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Tradycyjnie, przy gościnnej "Banderozie" Ludwika i Krystyny Żądło odbyła się 17 czerwca super
zabawa i prawdziwy show, którego głównymi bohaterami były osoby niepełnosprawne.
Najważniejszym elementem tych spotkań jest możliwość wspólnego przeżywania radosnych
chwil, które przyczyniają się do usuwania kolejnych barier i stereotypów związanych z
niepełnosprawnością i otwierają drogę do pełniejszego jej zrozumienia, a osobom
niepełnosprawnym pozwalają odczuć, że są równoprawnymi członkami naszej społeczności.

Organizatorami spotkań integracyjnych są Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, DPSy naszego powiatu: Harbutowice, Pcim, Trzemeśnia, Środowiskowy Dom
Samopomocy Społecznej w Sułkowicach i Lubniu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Harbutowicach, Myślenicach i Dobczycach.

Oprócz ich wychowanków gościły także osoby z SOSW, OREW w Myślenicach,
Stowarzyszenie "Nadzieja" w Stróży, ŚDSS z Zegartowic, Komornik i Sułkowickiego Centrum
Rehabilitacji. Imprezę oficjalnie otworzył wicestarosta Krzysztof Halek, będący duszą całego
przedsięwzięcia dyrektor PCPR Piotr Gofroń, list okolicznościowy w imieniu wójta gminy Pcim
Daniela Obajtka odczytał zastępca wójta Jarosław Szlachetka, odczytano także list od
Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. Przybyli również starosta Józef Tomal,
dyrektor PUP Mieczysław Kęsek, całość jak zawsze prowadził Stanisław Cichoń, akompaniował
uczestnikom pikniku bawiąc grą i śpiewem niezawodny zespół Handycap w składzie: Robert
Piątkowski (gitara, wokal), Ryszard Bryliński (klawisze), Łukasz Płatek (saksofon, wokal).

W części artystycznej zaprezentował się m.in. Teatr Alegoryczny WTZ z Dobczyc (op.
Katarzyna Burzawa) w przedstawieniu "Przygody łaciatego słonia". Prawdziwą furorę wzbudził
pokaz mody ekologicznej przygotowany przez WTZ z Myślenic pod opieką Agnieszki Słomki
(zdjęcia w galerii).

Można było oglądać i zakupić prace artystyczne wykonane przez wychowanków DPS, WTZ,
ŚDSS, odbywały się konkursy muzyczne, plastyczne, soft petanque z nagrodami, a nad
bezpieczeństwem wszystkich czuwała Maltańska Służba Medyczna. Po raz pierwszy w historii
spotkań integracyjnych we współpracę i organizację zaangażował się z olbrzymim
powodzeniem Klub Motosport Myślenice, na czele z prezesem Stanisławem Skałką. Sprawili
uczestnikom pikniku niesamowitą frajdę i dużo świetnej zabawy, bowiem Aleksander Łabędź
woził ich quadem, Marta Kozak terenowym Gazem, Paweł Kozak na motocyklu z koszem,
samochodami rajdowymi Klaudia Temple i Przemysław Obajtek, a 10 letni zawodnik kartingowy
Dawid Hodurek zaprezentował jak ładuje się na lawetę samochód po wypadku.
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Wspaniale dopisywała pogoda, humory i wszyscy życzyli sobie kolejnego, tak udanego
spotkania za rok w Banderozie nad Rabą.

Opr.Stanisław Cichoń
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