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Od Redakcji …

Szanowni Czytelnicy

Numer 5 Biuletynu Informacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza

w  Radomiu,  kwartalnika  Mieszkańców  i  Pracowników  Domu  poświęcamy  został

wydarzeniom  III  kwartału  2014  r.  w  jednostce  oraz  kolejnym  wspomnieniom

mieszkańców.

W tym numerze Biuletynu znajdziecie Państwo artykuły na temat organizowanych
wyjazdów  mieszkańców  w  okresie  letnim  na  „Radomski  taniec  pod  gwiazdami”,  do
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz na grzybobranie.  Publikujemy kolejny  wywiad
pracowników z mieszkańcem, oraz relacje z wyborów do Radomskiej Rady Seniorów, do
której kandydowała mieszkanka Pani Bożenna Bartlewicz.

Prezentujemy  również  informacje  na  temat  udziału  mieszkańców  w  Programie
SENIORADA  Telewizji  Polskiej,  wraz  z  relacjami  biorących  udział  mieszkańców  w
programie.

A  na  zakończenie  przedstawiamy  galerię  zdjęć  z  wyjazdów  mieszkańców  oraz
sposobu  spędzania  czasu  wolnego  na  terenie  rekreacyjnym  Domu,  wraz  z  odrobiną
humoru …

Zapraszamy Państwa do lektury  kolejnego  numeru Biuletynu oraz  do  udziału  w
pracach nad kolejnym numerem.

 

 

Życzymy Państwu miłej lektury

Zespół Redakcyjny 



Reportaż z udziału mieszkanki 
Domu w wyborach do 
Radomskiej Rady Seniorów 
 „ Szanowni Państwo „

W  ogłoszonych  przez  Prezydenta
Miasta  Radomia  wyborach  do
Radomskiej  Rady  Seniorów  została
zgłoszona  przez  Dom  kandydatura
mieszkanki  Pani  Bożenny  Bartlewicz,
która  aktywnie  działa  na  rzecz
pielęgnowania  wartości  patriotycznych
oraz  zachowania  pamięci  historycznej.
Pani  Bartlewicz  uczestniczy  w
spotkaniach w Resursie Obywatelskiej z
młodzieżą, biorąc w nich czynny udział,
opowiadając  o  historii  swojej  rodziny,
straconej  w  obronie  niepodległości
ojczyzny.

Kandydatura  Pani  Bartlewicz  znalazła
się  wśród  pozostałych  45  osób
zgłoszonych  do  Radomskiej  Rady
Seniorów.

W dniu 16 września br. w Resursie
Obywatelskiej  odbyły  się  wybory  do
Rady,  o  charakterze  konsultacyjnym,
doradczym  i  inicjatywnym  w  sprawach
ważnych  dla  osób starszych.  Rada ma
zrzeszać przedstawicieli  osób starszych
oraz  przedstawicieli  podmiotów
działających  na  rzecz  osób  starszych.
Jej  działalność  na  obejmować  teren
miasta Radomia. Celem jej działania jest
integracja, wspieranie i reprezentowanie
środowiska seniorów, m.innymi poprzez:
współpracę  z  władzami  miasta  przy
rozstrzyganiu  istotnych  spraw  i
oczekiwań,  przedstawianie  propozycji
zadań i działań na rzecz seniorów. 

Pani  Bartlewicz  jako  pierwsza
kandydatka  zaprezentowała  swoją
osobę, aktywną i pełną zaangażowania,
w swoich działaniach.  Przedstawiła  się,
że jest mieszkanką tutejszego Domu, w
którym  dzięki  pomocy  pracowników,
nadal może tak aktywnie żyć i nadal być
potrzebną.  Pani  Bartlewicz  ukazała
swoją  współpracę z Instytutem Pamięci
Narodowej,  Resursą  Obywatelską,  jak
również  z  przedstawicielami  Związku
Armii Krajowej.

Po  prezentacji  kandydatur,
przystąpiono  do  głosowania
bezpośredniego, tajnego                      w
którym  uczestniczyły  obecne  osoby,  w
wieku powyżej 60 lat. 

Po  zliczeniu  głosów  dokonano
ogłoszenia  członków  11-osobowej
Radomskiej  Rady  Seniorów,  w  skład
której  weszło  7  przedstawicieli  osób
starszych  oraz  przedstawicieli
podmiotów  działających  na  rzecz  osób
starszych, 2 członków wskazanych przez
Prezydenta  Miasta  Radomia  i  2
członków  wskazanych  przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Dziękujemy  Pani  Bożennie
Bartlewicz  za  kandydowanie  do
Radomskiej  Rady  Seniorów.  W
załączeniu publikujemy zdjęcia z udziału
w  wyborach.  Mamy  nadzieję,  że  Pani
Bartlewicz  kandydować  będzie  w
kolejnych  wyborach,  i  zostanie
członkiem  Rady,  czego  życzą  Pani
pracownicy i mieszkańcy Domu.

Wszystkim osobom, które włączyły 
się w prace związane z kandydowaniem 
mieszkanki oraz udziałem mieszkańców 
w wyborach składam serdeczne 
podziękowania. 

Róża Nowak
 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej



Wyprawa  mieszkańców  na
grzybobranie …

Pogoda we wrześniu była piękna, a
w lesie pojawiły się dorodne prawdziwki,
podgrzybki,  oraz  maślaki  więc
zaplanowaliśmy wyprawę do lasu.

Ochotników  na  wyjazd  nie
brakowało,  wobec  czego  pojechaliśmy
dwa  razy.  Zbieracze  grzybów  byli
zachwyceni  lasem,  a  byliśmy  w
okolicznych  miejscowościach  niedaleko
Radomia za Jastrzębią. Słonko świeciło
nam  pięknie,  a  grzybki  wyrastały  na
naszej drodze wprost spod ziemi. Więc
każdy  mógł  pochwalić  się  swoim
znalezionym  okazem.  Bardzo  podobało
się  wszystkim,  że  w  lesie  jest  tak
przyjemnie  pachnąco,  że  mogliśmy
wprawdzie na krótką, ale tak miłą wybrać
się wycieczkę. Pani Bożenna Bartlewicz
była  zachwycona,  że  mogła  po  raz
kolejny  pojechać  z  nami  do  lasu.
Wspominała,  że  wcześniej  nie  jeździła
na grzyby i nie znała jakie to przyjemne
uczucie, taki spacer po lesie i zbieranie
grzybków.  Pan  Wojtek  Dobrasiewicz,
cieszył  się  z  każdego  samodzielnie
znalezionego  pięknego  podgrzybka.
Znalazłem, znalazłem, …, czy dobry? A
Pan Andrzej opowiadał historię jak jego
ciotka, zbierała i  suszyła grzyby w tych
okolicach. Pan Milczarek, też doskonale
znał  te  lasy,  więc  wędrował
samodzielnie. 

Nie zabrakło nam również przygód,  jak
to  bywa  na  udanej  wyprawie.  Bo  nie
łatwo  przemieszczać  się  na  leśnych
ścieżkach,  gdzie  nie  brakuje  gałęzi,
teren  nierówny,  a  sprawność  zbieraczy
już  nie  najlepsza  i  nogi  odmawiają
często  posłuszeństwa.  Nie  obyło  się
wobec czego bez wywrotek. Zakończyło
się  wszystko  szczęśliwie.  Niektórzy
grzybiarze  znikali  nam  z  oczu,  a  więc
nawoływaliśmy  się  „Panie  Andrzeju,
Panie  Andrzeju,  …”.  Ale  Pani  Krystyna
Rosczyk  i  Pani  Elżbieta  Maroszek
wszystko  miały  pod  kontrolą  i  służyły
pomocą.  Powróciliśmy  wszyscy  cali  i
zdrowi  oraz  w  dobrych  humorach  do
miejsca  naszej  zbiórki  przy
samochodzie, gdzie czekał na nas Pan
Leszek  Bartosiak,  aby  dowieźć  nas
szczęśliwie do Domu.

Po udanych zbiorach, oglądaliśmy swoje
znaleziska, które cieszyły nasze oczy. A
także  już  planowaliśmy,  kiedy  znów
będziemy  mieli  okazję  wybrać  się  do
lasu.  A  to  oczywiście  zależy  od
chętnych,  oraz  pogody,  która  powinna
sprzyjać na takie wyprawy. 

Grzybobranie było udane, wobec czego
udokumentowaliśmy je na fotografiach, a
to kilka z nich.

Róża Nowak
 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej


