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Od Redakcji 
Szanowni Czytelnicy 

 
Rozpoczynamy 5 rok edycji Biuletynu Informacyjnego Domu Pomocy 

Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. Nr 19 kwartalnika Mieszkańców 
i Pracowników Domu poświęcamy został wydarzeniom w placówce                         
w I kwartale 2018 r.                       

 
W tym numerze zamieszczamy relacje z prezentowanych 

mieszkańcom Domu „Jasełek” w dniu 10 stycznia br. przez dzieci                                 

z Publicznego Przedszkola Nr 13 w Radomiu, w dniu 17 stycznia br.                       

przez Klub Seniora Kazimierzówka, w dniu 31 stycznia br. przez dzieci                         

z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu Szkolnego Koła 

Wolontariatu. Były to bardzo wzruszające prezentacje oraz świetna okazja                   

do wspólnego kolędowania, a następnie spotkania mieszkańców                                         

z zaproszonymi gośćmi przy słodkim poczęstunku. Dzieci obdarowały 

mieszkańców własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi, 

wykonanymi z zastosowaniem drewnianych elementów, które były bardzo miłą 

niespodzianką oraz pozostaną pamiątką ze spotkania. 
 

Zostaliśmy zaproszeni na Zabawę Karnawałową do Domu Pomocy 

Społecznej w Jedlance, w dniu 8 lutego br. oraz do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Radomiu, w dniu 13 lutego br.,  z której relacje zamieszczamy 

również w biuletynie. 

 

 Prezentujemy informacje z udziału przedstawicieli Mieszkańców                            

w udziału w Spotkaniu Wielkanocnym Prezydenta Miasta z Seniorami, 

zorganizowanego w dniu 28.03.br. w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 

 

 W tym numerze biuletynu zamieszczamy również zdjęcia z życia 

mieszkańców w Domu. 

 

 
 
 

                                                           Życzymy Państwu miłej lektury 
                                                                 w Nowym Roku 2018 

                                                 
                                                     Zespół Redakcyjny





Jasełka w Domu 
 

 

Święta Bożego Narodzenia 

to czas miłości i radości oraz 

wspólnych spotkań. W tym okresie 

odwiedzają nas zaprzyjaźnieni 

goście. Miesiąc styczeń obfitował  

w występy o tematyce świątecznej. 

 

 

10 stycznia 2018 r. 

odwiedziły nas dzieci                                   

z Przedszkola nr 13 z oddziału 

„0”. Przedszkolaki w pięknych 

strojach śpiewały kolędy, mówiły 

wiersze oraz tańczyły.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Występ wywołał wzruszenie 

na twarzach mieszkańców 

tutejszego Domu. Na zakończenie 

dzieci wręczyły własnoręcznie 

przygotowane prezenty,                            

a od mieszkańców otrzymały 

słodki poczęstunek. 

 

 
 



 
 

 
 

Kolejnymi gośćmi, którzy 

złożyli wizytę w Domu w dniu 

17.01.2018 r była młodzież   z PSP 

nr 15,  która przedstawiła historię 

narodzenia Jezusa w sposób 

wyjątkowy i unikalny, wplatając  

w przedstawienie wątek 

współczesny. Młodzi aktorzy 

ukazali, że największą wartością 

jest miłość i przebaczenie. 

Mieszkańcy z nieukrywaną 

radością podziwiali talent młodych 

aktorów.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

Młodzież przygotowała 

drobne upominki, którymi 

obdarowała  mieszkańców,                        

a my odwdzięczyliśmy się 

słodkościami. Na koniec była 

wspólna pamiątkowa fotografia. 

 

 

31.01.2018 r. zawitali u nas 

seniorzy z Klubu Seniora 

„Kazimierzówka”. Jak co roku 

najpierw odbyło się 

przedstawienie a potem wspólny 

śpiew  znanych i lubianych kolęd.                      

 

Na koniec seniorzy zostali 

zaproszeni na słodki poczęstunek. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Wszystkie występy 

mieszkańcy Domu nagrodzili 

gromkimi brawami, a Pani 

dyrektor Róża Nowak dziękowała  

wszystkim występującym 

doceniając ich wkład                                          

i zaangażowanie w przygotowanie 

Jasełek zapraszając do kolejnych 

odwiedzin. 

 

 

Opracowała: 

Elżbieta Maroszek – starszy 

pracownik socjalny 

 

 

 

 



Zapusty 2018 
 

 

 W tłusty czwartek, czyli                  

8 lutego 2018 r. Mieszkańcy 

Naszego DPS  otrzymali 

zaproszenie na bal karnawałowy 

do Domu Pomocy Społecznej                    

w Jedlance, w którym chętnie 

uczestniczyli. 

 

 Natomiast w ostatki, tzn. 

13.02.2018 r. na tańce zaproszono                           

Nas do Środowiskowego Domu 

Samopomocy przy ul. 

Dzierzkowskiej w Radomiu. 

 

Po powitaniach przyszedł 

czas na wspaniałą zabawę, której 

towarzyszyła żywiołowa muzyka 

disco. Gospodarze zadbali                             

o wspaniałą atmosferę oraz 

przepiękne, barwne dekoracje. 

Przygotowano przepyszne 

poczęstunki. 

 

Czas minął szybko, ale 

zostały wspomnienia. 

 

 

Na tańce wybrali się: Maria 

Sobień, Eugenia Młynowska,                             

Marta Wyrwińska Iwona 

Mendrek, Agnieszka Kolarz,  

Kazimierz Zając, Ryszard 

Milczarek oraz Andrzej Banasiak. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fot. Zabawa w ŚDS w Radomiu 

 

 

Opracowała Małgorzata 

Murdza – starszy instruktor 

terapii zajęciowej 

 

 

 

 



 

Spotkanie Wielkanocne 

Prezydenta Miasta                                

z Seniorami  

w dniu 28.03.2018r.  

w Urzędzie Miejskim 

w Radomiu 
 

 

 

Mieszkańcy tutejszego Domu 

zostali zaproszeni, jak co roku, przez 

Prezydenta Miasta Radomia                     

na spotkanie Wielkanocne                  

z Seniorami do Urzędu Miejskiego 

w Radomiu. W tym roku wybrali się 

następujący mieszkańcy:  

Zofia Domagała, Jerzy Darnicki, 

Eugenia Młynowska wraz                            

z pracownikiem socjalnym Emilią 

Sar.  

 

 

Po wejściu do Sali 

Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

ujrzeliśmy wielu zaproszonych 

seniorów, pięknie udekorowane 

wnętrze, a na stołach przygotowane 

na poczęstunek  pyszne potrawy 

wielkanocne. Na spotkaniu byli 

również mieszkańcy z Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. Zofii 

Holszańskiej, Domu Pomocy 

Społecznej Weterana Walki i Pracy, 

Domu Pomocy Społecznej „Nad 

Potokiem”  przy ul. Struga oraz 

członkowie Klubu Seniora 

„Kazimierzówka” z Osiedla 

Zamłynie.    

 

 

Na początku spotkania gości 

powitał i złożył życzenia 

wielkanocne Prezydent Radomia 

Radosław Witkowski, a zaraz po 

nim głos zabrali: Zastępca 

Prezydenta Radomia Jerzy 

Zawodnik oraz Pani Elwira Skoczek 

i Pani Wiesława Golus Dyrektorzy 

Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Miejskiego                    

w Radomiu. Uczestnicy spotkania 

podziękowali za życzenia gromkimi 

oklaskami.  

 

Po poświęceniu pokarmów 

przez księdza oraz wzajemnym 

złożeniu życzeń goście zostali 

zaproszeni na przygotowany 

poczęstunek.  

 

Na stole było wiele 

smakołyków wielkanocnych,                            

a kelnerzy rozdawali też gorący 

barszczyk wielkanocny.  

 

Spędziliśmy czas na miłych 

rozmowach z zaprzyjaźnionymi 

mieszkańcami z innych domów,            

oraz seniorami z miasta Radomia,                 

a w szczególności działających                     

w Radomskiej Radzie Seniora,                     

klubach seniora, uniwersytetach III 

wieku oraz w organizacjach 

pozarządowych. 

 

     Spotkanie wprowadziło nas                              

w szczególny wielkanocny nastrój. 
 

 

 

Opracowała: Emilia Sar – pracownik 

socjalny 

 



Zdjęcia z wydarzeń w Domu: 
 

 

Prezentacje dla mieszkańców 

studentów kierunku praca socjalna 

Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego w Radomiu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Zabawa taneczna zorganizowana 

dzięki życzliwości zaproszonego 

zespołu muzycznego 

 
 

 
 

 
 

 



 

Wspólne grillowanie na terenie 

Domu 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


