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Artykuł Redakcyjny
Historia Domu Pomocy Społecznej
Do września 1939 r. teren, na którym
istnieje Dom Pomocy Społecznej należał do
Doktora Zygmunta Rakowskiego, d-ra
Chaima Izaaka Izygsona, oraz jego żony Idesy
Izygson którzy stworzyli prewentorium dla
astmatyków. Po wojnie teren
wykorzystywany był do koloni letnich dla
dzieci pracowników P.W.R.N. w Łodzi, oraz
jako dom matki i dziecka, i tak do 1947 r.
W skutek pisma Ministra Zdrowia
Departamentu Sanitarno –
Epidemiologicznego, na okres trzech lat
posesja została oddana we władanie P.W.R.N. w Łodzi. Do 1954 r. na terenie znajdował sie internat dla słuchaczy
kursów kontrolerów sanitarnych, w między czasie ówczesny właściciel wystąpił do władz o przyznanie wieczystej
dzierżawy na okres 15 lat.
Do 19 lutego 1982 r. obiektem zarządzał Szpital Zespolony im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Tego właśnie
dnia nastąpiło przekazanie posesji na rzecz Państwowego
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Zgierzu .
Dyrektorem owej placówki został mianowany mgr. Feliks
Milan. Z chwilą Powołania P.D.P.S. dla dorosłych
rozpoczęto prace remontowo – wykończeniowe.
Pierwsze notatka w prasie dotycząca obiektu pojawiła
się w prasie lokalnej 01 września 1982 r.
Dwa lata po utworzeniu DPS, liczba miejsc mieszkalnych
dla mieszkańców wzrosła do czterdziestu ośmiu. W ciągu
tych dwóch lat utworzyły się przyjaźnie, wypracowano
zwyczaje, jak i niepowtarzalny klimat Domu, wśród
pensjonariuszy, jak i pracowników. Stale trwające
remonty, renowacje oraz zmiany w otoczeniu
owocowały powiększaniem się liczby miejsc dla naszych
podopiecznych, jak i poprawie jakości życia
mieszkańców.
We wrześniu 1984 r. zorganizowano rocznicę powstania
DPS, dla podkreślenia powagi wydarzenia artyści z Teatru
Wielkiego z Łodzi Pan Rynkiewcz oraz Pani Płoszaj wykonali
Arie z oper: "Straszny dwór", "Baron cygański", "Hrabina", "Halka", oraz wiele innych. Na zakończenie artyści
wykonali Arie z oper wybranych przez wykonawców, Występ ten wywołał ogromne wzruszenie oraz pozostał na
długo w pamięci mieszkańców jak i pracowników naszego Domu.
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Artykuł Redakcyjny

W 1989r. dzięki przeprowadzanym
modernizacjom na terenie Domu, uzyskano
72 miejsca mieszkalne dla pensjonariuszy.
Decyzją Prezydenta miasta Zgierza do
posesji P.D.P.S. przyłączono sąsiadującą
działkę o powierzchni 5,123m2, co znacznie
powiększyło możliwości funkcjonowania
Domu. Nowo pozyskany teren umożliwił
rozbudowę, jak i rekreacyjne
zagospodarowanie terenu w ogół budynku.
Na terenie naszego Domu utworzono
alejki spacerowe, oraz zasadzono 300 sztuk
drzew różnych odmian, jak i 150 sztuk
jałowca.
W okresie 1987 r. – 1989 r.
wykonano między innymi:
- Remont świetlicy na pierwszym piętrze
- Wykonano ogrodzenie, bramę, oraz
wjazd, od strony ul. Chełmskiej.
Wybudowano portiernie oraz wiatę
przystankową
- Wykonano ogrodzenie oraz wjazd
awaryjny od ul. Krzywej
- Zainstalowano oświetlenie całego terenu
łącznie z parkiem
Decyzją wydaną w 1989r. przez
Urząd Miasta Zgierza do terenu naszej
placówki przydzielony został odcinek ulicy
Wodnej o powierzchni 1,190m2
W 1992r. oddany do użytku został budynek oddziału C, w którym to mieszczą się pomieszczenia rehabilitacji,
kaplica, oraz pokoje mieszkalne dla mieszkańców.
W dniu 31.12.1993r. pożegnaliśmy dotychczasowego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle
Chorych p. mgr. Feliksa Milana. Nowym Dyrektorem naszej placówki, w dniu 01.01.1994r. została p. mgr Elżbieta
Saukowska.
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Artykuł Redakcyjny
Dalsze remonty, renowacje, oraz rozbudowy
doprowadziły do wymiany okien, drzwi, instalacji
CO, przystąpiono także do remontu i modernizacji
łazienek. Z biegiem czasu w całym domu
zainstalowano nowoczesny system
przeciwpożarowy, co przyczyniło się do
podniesienia standardu bezpieczeństwa Domu. W
pokojach mieszkańców oraz na korytarzach podłogi
wyłożono płytkami lub wykładziną PCV. Każdy pokój
wyposażony został w umywalkę, niektóre z pokoi
mieszkalnych posiadaja również łazienkę.

W kolejnych latach mieszkańcy otrzymali
do dyspozycji nowe wyposażenie działu
rehabilitacji, urządzenia takie jak: wirówka, czy
bieżnia, a także wiele innych przyrządów
specjalistycznych. Dodana została również
przeciwpożarowa klatka schodowa oraz nowa
dyżurka pielęgniarska na oddziale C.
W dniu 01.05.2012 r. Starostwo
Powiatowe w Zgierzu zdecydowało o oddaniu pod
opiekę zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w
Zgierzu Towarzystwu Przyjaciół
Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi. Obecnym
Dyrektorem placówki jest pan Radosław
Niedźwiedzki. Aktualnie w naszej placówce
znajduje się 99 miejsc mieszkalnych w pełni
przystosowanych dla naszych podopiecznych.
Historia naszego domu to nie tylko jednak
czyste dane, ale przede wszystkim ludzkie losy,
pracowników naszej placówki, jak i mieszkańców,
przeplecione ze sobą na przestrzeni lat.
Poza celem statutowym nasza placówka organizuje także różnego typu wyjazdy, imprezy
okolicznościowe, a także zaprasza znane osobistości, ku uciesze naszych mieszkańców, by utrzymać rodzinną
atmosferę naszego Domu. Wspomnieć należy również o tym iż na terenie naszej placówki, kolejno w latach
1978 r., 1992 r., a także w 2001 r. zawarto szczęśliwe związki małżeńskie pomiędzy mieszkańcami.
Idea powstania naszej placówki z biegiem lat ewoluowała, od powstania Prewentorium aż do obecnego,
wciąż rozwijanego Domu Pomocy Społecznej. Mimo to jednak główne założenie wciąż jest aktualne, a w dodatku
rozwijane, pomoc ludziom potrzebującym, często ludziom wykluczonym społecznie.

P. Artur Morawiec
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Z Życia Terapii
Na kilka słów uwagi zasługuje działająca w naszym domu „Terapia zajęciowa”
pracująca pod kierownictwem P. Anny Zawieruchy oraz P. Marzeny Karolak.
Od trzech lat dział ten odnosi dość wyraźne sukcesy w działalności plastycznej, za które otrzymujemy nagrody i
dyplomy uznania za propagowanie kultury Dalmacji w 2015r. i Japonii w 2016 r. Bez wątpienia prace plastyczne
typu: rysunek, wyklejanka, przestrzenne formy sztukaterii użytkowej itp. stanowią tu szczególnie mocne emploi,
ale obok nich także specyficzne wyroby szydełkiem, specjalność jednej z pań, lub szeroki wachlarz wyrobów
kwiaciarskich, pełnych całej gamy kolorów, rodzajów i kształtów. Aby nie pozostać gołosłownym prezentujemy
niniejszym kilka przykładów:

P. Bolesław Donder
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Wspomnienia Historyczne

W Polsce przed 1939r. żyło
dwóch wybitnych ludzi, Prezydent Ignacy
Mościcki i marszałek Józef Piłsudski.
Marszałek po śmierci został pochowany
na Wawelu w Krakowie, a serce jego
pochowane w Wilnie, które to miasto
kochał i spędził w nim długi okres życia.

W Wilnie znajdował się grób jego matki. Do Wilna na uroczystość
pochowania serca marszałka Piłsudskiego zabrał mnie mój tata,
który służył w legionach marszałka, dokładnie nie pamiętam,
miałam wówczas około 10 lat.

Wilno jako miasto wywarło na mnie mocne wrażenie. Mieszczą
się w nim zabytki takie jak Sanktuarium Ostrobramskie, oraz
obraz Matki Bożej, umieszczony na zewnątrz kaplicy, widoczny z
ulicy. Mieszkańcy Wilna są serdeczni, życzliwi, gościnni i weseli.
Trafiłam akurat na święto Kaziuka. Rozdawano wówczas ciastka w
formie serca, jedno z nich przywiozłam do Warszawy, żeby pokazać jaki tam jest zwyczaj. Zapamiętałam że Wilno
jest położone na wzgórzu, ulice jasno oświetlone, a w dole płynie rzeka Wilejka. Wróciłam do domu zachwycona
Wilnem

P. Eugenia Wyroślak
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Dział Literacki
Korzenie (1)
Lato 1570 roku od samego prawie Św. Jana Chrzciciela dało się ludziom tęgo we znaki. Deszcze padały z
rzadka i skąpe. a uciążliwa duchota i gorąc nawet nocami nie popuszczały. Wiele brodów powysychało tak, że i na
folwark ciągnący się pod same prawie Bogusze przejść nie można, w rzece nóg nie zamoczywszy.
Słońce właśnie nad lasem zachodziło jakieś mętne i też jakby kurzem pokryte, kiedy wracający z
codziennej przechadzki na plebanie Jan Modleński, proboszcz z Gieczna i Modlnej zarazem, ujrzał dwu jadących
od strony kleparza stępa konnych. Starszego z braci Konarzewskich, Mikołaja, poznał od razu. Drugiego nie znał.
Widząc czekającego na nich plebana, jeźdźcy popędzili konie.
- Widać hospicjum mi asanom szykować wypada - rzekł witając się z przybyłymi.
- A i prawie, że i - odpowiedział mu konarzewski z konia zeskakując - prosto z Kłodawy od kanoników
Laterańskich i strudzenim bardzo.
- To wy i do Kłodawy jeździli?
- Powinowaty ze strony matki tam siedzi. Odwiedzić go jeździłem. A z księdzem Bogusławem od Tumu
jadę, prosto do waszej wielebności.
Nazwany księdzem Bogusłąwem mężczyzna, mógł mieć najwyżej dwadzieścia parę lat. Miał szczupłą posturę,
lekko ogorzała twarz i mocne, niebieskie oczy znamionowały jednak człowieka energicznego i upartego. Ubrany
był w skromną, ale widać z dobrego sukna skrojoną suknię zakonną, jakie noszą św. Dominika.
Tymczasem starszemu z braci Konarzewskich usta się nie zamykały.
- Odkąd Sierpski został starostą płockim, a Wilkanowski Kasztelanem Uchańskiego, owinęli sobie wokół i
Łęczycą nawet rządzić próbują, w kolegiacie mieszając.
- A mnie ni z tym wspólnego, - wtrącił Modleński - ja ty na swojego patrzę.
- A i wspólne mieć będziecie - przerwał mu Mikołaj.
- Z Lasockimi się kumają, z jakubem i stanisławem.
Kasztelan Łęczycki Domaradzkiego na was napuszcza, połączone wasze beneficja mu nie w smak. A i Maszkowski
nie milczy...
- A ksiądz to do mnie za czym? - spytał pleban giecznieński milczącego dotąd zakonnika, przerywając
Konarzewskiemu. Nie w smak mu było owo wspomnienie obu połączonych probostw. które go tyle kosztowało,
jak i zatargów z Maszkowskim.
- Do was to i po nic. Do Radziejowic jadę, a że z panem tu Mikołajem Konarzewskim, spowinowaconym
przez matkę, to i razem podróżujemy.
- Pan Konarzewski zaprosił mnie na odpoczynek do siebie, ale że w dworze u niego dla mnie za gwarno, do
was mnie przywiózł.
- A i rad będę gościny księdzu udzielić. Mniemam, że i tematy wspólne do rozmowy znajdziemy.
Wchodzili już na podwórzec plebanii i proboszcz skinął na stojącego parobka, by zajął się końmi.

Cdn.
P. Bolesław Donder
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Kącik Podróżniczy
Wycieczki oraz wydarzenia które się odbyły:
Muzeum Kinematografii w Łodzi (01.08.2017r.):

Akademia z okazji Powstania Warszawskiego (07.08.2017r.):

Zajęcia w terenie (11.08.2017r.):
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Kącik Podróżniczy
Wycieczki oraz wydarzenia które się odbyły:
Wycieczka do planetarium w Łodzi (16.08.2017r.) wycieczka organizowana z projektu ASOS:

Wycieczki i wydarzenia planowane na WRZESIEŃ 2017r.
1. Pałac w Nieborowie
Barokowy pałac zaprojektowany przez Tylmana z Garmen na zlecenie Stefana Radziejowskiego, pałac od 1774r.
do 1944r. należał do rodziny Radziwiłłów, po wojnie stał się oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie.
2. Gry plenerowe
MOSiR, Malinka
3. Bunkier w Konewce
Jeden z dwóch kompleksów schronów kolejowych wchodzących w skład Stanowiska dowodzenia „Obszar
Środek” (niem. „Anlage Mitte”), położony w lesie obok wsi Konewka.
4. Zamek w Oporowie
Ceglany zamek wzniesiony w stylu gotyckim w latach 1434-1449 we wsi Oporów pod Kutnem przez biskupa
kujawskiego Władysława Oporowskiego.
O szczegóły i zapisy na wyjazdy zapraszamy do pokoju socjalnego, do p. Katarzyny Wolf, do działu Terapii, do
p. Anny Zawieruchy, oraz do p. Katarzyny Bródki.

"Wspomnienia z Łeby"
W czerwcu bieżącego roku byliśmy na wycieczce pięciodniowej w Łebie. Wycieczka zorganizowana była w
ramach projektu "Od Aktywności Do Samodzielności" finansowanego ze środków PFRON. Łeba to jedna z
najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych na polskim wybrzeżu. Łeba wyróżnia się specyficznym
klimatem i szerokimi, piaszczystymi plażami z bezustannie usypywanymi wydmami. Łeba otoczona jest z trzech
stron wodą, od północy morzem Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a od wschodu jeziorem Sarbsko.
Pomiędzy jeziorem Łebskim a morzem znajdują się ruchome wydmy. Owe wydmy wchodzą w obszar
Słowińskiego Parku Narodowego, który został uznany przez UNESCO za światowy rezerwat biosfery. Do Łeby
pojechało dziesięciu mieszkańców naszego Domu. Podczas pobytu dużo czasu spędziliśmy na plaży, gdzie
mogliśmy się zintegrować podczas gier i zabaw zespołowych. Podczas tego pobytu zwiedziliśmy muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, byliśmy również w Ocean Parku w Sarbsku, gdzie mogliśmy podziwiać niesamowity pokaz
fok. Jechaliśmy kolejką do jeziora Łebsko, płynęliśmy statkiem do wyrzutni rakiet w Rąbce. Był to poligon
doświadczalny, na którym testowano rakiety i przeprowadzano próby różnego rodzaju bomb. Większość
eksponatów znajduje się na zewnątrz, pod gołym niebem, są to m.in. szkła pancerne z okien bunkrów, lej
startowy dla rakiet, elementy broni i wojskowy motocykl, a także resztki polskich wyrzutni rakiet meteo.

P. Henryka Długoszewska
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Top 10 Ciekawostek Zdrowodnych

1.

Zjedzenie około 20 kwaśnych wiśni pomaga zwalczyć ból głowy.

2.

Kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji życiowych, wliczając w to bicie serca.

3.

Podczas oglądania TV spalamy średnio 1-2 kalorię na minutę.

4.

W wieku 30 lat człowiek zaczyna się "kurczyć".

5.

Włosy i paznokcie są zrobione z tej samej substancji.

6. Leworęczni ludzie są lepsi w sportach, które wymagają szybkich reakcji
i dobrej orientacji w terenie.

7.

1/3 ludzi wychodzących z łazienki myje ręce.

8.

Ludzie, którzy palą posiadają do 10 razy więcej zmarszczek od niepalących.

9. Miejsce opierania dłoni o biurko (np. podczas spędzania czasu przed komputerem)
zawiera około 10 milionów bakterii. Występuje tam ich więcej niż w muszli klozetowej.

10. Czynniki genetyczne wpływają na długość życia tylko w 15-20 proc.
cała reszta – ponad 80

P. Anna Dziennicka
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Kącik Humorystyczny
1. W nocy mąż chodzi po sypialni nerwowo w tę i z
powrotem. Rozbudzona żona pyta:
- Co tak chodzisz?
- Mam ochotę na seks.
- No to chodź.
- Właśnie chodzę.
2. Przed porodówka tatuś drze się do swojej żony
wychylającej
się przez okno z Sali porodowej na trzecim piętrze:
- Urodziło się?
- Tak! – odkrzykuje żona.
- A co to jest?! Chłopiec czy dziewczynka?!
- Chłopiec!
- A do kogo podobny?!
3. Żona wróciła z wczasów do domu.
Mąż pyta:
- A byłaś mi wierna?
- Myślę że tak samo jak ty.
- No, moja droga, ostatni raz pojechałaś
na wczasy.
4. Młode małżeństwo zamawia pokój w hotelu.
- Pokój na dobę proszę – mówi młody.
- Proszę bardzo – mówi recepcjonista,
wydając klucze i zwracając się do młodej, kontynuuje:
- Ma pani szczęście, zwykle bierze pokój na godzinę.
5. Jest 30 rocznica ślubu.
- Jak ja uczcimy? – pyta żona.
- Minutą ciszy…
6. Zdenerwowany mąż mówi do żony:
- Oj Maryśka, ty mnie chyba zdradzasz – denerwuje się
mąż.
- Janek, Dlaczego tak mówisz?
- Zmieniamy już trzecie województwo, a listonosz jest ten
sam.
7. Facet dzwoni do kolegi:
- Wpadnij do mnie. Są dwie znajome, zabawimy się.
- Ładne?
-Wypijemy, będzie dobrze…

P. Daniela Karpińska
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Wykreślanka

Krzyżówka
Kraków
Warszawa
Wrocław
Poznań
Gdańsk
Gdynia
Kielce
Radom
Łódź

Labirynt

Ogłoszenie
Zapraszamy do wysłuchania naszej
audycji radiowęzła w naszej
placówce w każdą sobotę o godzinie
14,00.

P. Stanisław Wesołowski
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