

porozmawiać z mieszkańcami z innych 

Domów Pomocy Społecznej i zaprosić do 

nas na „Imieniny Pana Jana”. 

Pożegnaliśmy się pełni wrażeń                                  

i pozytywnych emocji nie mogąc doczekać 

się kolejnej uroczystości, tym razem                       

w naszym Domu. 

 

Opracowała: Elżbieta Maroszek 

– starszy pracownik socjalny. 

 

Na zdrowie Mieszkańców  

- prezenty z Apteki 

 

Mieszkańcy Domu otrzymali                    

z Apteki dostarczającej leki  upominki. 

Były to zdrowe herbatki, witaminy, 

oraz kremy. Niespodzianka sprawiła 

dużo radości, tym bardziej że dotyczyła 

zdrowia oraz dbałości o dalszą dobrą 

kondycję. Bardzo dziękujemy 

serdecznie darczyńcom. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

Przygotowała: Róża Nowak – Dyrektor Domu 

 

Spotkanie w Domu przy grillu 

 

Piękna  pogoda sprzyja 

spotkaniom integracyjnym na 

świeżym powietrzu. Mieszkańcy 

tutejszego Domu w piękne słoneczne 

majowe popołudnie spotkali się przy 

grillu. W tle przygrywała muzyka a 

zapach pieczonych kiełbasek unosił 

się w powietrzu. Panowie portierzy 

wcielili się w rolę kucharzy                            

i z wielkim zapałem piekli kiełbaski.  

 

 

 

 
 

Pracownicy socjalni Elżbieta 

Maroszek oraz Emilia Sar zadbały                

o to, aby spotkanie odbyło się                          

w miłej i serdecznej atmosferze.  

 

 

 
 

 

Było dużo żartów i wspomnień                        

z czasów kiedy wszyscy byli młodzi                                

i kiełbaski piekło się przy ognisku. 

Humory i apetyty dopisywały 

wszystkim zebranym co sprawiło,                     

że nikomu nie chciało się wracać                   

do swoich pokoi.  

 

Postanowiliśmy, że za jakiś czas 

urządzimy kolejne spotkanie przy 

grillu. 

 

 

Opracowała: Elżbieta Maroszek – 

starszy pracownik socjalny 



Wyjazd do Zakopanego 

 
W dniach 17-19 czerwca 2019 r. 

zaplanowaliśmy wycieczkę do 

Zakopanego. Jest to kolejny wspólny 

wyjazd w to piękne miejsce. Z ogromną 

przyjemnością opracowaliśmy program 

wycieczki, każdy z uczestników chciał 

zobaczyć coś innego. Wspólnie ustaliliśmy 

że odwiedzimy: Krupówki, Gubałówkę, 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 

Krzeptówkach, cmentarz na Pęksowym 

Brzysku, warto też zwiedzić Jaszczurówkę. 

Na noclegi zatrzymaliśmy się w Willi 

Siklawa – jest to miejsce, do którego 

powracamy z przyjemnością wiedząc,                 

że czekają tam na nas pyszne posiłki                

oraz zabawa przy wspaniałym ognisku. 

 
W wycieczce uczestniczyli: 

Bożenna Bartlewicz, Maria Sobień, Iwona 

Mendrek, Agnieszka Kolarz, Marta 

Wyrwińska oraz Maciej Gregorczyk.                

Aby program wycieczki został 

zrealizowany, było miło i dopisywały 

humory zadbała Elżbieta Maroszek, a nad 

dobrym samopoczuciem mieszkańców 

czuwała Agnieszka Łęcka, oraz w każde 

miejsce służąc pomocą dowoził nas Pan 

Leszek Pyszczak .  

 

 
 

 
 

 W imieniu Mieszkańców 

biorących udział w wycieczce pobyt                         

w otoczeniu pięknych Tatr opisała Pani 

Bożenna Bartlewicz. 

 

„Zakopane – najpiękniejsze miejsce 

na Ziemi! Sądzę, że bez wahania 

zgadzamy się z tym stwierdzeniem.                    

Mała grupka mieszkańców DPS 

postanowiła odwiedzić to miejsce                             

i podziwiać strzeliste szczyty Tatr.  

 
 

W Zakopanem zatrzymaliśmy się                             

w Mrowcach w pensjonacie,                               

który prowadzą młodzi sympatyczni 

ludzie. Warunki wspaniałe, a jedzenie 

jeszcze lepsze.  



Mimo zmęczenia postanowiliśmy pojechać 

pod skocznię i przejść się po Krupówkach 

- najpiękniejszą ulicą Zakopanego. 

Gubałówka jest bardzo ważnym celem 

turystów. Tu znajdują się restauracje                    

i sklepy, ale szczyt słynie z czegoś 

zupełnie innego – ze wspaniałej panoramy 

na Zakopane i Tatry – można siedzieć                           

i podziwiać, tak też zrobiliśmy zajadając 

się przepyszną kwaśnicą i oscypkami. 

 

 
 

Zwiedzając Zakopane i okolice nie 

ominęliśmy cmentarza na Pęksowym 

Brzysku – którego nie bez racji nazywa się 

„Panteonem” spoczywają tu bowiem 

prochy wybitnych ludzi, których życie 

związane było z Podhalem i Tatrami.                   

Są to groby Chałbińskiego, Sabały, 

Witkiewicza i „Witkacego” oraz grób 

Pęksy – fundatora cmentarza.                                

Będąc w Zakopanem nie można ominąć 

Kaplicy w Jaszczurówce. W 1908 r. 

zaprojektował tę kaplicę Stanisław 

Witkiewicz.  

 

 

 
Bardzo ważnym punktem wycieczki                        

było ognisko. Rozluźnieni – śpiewaliśmy 

piękne piosenki, mówiliśmy anegdoty                        

i radości nie było końca. Nie obyło się bez 

przygód małego „wypadku” - jedna  z Pań 

nabiła sobie guza – nic takiego.  

 
 

 
W drodze powrotnej przejechaliśmy przez 

Bukowinę Tatrzańską i oczywiście nie 

ominęliśmy Krakowa. W oddali widać 

było Wawel. Taka wycieczka – to cieszy. 

Dziękujemy za umożliwienie nam 

podziwiania piękna Polski”.  

Bożenna Bartlewicz - Przewodnicząca 

Samorządu Mieszkańców 

Opracowała: Elżbieta Maroszek – starszy 

pracownik socjalny 


