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MOJA MISJA
"Ważną cechą mojej osobowości jest odwaga 

w podejmowaniu wyzwań i wytrwałość w osiąganiu celów. "

TYTUŁEM  WSTĘPU
JAROSŁAW SZLACHETKA
BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE

CUSMyslenice

Strona 1

Szanowni Mieszkańcy, 

Niniejsze podsumowanie rocznej działalności Cen-

trum Usług Społecznych w Myślenicach przypomina

mi o powodach, dla których podjąłem decyzję o prze-

kształceniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej. Zależało mi przede wszystkim na

wprowadzeniu nowych, trafnych i kompleksowych

usług, odpowiadających na potrzeby wszystkich

mieszkańców, nie tylko tych w trudnej sytuacji

materialnej. Centrum Usług Społecznych, to obecnie

dynamicznie rozwijająca się instytucja, która

zdecydowanie rozszerzyła spektrum działania i ka-

żdego dnia oferuje usługi z zakresu polityki społe-

cznej, a także aktywizuje mieszkańców ze wszystkich

grup wiekowych do udziału w wartościowych

projektach, warsztatach, zajęciach tematycznych.

Efektywną Działalność Centrum Usług Społecznych

doskonale widać na przykładzie funkcjonowania pla-

cówek takich jak Dzienny Dom Senior +, Centrum

Akty- wności Lokalnej, Placówka Wsparcia czy Klub

Senior +, w których na co dzień mieszkańcy rozwijają

pasje, wymieniają doświadczenia, spędzają czas w

przyjaznym otoczeniu. 

Wraz z pracownikami oraz kierownictwem instytucji

jestem niezwykle dumny z licznych sukcesów,

gratulacji i nagród otrzymanych za  funkcjonowanie

Centrum Usług Społecznych. Nasze działania zostały

docenione przez Minister Rodziny i  Polityki

Społecznej, Panią Marlenę Maląg, która w Pałacu

Prezydenckim wręczyła nam nagrodę za

wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie

pomocy społecznej. To wyróżnienie jest wspólnym

sukcesem ludzi o wielkich sercach, zaangażowanych

i chętnych niesienia pomocy, a zatem również

Mieszkańców Gminy Myślenice. Z Państwem możemy

trafnie wyznaczać kierunki działań, tworzyć wolonta-

riat i docierać do jeszcze szerszego grona potrzebujących.

Zapraszam do zapoznania się z wybranymi przedsięwzięciami

służącymi lokalnej społeczności. Wszystkie, szczególnie te, które

przeprowadziliśmy w konsekwencji nieprzewidywalnych sytua-

cji tj. niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, świadczą o naszej

sile, a silni możemy więcej – dziękuję!

tel:48122721998
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Od lat jestem związana z Gminą Myślenice, zarówno zawodowo

jak i prywatnie. Moja wieloletnia praca na różnych stanowiskach

w jednostce organizacji pomocy społecznej sprawia, iż mam

bogate doświadczenie w zakresie polityki społecznej realizowanej

w naszej Gminie. Od 2 lat pełnię funkcję Dyrektora w Centrum

Usług Społecznych w Myślenicach. Na bieżąco monitoruję

występujące problemy społeczne, potencjał i zasoby społeczności

lokalnej Gminy Myślenice. 

Jestem osobą otwartą, pewną siebie, dobrze zorganizowaną i kon-

sekwentną w podejmowanych działaniach. Moim atutem jest

umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i gotowość do

służenia pomocą. Doskonale radzę sobie z zarządzaniem

zespołem i potrafię być przywódcą, również w sytuacjach

kryzysowych. Ważną cechą mojej osobowości jest odwaga w po-

dejmowaniu wyzwań i wytrwałość w osiąganiu celów. 

MOJA MISJA
"Ważną cechą mojej osobowości jest odwaga w podej-

mowaniu wyzwań i  wytrwałość w osiąganiu celów. "

TYTUŁEM  WSTĘPU
MAŁGORZATA ALEKSANDROWICZ 
DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

CUSMyslenice
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Robienie czegoś z pasją sprawia,

że jesteś otwarty na wykonanie

kroku wstecz. Nie boisz się tego,

że jesteś uczniem. Pozwalasz

sobie na to, aby przyjrzeć się

temu, czego już dokonałeś.

Cieszysz się z wykonanych

choćby małych kroków” 

Marta Kaim

tel:48122721998


ŚWIĘTUJEMY!

Wspólnie z seniorami powspominaliśmy

wyjazdy, spotkania, zajęcia oraz podsu-

mowaliśmy projekty, które udało nam się

zrealizować! Również odbył się piękny

występ seniorów, podczas którego nasi

goście otrzymali medale DDS+, oraz

Certyfikaty Przyjaciela Seniorów.

Gośćmi świętowania urodzin DDS+ byli:

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice-

Jarosław Szlachetka, Radny Wojewódz-

twa Małopolskiego Robert Bylica, przed-

stawiciel Stowarzyszenia Manko jak i Gło-

su Seniora - Marek Pilch, Kierownik Stacji

Caritas w Myślenicach - Mariusz

Ślusarczyk oraz Dyrektor Centrum Usług

Społecznych Pani Małgorzata Aleksan-

drowicz.

Swoje 2 urodziny obchodzi Dzie-

nny Dom „Senior +" w Myślenicach!

STYCZEŃ
NEWSLETTER
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Serca wszystkich ludzi postawione na baczność, myśli zwrócone

na wschodnią granicę a wzrok skupiony na makabrycznych

obrazach, jakie przedstawiały Nam media. 

Około godziny 8:00 czasu polskiego formacje lądowe armii

rosyjskiej przekroczyły granice Ukrainy i od strony północnej

wkroczyły do obwodów charkowskiego, sumskiego i czerni-

howskiego, a także z Krymu do obwodu chersońskiego.

To był początek ciężkiej pracy jaka stała przed Pracownikami

Centrum Usług Społecznych.

24 LUTEGO 2022 
INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ

Nikt nigdy nie powiedziałby, że tegoroczny „tłusty

czwartek” zapisze się na kartach historii całego

świata. 

CUSMyslenice

Strona 5

Nigdy więcej wojny!"
Jan Paweł I I

Fot.  PAP/EPA/Yuri Kochetkov

#SolidarnizUkrainą

NEWSLETTER
LUTY

tel:48122721998


ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław

Szlachetka we współpracy z Centrum Usług

Społecznych, jednostkami Ochotniczych Straży

Pożarnych oraz Myślenickim Klubem

Wolontariatu informuje o rozpoczętej zbiórce

artykułów spożywczych, artykułów higieny

osobistej, ubrań oraz koców dla

poszkodowanych w wyniku działań wojennych

mieszkańców Ukrainy.

"Zbiórka prowadzona będzie od

jutra, tj. od piątku  25 lutego"

LUTY
NEWSLETTER

#SolidarnizUkrainą

Centrum Aktywności Lokalnej Myślenice,

Rynek 27 (pn.-czw.: 8:00-18:00, pt.: 7:00-

15:00).

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach,

ul. Słowackiego 82 (pn. 7:00-17:00, wt.-pt.:

7:00-15:00).

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych 

Punkty zbiórki:

      z terenu Miasta i Gminy Myślenice (pn.-pt.:                             

17:00-19:00 oraz sb.-ndz. 9:00-11:00).
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Z MYŚLENIC
WYJEŻDŻA PIERWSZA

POMOC
HUMANITARNA,

która jest efektem
pierwszych dni zbiórki

prowadzonej na terenie
całej gminy. W sumie 

8 samochodów typu „bus”
wypełnionych po brzegi

różnymi artykułami
spożywczymi,

chemicznymi oraz
ubraniami udaje się do

Leżajska, gdzie dary
zostaną przekazane

#Caritas Archidiecezji
Przemyskiej i dalej na

Ukrainę" 
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źródło:  UMiG Myślenice

https://www.facebook.com/hashtag/caritas?__eep__=6&__cft__[0]=AZVCc5cHQ5T_cWwCIylYyvfkh9iREu610WKCXNBpiCHlk_wBiCMk0SHvpFGHkJv8eDC1LnZqbm9LaU89GdsicFouDDXf0NmSuwJJsm3RVscpPTE9CvKpkC5Glnj8f6d0lhUQGkpGUGCAbyZwNCPRXfN-f92NpzhYrwmJufgyC6AQi5yQSIDsxlY4tZI-VJpxXd5q6B4b1ScRaqdH4nJFthum&__tn__=*NK-y-R
tel:48122721998
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Dawać samego
siebie to więcej,
niż tylko dawać”

WOLONTARIAT DLA UKRAINY

Centrum Usług Społecznych rusza z akcją pozyskiwania

wolontariuszy.

Pomoc potrzebna jest między innymi w dostarczaniu

produktów, w ich segregowaniu, tłumaczeniu i wielu innych

formach.

"Zachęcamy wszystkich, którzy są w stanie

zaangażować się w pomoc potrzebującym

uchodźcom z Ukrainy."

LUTY
NEWSLETTER

#SolidarnizUkrainą

CUSMyslenice

Strona 8

 Matka Teresa z Kalkuty

Do pomocy zgłasza się 164 wolontariuszy, którzy od tego dnia

stają się bohaterami akcji #SolidarnizUkrainą

tel:48122721998
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Każdy ma coś,
co może dać
innym” 

OTWARCIE "SKLEPU ZA 0 ZŁ"

Sklep powstał z myślą o napływających do naszej Gminy obywatelach

Ukrainy, którzy z powodu działań wojennych musieli opuścić kraj.

Podstawą do otrzymania wymaganych produktów będzie weryfikacja w

bazie danych CUS mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców lub paszport

Ukraińca. W sklepie można było dostać artykuły spożywcze, kosmetyczne,

szkolne, ubrania, chemie, zabawki oraz wiele innych potrzebnych rzeczy.

Pod adresem Rynek 20 w Myślenicach od 10 marca

2022 zaczyna funkcjonować nietypowy sklep.

Nietypowy, dlatego, że wyróżniać go, to iż asortyment

wydawany jest za darmo.

MARZEC
NEWSLETTER

#solidarnizUkrainą

CUSMyslenice

Strona 10

Barbara Bush

Warto również podkreślić, że to miejsce stworzyliście  WY, bo to dzięki

hojności i dobroci Państwa serc udało się zebrać tak wiele artykułów. 

wydaliśmy 2384 pakiety, 

pomogliśmy 2991 osobom

1326 dzieci oraz 1665 osób dorosłych,

w sklepie znajdowało się około 17t żywności i chemii!

Sklep za 0 zł funkcjonował do czerwca 2022 r. - otwarty był przez 458

godzin:

tel:48122721998
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źródło:  UMiG Myślenice
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ŁĄCZNIE 
263 790 ZŁ
RZĄDOWEGO
WSPARCIA
NA DZIENNY
DOM SENIOR +
ORAZ
UTWORZENIE
KLUBU
SENIOR +! 

Centrum Usług Społecznych otrzymuje

dofinansowanie w kwocie 114 890 zł ze

środków budżetu państwa na

funkcjonowanie Dzienny Dom „Senior +"

w Myślenicach na rok 2022. Natomiast na

terenie Myślenickiego Ośrodka Kultury 

i Sportu powstanie Klub "Senior+". 

Kwota dofinansowania jaką otrzymaliśmy

na utworzenie i wyposażenie Klubu

„Senior +” w ramach programu

wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 

 wynosi 148 900zł.

MARZEC
NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 12
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Nie masz wpływu na to
co Cię spotyka, ale masz
wpływ na swoją reakcję
na to co Cię spotyka."

POWSTANIE AKADEMIA XIX 

Wykładowcami na Akademii są obecnie Maria oraz Krzysztof. Wiedzę swą

zdobywali, niezależnie od siebie, w różnych ośrodkach kształcenia a pog-

łębiali ją doświadczając m.in. kryzysów psychicznych, chorób somaty-

cznych. Samopoznanie, przepracowanie kryzysów, świadomy  i nieświa-

domy proces zdrowienia a także zdobyty dystans co do przeszłych

wydarzeń z ich życia wywindował ich do pełnienia ról edukacyjnych dla

społeczeństwa. 

Jej czynnikiem spustowym był napisany projekt

osłonowy dotyczący przeciwdziałania przemocy.

Potrzeba stworzenia “czegoś nieokreślonego” trwała

od czasu pandemii. Chęć urzeczywistnienia rodziła

się miesiącami aż w końcu mimo jęków i stękań oto

jest. 

MARZEC
NEWSLETTER

#CentrumUsługSłonecznych

CUSMyslenice
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Regina Brett

Jako, że Akademii jest wiele to ich zwie się XIX. Nie ma w tym ukrytych

znaczeń poza tym, że jest to numer pokoju w którym urzędują w Centrum

Usług Społecznych tylko pisany cyframi rzymskimi a nie arabskimi. I tu też

nie ma co się doszukiwać ukrytych treści, bo po prostu Krzysztof

autorytatywnie stwierdził, że XIX wygląda dostojnie.

tel:48122721998
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AKTYWIZACJA
ZAWODOWA DLA
OBYWATELI UKRAINY

Marzec zakończyliśmy organizacją spotka-

nia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

ks. Jana Kruczka w Myślenicach pt.

"Doradztwo zawodowe dla Ukraińców",

które przebiegło w  miłej atmosferze pod

okiem prowadzących Małgorzata Majew-

ska Madura z HR Navigator oraz Mateusz

Pieczyński z Wizjonair. 

Zainteresowani mogli skorzystać z profesjonalnej

wiedzy w tematach takich jak, to czym jest i na

jakich zasadach prosperuje agencja

pośrednictwa pracy, jakie oferty można obecnie

znaleźć na rynku pracy, jak napisać CV, czym jest

rozmowa rekrutacyjna oraz jak się do niej

przygotować.

MARZEC
NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 14
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AKCJA ZUPA DLA
WOLONTARIUSZY
 
Kampania, która
powstała przy
współpracy 
z Myślenickim
Ośrodkiem
Kultury i Sportu.

Miała na celu
aktywizować
społeczność 
i przedsiębiorców
lokalnych do
pomocy przy
wsparciu
wolontariuszy,
którzy ciężko
pracowali
podczas akcji
Solidarni 
z Ukrainą.

MARZEC
NEWSLETTER
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Szczęście osiągamy nie
poprzez samo zdobywanie
wyznaczonych celów, lecz
dzięki procesowi dążenia
do niego, czyli dzięki
rozwojowi."

PIERWSZY ROK ROZWOJU ZA NAMI!

Mija rok od przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Centrum Usług Społecznych. 

Jesteśmy świadomi faktu, iż stoimy na pierwszym froncie

wsparcia i pomocy osobom potrzebującym. Ten rok pokazał

nam, że otwartość na drugiego człowieka jest drogą do

sukcesu.  To był trudny rok, ciężkiej pracy,  która służyła 

 integracji środowiska lokalnego oraz aktywizacji organizacji

pozarządowych.

Przed Nami nowe inicjatywy, nowe wyzwania. 

Centrum Usług Społecznych z Myślą o Potrzebach!

"Przed rokiem wyruszyliśmy w podróż w nieznane.." -

Dyrektor Małgorzata Aleksandrowicz

KWIECIEŃ
NEWSLETTER

#PierwszeUrodziny

CUSMyslenice

Strona 17

Gretchen Craft Rubin

tel:48122721998


Niedziela pod palmami
Myślenicką płytę rynku kolorowo przyozdobiły wykonane przez

Naszych mieszkańców piękne palmy. Po dwóch latach konkurs

palm powraca do swojej dawnej postaci.

Przepiękne barwy dodały uroku jeszcze nie w pełni

przebudzonej wiośnie, a Panie z Ukrainy dodały smaku

wydarzeniu, gotując i piekąc pyszne smakołyki. Podczas

konkursu można było również zakupić rękodzieła wykonane

m. in. przez podopiecznych Dzienny Dom „Senior +" w

Myślenicach oraz Pań z Ukrainy.

KWIECIEŃ
NEWSLETTER
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tel:48122721998


Pogoda ducha dopisywała
wszystkim gościom

W Dzienny Dom „Senior +" miały miejsce integracyjne

Śniadania Wielkanocne. Przy wielkanocnym stole wraz z podo-

piecznymi placówki zasiedli Burmistrz Miasta i Gminy

Myślenice Jarosław Szlachetka, Wiceburmistrz Mateusz Suder,

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Małgorzata

Aleksandrowicz, Kierownikowi Stacji Opieki Caritas w Myś-

lenicach Mariusz Ślusarczyk oraz przedstawiciele

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora, działających

na terenie Myślenic. 

KWIECIEŃ
NEWSLETTER
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Kolorowe Śniadanie Wielkanocne 

w gronie Naszych najmłodszych podopiecznych 

w Placówce Wsparcia Dziennego Kreatywnia.

KWIECIEŃ
NEWSLETTER

CUSMyslenice
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WSPIERAJ SENIORA

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach

przystępuje do realizacji II Modułu Programu

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

mającego na celu poprawę bezpieczeństwa

oraz możliwości samodzielnego funkcjonowa-

nia w miejscu zamieszkania osób starszych,

przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na

odległość.

KWIECIEŃ
NEWSLETTER

CUSMyslenice
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ULICE MYŚLENIC ZALAŁA DZISIAJ
POMARAŃCZOWA FALA UŚMIECHU

To wyjątkowe święto jest okazją do tego, aby pokazać, że każdy

człowiek ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu

społecznym. Pamiętajmy o solidarności z osobami 

 niepełnosprawnością, starajmy się dostrzegać ich potrzeby i

odpo- wiadać na nie. Pamiętajmy, że bariery i ograniczenia, które

utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

swobodne funkcjonowanie powinny być dla Nas wyzwaniem do

ciągłej zmiany otaczającej Nas rzeczywistości.

To wszystko z okazji obchodzonego 5 maja Dnia

Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

MAJ
NEWSLETTER

CUSMyslenice
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BĄDŹMY DLA SIEBIE INSPIRACJĄ

Nikiszowiec, to zabytkowe osiedle w Katowicach w jednostce

pomocniczej Janów-Nikiszowiec, powstałe w latach 1908–1919 

z inicjatywy koncernu górniczo-hutniczego Georg von Giesches

Erben jako osiedle robotnicze dla górników kopalni Giesche

(obecnie Wieczorek) wybudowane na terenie obszaru

dworskiego Giszowiec.

Wizyta studyjna miała na celu pokazanie pozytywnej zmiany

społecznej i przedstawienie sensu pozytywnej rewitalizacji

miejsca i społeczności. Nikiszowiec jest tego bardzo dobrym

przykładem.

Centrum Usług Społecznych z Wizytą Studyjną w Ni-

kiszowcu na zaproszenie Stowarzyszenia Fabryka

Inicjatyw Lokalnych, które prowadzi Centrum

Zimbardo w Nikiszowcu.

MAJ
NEWSLETTER

CUSMyslenice
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ZBIERANIE DOBRYCH PRAKTYK

Spotkanie obejmowało moderowaną dyskusję grupową

dotyczącą funkcjonowania centrów usług społecznych oraz

część szkoleniową prowadzoną przez ekspertów Narodowej

Rady Rozwoju.

Odbyło się w ramach cyklu spotkań z kadrami CUS i miało na

celu umożliwienie wymiany doświadczeń związanych z funkcjo-

nowaniem centrów, wspólną dyskusję nad potencjałem CUS w

zakresie rozwoju i integracji usług społecznych oraz zebranie

dobrych praktyk.

Delegacja Centrum Usług Społecznych Dyrektor

Małgorzata Aleksandrowicz oraz Zastępca Dyrektora

Marta Łaszczyk-Lichoń z wizytą na spotkaniu dla

dyrektorów centrów usług społecznych na

zaproszenie Rady ds. Społecznych Narodowej Rady

Rozwoju. 

MAJ
NEWSLETTER

CUSMyslenice
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MAJOWY TYDZIEŃ DLA RODZIN

Działania w ramach Tygodnia dla Rodzin miały  charakter

otwarty i skierowane były do wszystkich mieszkańców

Gminy Myślenice – od malucha do seniora. 

Zostały  przygotowane atrakcje na każdy dzień. Uczestnicy

mieli mozliwość spotkać się na Pikniku Międzypokoleniowym

oraz Pikniku dla Rodzin. Podczas tygodnia dla najmłodszych  

prowadzone były animacje, konkursy, gry i zabwy. Tydzień

dla Rodzin zakończyło kino w plenerze oraz Koncert dla

młodzieży na którym wystąpili młodzi artyści lokalnej sceny

- Oliwia Twardosz, Wojtek Bałucki, Panaceum i Bała.

Cykl wydarzeń dedykowany rodzinom

MAJ
NEWSLETTER

CUSMyslenice
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HEJ WESELE!

W środę 15 czerwca odbyło się spotkanie

integracyjne pod nazwą "To był ślub w  zu-

pełnie starym stylu, czyli kliszczackie

zwyczaje i tradycje weselne". 

Uroczystość rozpoczęto wystawą ślubnych

zdjęć Seniorów. Improwizacja wesela

kliszczackieo została dopracowana do

ostatniego szczegółu. Mistrz kliszczackiego

bajania, Grzegorz Ostafin swoimi

opowieściami o dawnych zwyczajach

weselnych, umilał czas gościom, kapela

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Myśle-

nicach wyrywała do tańca, wzniesiono

toast za Młodą Parę a stoły przepełnione

były pysznościami.

W Dziennym Domu Senior + w Myśle-

nicach jeden bal się kończy tylko po

to, aby drugi mógł się zacząć!

CZERWIEC
NEWSLETTER

CUSMyslenice
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Tradycja to piękno, które
chronimy, a nie więzy,
które nas krępują."

Ezra Pound

tel:48122721998
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V EDYCJA FORUM
#WIZJAROZWOJU -
NAJWIĘKSZE
WYDARZENIE
GOSPODARCZE W
PÓŁNOCNEJ POLSCE 

CZERWIEC
NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 29

W dniach 20-21.06.2022 w Akademii

Marynarki Wojennej w Gdyni  miała

miejsce piąta już edycja Forum Wizja

Rozwoju, która odbyła się pod patronatem

Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Centrum Usług Społecznych z Myślenic

reprezentowała Dyrektor Małgorzata

Aleksandrowicz podczas panelu

dyskusyjnego "Seniorzy dziś i jutro -

aktywizacja, integracja, solidarność

międzypokoleniowa."

Podczas Forum poruszane były tematy

związane z najważniejszymi wyzwaniami

stojącymi przed polską gospodarką, m.in.

związanymi z szeroko pojętym

bezpieczeństwem, energetyką, MEW,

gospodarką morską, troską o lokalną

tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. 

Udział w konferencji umożliwił wymianę

doświadczeń biznesowych oraz

poszukiwanie wspólnych projektów

gospodarczych.

tel:48122721998
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Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z
innymi."

W poniedziałek 27 czerwca w Restauracji Banderoza na

Myślenickim Zarabiu odbyło się spotkanie z wolontariuszami za-

angażowanymi w akcje pomocową dla obywateli Ukrainy.

Organizatorem spotkania był CAL Myślenice. Takie spotkania, to

świetny moment na bliższe poznanie, wymianę poglądów

dotyczących wspólnych działań, nawiązywanie znajomości na

lata oraz podziękowania.

Cieszymy się, że są takie osoby w których możemy mieć wsparcie

i które nie zawodzą.

Wolontariuszem może być każdy – potrzebne są dobre

chęci i otwartość na nowe wyzwania, na drugiego

człowieka i na zmiany, które wolontariat może wnieść

do naszego życia.

CZERWIEC
NEWSLETTER

#SolidarnizUkrainą

Jan Paweł II

CUSMyslenice
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NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 32

Taniec jest najwznioślejszą,
najbardziej wzruszającą,
najpiękniejszą ze wszystkich
sztuk, bo nie jest tylko prostą
interpretacją czy
wyobrażeniem życia; jest
samym życiem."

Havelock Ellis

Od początku lipca do końca sierpnia

na płycie rynku w Myślenicach trwały

taneczne środy z CAL Myślenice.

Zajęcia prowadzone były przez Bailar

Warsztat Tańca (dzieci i młodzież)

oraz Szkoła Tańca Cubano (młodzież

i dorośli).

ROZTAŃCZONY
RYNEK 
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W sobotę 30 lipca na Hali widowiskowej

na Zarabiu odbył się Piknik Familijny

zorganizowany przy okazji wakacyjnej

trasy Polskiego Radia Jedynki.

Na gości czekały konkursy, gry, wywiady,

degustacje pysznych potraw

przygotowanych przez Koła Gospodyń

Wiejskich. Centrum Usług Społecznych

również włączyło się do wydarzenia. 

 Stoisko CUS poświęcone było Promocji

jednostki. Animatorzy Społeczności

Lokalnej przygotowali również atrakcje dla

najmłodszych gości stoiska.

Lato z Radiem 
w Myślenicach

tel:48122721998
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Centrum Usług Społecznych i CAL

Myślenice może dopisać do swojej listy

kolejne zrealizowane i zarazem udane,

rodzinne wydarzenie jakim był sierpniowy

Piknik z okazji Zakończenia Lata w Dro-

gini. 

Wydarzenie nie byłoby możliwe na taką

skalę, gdyby nie aktywne zaangażowanie

się lokalnych Partnerów i współorga-

nizatorów tego wydarzenia: OSP Droginia

, Stowarzyszenie Droginia dla pokoleń,

Stowarzyszenie "W lepsze jutro".

Rodzinny Piknik w Drogini

#RazemMożemyWięcej

tel:48122721998
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Nasza "Kreatywna drużyna" wybrała się

do Muzeum Niepodległości na zajęcia

historyczne pt. "Historia Myślenic". 

Zdobyliśmy cenna wiedzę na temat

historii naszego miasta

Po obiadku, kiedy muszka wpadła do

brzuszka, relaksujemy się w kreatywnym

kinie przy filmie animowanym pt. "Morska

Bestia".

Uwielbiamy wakacje i czas wolny

Sierpniowy dzień w Placówce

Wsparcia Dziennego Kreatywnia

#RazemJestKreatywniej

tel:48122721998
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W pojedynkę
jesteśmy kroplą,
razem jesteśmy
oceanem."

Jednym z zadań pracy socjalnej jest

pomoc osobom potrzebującym. 

W ostatnim czasie trwała realizacja

zadania polegającego na poprawie stan-  

dardów mieszkaniowych jednego z mie-

szkańca Gminy Myślenice. Koordyna-

torem przedsięwzięcia był Starszy

Pracownik Socjalny Zofia Góralik.

Zosiu poświęciłaś swój czas, siły i wło-

żyłaś kawał serca w tę pracę.   Jesteśmy

dumni, że pośród Nas jest osoba z tak

ogromnym zapałem do pomocy innym.

PODNOSIMY
STANDARDY
MIESZKANIOWE

Prawdziwa praca zespołowa

oznacza współpracę, komunikację

i uznanie wspólnej misji.

tel:48122721998
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Powinniśmy się
skupiać na tym co
nas łączy, a nie na
tym co nas dzieli.”

Dziękujemy za zaufanie oraz obecność na

zebraniu. Państwa postawa świadczy o zainte-

resowaniu potrzebami mieszkańców jak i rów-

nież chęcią współdziałania w rozwoju "koszyka

usług" świadczonych na terenie Gminy

Myślenice.

Spotkanie miało charakter informacyjno-

edukacyjne oraz odbyło się w ramach

realizowanego przez ROPS projektu-

„KOOPERACJE 3D- model wielosektorowej

współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” .

POGŁĘBIONA
WSPÓŁPRACA
POMIĘDZY
JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI

Spotkanie dotyczyło Partnerskiego

Zespołu Kooperacji, czyli pogłębionej

współpracy pomiędzy myślenickimi

instytucjami, organizacjami działają-

cymi w szeroko rozumianej, polityce

społecznej w kontekście lokalnych

usług społecznych.

R. Branson

tel:48122721998
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Władze oraz przedstawiciele jednostek

samorządowych miasta Skawina przybyli

do Myślenic z wizytą studyjną.

Spotkanie miało charakter informacyjny,

dotyczący planowanego przekształcenia

MGOPS Skawina w Centrum Usług

Społecznych.

Naszym gościom zostały udzielone

rzetelne odpowiedzi oraz dostali wiele

przydatnych rad i wskazówek. Życzymy

sukcesu i rozwoju w zamierzonych

działaniach.

WITAMY W CENTRUM
USŁUG
SPOŁECZNYCH!

#ZMyśląOPotrzebach

tel:48122721998
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Za  Nami realizacja projektu, który jest dla

nas wyjątkowo bliski. Jesteśmy bardzo

dumni i wdzięczni za możliwość

partnerowania w takich inicjatywach

społecznych jak TA!

Mieszkańcy bloków socjalnych w Jaworni- 

 ku zapragnęli stworzyć #miejscewspólne 

w zielonej przestrzeni między blokami,

gdzie mogliby usiąść i porozmawiać ze

swoimi sąsiadami.

Tak oto zrodził się pomysł na wspólne

zbudowanie mebli z palet. W końcu jakość

naszych usług budujemy na współpracy!

ZapomniaMY
Jawornik 

#ZMyśląOPotrzebach

tel:48122721998
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W ramach projektu zainicjowanego przez Stowarzyszenie MANKO

pn.: #MałopolskaPrzyjaznaPszczołom2022, młodzież ze Szkoły

Podstawowej Nr 4 w Myślenicach oraz Seniorzy z Dziennego

Domu „Senior +" w Myślenicach w środę 14 września zasadzili w

parku miejskim na Zarabiu rośliny miododajne: hortensje,

lawendę, wrzosy, trawy ozdobne oraz tawuły japońskie. 

Projekt uzyskał m.in. patronat #PolskiegoZwiązkuPszczelarskiego.

Akcja ma na celu promocje pszczelarstwa, edukacje mieszkańców

w zakresie roli oraz potrzeby ochrony zapylaczy.
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tel:48122721998
https://www.facebook.com/stowarzyszeniemanko?__cft__[0]=AZVMGkOL2kdVeAmjRhOOWrRr684rrJP6Zsyv7B-M_5wkuXJZJeHwspWjy7apQsUla7nq-iCOawwkvz3F6_RiPJUuvA1nZdnSl8dISegJ6q3hKcrwtw3D5VNuY2bMwaNPWI9iSCfQzDbwcZXZIO2BzTpj0PiOWfguBeBXEBDFwBi20QjO6V8KrIxYf4GNSNGeE3U&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/ma%C5%82opolskaprzyjaznapszczo%C5%82om2022?__eep__=6&__cft__[0]=AZVMGkOL2kdVeAmjRhOOWrRr684rrJP6Zsyv7B-M_5wkuXJZJeHwspWjy7apQsUla7nq-iCOawwkvz3F6_RiPJUuvA1nZdnSl8dISegJ6q3hKcrwtw3D5VNuY2bMwaNPWI9iSCfQzDbwcZXZIO2BzTpj0PiOWfguBeBXEBDFwBi20QjO6V8KrIxYf4GNSNGeE3U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/DDSMyslenice?__cft__[0]=AZVMGkOL2kdVeAmjRhOOWrRr684rrJP6Zsyv7B-M_5wkuXJZJeHwspWjy7apQsUla7nq-iCOawwkvz3F6_RiPJUuvA1nZdnSl8dISegJ6q3hKcrwtw3D5VNuY2bMwaNPWI9iSCfQzDbwcZXZIO2BzTpj0PiOWfguBeBXEBDFwBi20QjO6V8KrIxYf4GNSNGeE3U&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/polskiegozwi%C4%85zkupszczelarskiego?__eep__=6&__cft__[0]=AZVMGkOL2kdVeAmjRhOOWrRr684rrJP6Zsyv7B-M_5wkuXJZJeHwspWjy7apQsUla7nq-iCOawwkvz3F6_RiPJUuvA1nZdnSl8dISegJ6q3hKcrwtw3D5VNuY2bMwaNPWI9iSCfQzDbwcZXZIO2BzTpj0PiOWfguBeBXEBDFwBi20QjO6V8KrIxYf4GNSNGeE3U&__tn__=*NK-R
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Wraz z Miastem i Gminą Myślenice przygo-

towaliśmy  pierwsze spotkanie podczas, którego

Burmistrz Jarosław Szlachetka oraz Dyrektor CUS

Małgorzata Aleksandrowicz wręczyli symboliczne

podziękowania dla zdeklarowanych przedsiębio-

rców oraz stowarzyszeń, które aktywnie włączyły

się do akcji "Solidarni z Ukrainą".

Okazana pomoc dotyczyła transportu, pomocy w

otwarciu Sklepu za 0 zł, zaopatrzeniu sklepowych

półek w dary, wsparcie finansowe oraz udzielenie

powierzchni pod magazyny jak 

i sam Sklep.

Warto jednak nadmienić, że pomoc płynęła z każ-

dej strony i w różnej postaci. Za co od początku

jesteśmy wdzięczni.

Jesteśmy SOLIDARNI Z UKRAINĄ

tel:48122721998
https://www.facebook.com/gminamyslenice?__cft__[0]=AZUi-O-nW3rN8GstZy0N-eC1fuJjpzp9GT0BtM8DMgU49wSJbQOx-2tdBnJBW_eEK4xMGYEfSmMRDaF2s4bJVPuOT0Lo1xVn4VQnK5MpRVhQBJ7eOp7CVoPQPB5ThPlhNn-Ng5rijLSTds3Rx0r1RvnvSGgR7ozqRt8tRwak6_wXYS4J2PV04f3jp3axy8P9R5E&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000936593982&__cft__[0]=AZUi-O-nW3rN8GstZy0N-eC1fuJjpzp9GT0BtM8DMgU49wSJbQOx-2tdBnJBW_eEK4xMGYEfSmMRDaF2s4bJVPuOT0Lo1xVn4VQnK5MpRVhQBJ7eOp7CVoPQPB5ThPlhNn-Ng5rijLSTds3Rx0r1RvnvSGgR7ozqRt8tRwak6_wXYS4J2PV04f3jp3axy8P9R5E&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006303310922&__cft__[0]=AZUi-O-nW3rN8GstZy0N-eC1fuJjpzp9GT0BtM8DMgU49wSJbQOx-2tdBnJBW_eEK4xMGYEfSmMRDaF2s4bJVPuOT0Lo1xVn4VQnK5MpRVhQBJ7eOp7CVoPQPB5ThPlhNn-Ng5rijLSTds3Rx0r1RvnvSGgR7ozqRt8tRwak6_wXYS4J2PV04f3jp3axy8P9R5E&__tn__=-]K-R
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28 września na stadionie PGE Narodowym

odbyły się Senioralia 2022. 

Wydarzenie zostało przygotowane przez

Ministerstwo Rodziny i Polityki

Społecznej. Senioralia odwiedziła min.

Minister Marlena Maląg, Poseł na Sejm RP

Urszula Rusecka, Minister Stanisław

Szwed. 

Było to spotkanie osób, korzystających 

z rządowych programów wsparcia,

realizowanych przez MRiPS, takich jak

"Senior+" i "Aktywni+". Do stolicy

przyjechało ok. 600 osób z całej Polski.

Uczestnicy Dziennego Domu Senior+ 

w Myślenicach prezentowali program

artystyczny oraz rękodzieło. 

Realia na Senioraliach 2022

#ZŻyciaSeniora

tel:48122721998
https://www.facebook.com/MalagMarlena?__cft__[0]=AZVahpUrnXVruzDLEcsqYx_QNfJ7zNwQrIktvGCwXniW21HGgOE8FmzE-PCs_iC_dGy8gERg14GZyhvH0rJcZXBqRuyVVqV1RQKwqYYXDzNYtc4QQrLWdXGXMe2fLMBrID8LTH8Afc00RbquN1ccaFdrjbx4NvLwKlhhN5yofxWfdNGuN5uVjfArP8Lk92qcLBd5ey_MLB10RCYAKSCFsqGg&__tn__=-]K-y-R
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WRZEŚNIOWY TYDZIEŃ PEŁEN
WRAŻEŃ I WYDARZEŃ!

Lider Lokalny- nowoczesny menadżer- szkolenie pełne

inspiracji, możliwości, wymiany doświadczeń i kontaktów.

Organizowany przy współpracy z WUP. 

Był to bardzo dobry czas pełen treści i wspaniałych

prelegentów. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie

spotkanie – my już nie możemy doczekać się następnego

i mamy nadzieję, że wy też bo naprawdę Warto! 
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Jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy nie
jesteś na coś za stara, to pamiętaj —
już nigdy nie będziesz młodsza. Ludzie
życzą sobie stu lat, za wszelką cenę
chcą dożyć późnej starości. Życie jest
jak piłka nożna – druga połowa meczu
jest zawsze ciekawsza."

Wydarzenie rozpoczęto bardzo aktywnie. Na po-

czątek rozgrzewka, w której towarzyszył

seniorom zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Myślenice Mateusz Suder, a następnie Nordic

Walking z Zarabia w stronę Osieczan. 

Drugiego dnia Seniorzy pokazali, że naprawdę

ŻYJĄ PEŁNIĄ ŻYCIA! Myślenicki Ośrodek Kultury

i Sportu wybrzmiał śpiewem i tańcami. Program

artystyczny był bogaty w występy zarówno tych

młodszych jak i starszych. Wszystkim gwiazdom

sceny serdecznie dziękujemy za cudowne

występy. 

Trzeciego dnia z kolei odbyło się wspólne

muzykowanie, rozmowy przy kawie i herbacie

oraz spotkanie z pielęgniarzem. 

Podczas całego wydarzenia funkcjonowały dwa

busy z bezpłatnymi badaniami- OSTEOBUS oraz

SPIROBUS.

Przyszła jesień a z Nią 
II Myślenickie Senioralia 

R. Branson

tel:48122721998
https://www.facebook.com/gminamyslenice?__cft__[0]=AZV3s-Q-bELQJTzZykPIv_GJyf4tMyZWKdL2JkiilzVoAPII9ckJz_89xJE6lynXgNmHs1riwU2EfZicwinuC8SPOO795nm6dB8OAY_h4LgQDQncXpwfB-e9LdPmOyZnbMmXqaNZyHbYF7JT298l-abq3EY7zqyhqRBn1r4Vh4kBfkDs27WMa5Om1curkqcumeE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/mateusz.suder.3?__cft__[0]=AZV3s-Q-bELQJTzZykPIv_GJyf4tMyZWKdL2JkiilzVoAPII9ckJz_89xJE6lynXgNmHs1riwU2EfZicwinuC8SPOO795nm6dB8OAY_h4LgQDQncXpwfB-e9LdPmOyZnbMmXqaNZyHbYF7JT298l-abq3EY7zqyhqRBn1r4Vh4kBfkDs27WMa5Om1curkqcumeE&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/mokismyslenice?__cft__[0]=AZVgGbspqhLk3_9G_SuNL_aeDXah1VZQFAQEw4naXkwhSbfeSf_LerzL8nX1Snicl8EzLtROMhRK8rY9w7IBYISmShIrDUzQReeqGowHAJDNyf82NjUeD3XyiXbOKjV5Fu1LbC3SkSK5As5hxWXumA3joURVzEys1YLe9kLXvsrp_rI0VfKb6qC6gMe_mo1HSQw&__tn__=-]K-R


12 272 19 98  |  ul .  Słowackiego 82,  Rynek 27 Myślenice |  www.cusmyslenice.pl

PAŹDZIERNIK
NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 48

Opera to domena czystych emocji.
Kiedy namiętność, smutek, cierpienie
czy obłęd osiągną tak wielki stopień
nasycenia, że nie da się ich wyrazić
słowami, można to uczynić tylko
poprzez śpiew."

Fundacja Jutropera we współpracy z Urzędem

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

rozpoczęła jesienną odsłonę projektu, który

kierowany jest do seniorów z Województwa

Małopolskiego.

Artyści odwiedzili Myślenice. Spotkanie z Seniora-

mi miało miejsce w Muzeum Niepodległości w My-

ślenicach. Wszyscy z obecnych wspólnie szukali

wątków operowych w historii miasta i jego okolic.

Spotkanie pokazało, że formuła dialogu i odkry-

wania nowych tematów jest niezwykle inspirująca 

i twórcza. 

Wśród artystów którzy przyjechali do Myślenic

obok Renaty Dobosz znaleźli się Hubert Stolarski

(tenor) i Sebastian Marszałowicz (bas).

„Opera Trzeciego Wieku.
Kronika Międzypokoleniowej
Małopolski” zawitała do
Myślenic!

Bernard Minier

tel:48122721998
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MuzeumNiepodleglosciwMyslenicach?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://lubimyczytac.pl/autor/62394/bernard-minier
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Minister Piotr Ćwik 
oraz Dyrektor Małgorzata Aleksandrowicz podczas

wręczenia Medalu Stulecia Odzyskanej
Niepodległości.

DZIEJE SIE W BELWEDERZE

Przypominamy, że ordery i odznaczenia państwowe stanowią

najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych w czasie

pokoju lub wojny.

Dyrektor CUS został przyznany Medal Stulecia Odzyskanej

Niepodległości za aktywną działalność zawodową i społeczną. To

rozpierająca duma dla władz miasta jak i również dla

pracowników Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Składamy serdeczne GRATULACJE i życzymy dalszych sukcesów,

niegasnącego zapału, determinacji i ciągłego rozwoju.

Podczas Kongresu na ręce Dyrektor Myślenickiego

Centrum Usług Społecznych Małgorzaty

Aleksandrowicz zostało wręczone ODZNACZENIE

PAŃSTWOWE

PAŹDZIERNIK
NEWSLETTER

#SUKCES

CUSMyslenice
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https://www.facebook.com/CUSMyslenice?__cft__[0]=AZV5zPGs6BLH38grg0LvyLOCKQWa1ZiC0nmPY3N24l8RwrIpoDMQfmWT_f-96o81KF4TjlQzqGj77uKMkI3wbEez-s0EXQW8KPGFbdXusWEumdAWAuY71ZOr1C70ZjU8Rst6Fy5Kvfgkv_KdThF-xczYZHhxS9jljPXBXcT0dOAncd5VbuRQQsE9mDSr_a9K9fM&__tn__=-]K-R
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Konkurs Foto- Video „ Miej na to wpływ” w ra-

mach Programu Osłonowy „Wspieranie

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Two-

rzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 

 Rodzinie”. 

Celem konkursu była profilaktyka zagrożeń

społecznych wśród dzieci i młodzieży,

zaangażowanie młodzieży w tworzenie

programów profilaktycznych, zwiększenie

świadomości wśród młodzieży o zagrożeniach

występujących w społeczeństwie oraz

uwrażliwienie ich na krzywdę drugiego

człowieka, a także wzmocnienie poczucia

sprawczości u uczestników oraz rozwój

zainteresowań wśród młodzieży zamieszkałej na

terenie gminy Myślenice.

Do Centrum Usług Społecznych dotarło blisko 40

prac, gdzie młodzież poruszała takie tematy jak:

przemoc rówieśnicza, alkoholizm, zagrożenia

płynące z Internetu, ale również zwracali uwagę

na zagadnienia związane z ekologią.

MIEJ NA TO WPŁYW

tel:48122721998
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
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W tygodniu w Placówce odbyła się

pogadanka na temat własnej wartości,

skuteczności i sprawczości, którą

poprowadził Pracownik Socjalny CUS

Krzysztof Płatek wraz z Psycholog Marią

Jamróz, którzy wspólnie tworzą Akademię

XIX.

Nie zabrakło również edukacyjnej

wycieczki  do Muzeum Niepodległości 

w Myślenicach, gdzie odbyły się ciekawe

warsztaty i wykład pt:" Skrzydlate

Myślenice"

Październikowy

tydzień w Placówce

Wsparcia Dziennego
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Z okazji zbliżającego się święta 11 listopa-

da w Domu Ludowym odbył się Bal

Niepodległości zorganizowany przez

Dzienny Dom „Senior +" w Myślenicach.

Uroczystość rozpoczęto polskim tańcem

narodowym- Polonezem, dawniej

nazywany tańcem dworskim oraz

odśpiewaniem Roty- pieśni hymnicznej.

Wszystkim zaproszonym gościom dzięku-

jemy za przybycie, a organizatorom

gratulujemy pomysłu oraz determinacji w

podejmowanych działaniach.

NIECH ŻYJE BAL!
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W Domu Ludowym Bal, a w Muzeum

Niepodległości w Myślenicach drugie

spotkanie warsztatowe Partnerskiego

Zespołu Międzyinstytucjonalnego.

Podczas spotkania m.in. zostały

wypracowane zasady funkcjonowania

Partnerstwa, uczestnicy określili również

główne cele, obszar społeczny działania

oraz standardy działań Partnerstwa.

Przypominamy, że powstanie Partnerskie-

go Zespołu Kooperacyjnego ma na celu

kompleksowe zajęcie się obszarem polityki

społecznej.

DziałaMY
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KOLEKCJONUJEMY SUKCESY!

Dla Dyrekcji jak i dla każdego Pracownika Centrum, to zaszczyt,

powód do dumy jak i motywacja do dalszych WIELKICH działań.

„W pojedynkę jesteśmy tylko kroplą, Wspólnie tworzymy

ocean..."

Dziękujemy za zaufanie.

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach- z myślą 

o potrzebach!

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach zostało

wskazane do otrzymania Nagrody Specjalnej Ministra

Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne,

nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy

społecznej w roku 2022. 
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W miesiącach październik i listopad 2022 r. 

na terenie Gminy Myślenice młodzież

podejmowała działania, by przedstawić swoje

przemyślenia na temat zagrożeń społecznych.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas

wernisażu 8 listopada.

Ich refleksje można było do końca listopada

zobaczyć w galerii Stowarzyszenia Myślenickiej

Grupy Fotograficznej - MgFoto mieszczącej się

w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks.

Jana Kruczka w Myślenicach.

W kategorii film nagrody otrzymali:

Za zajęcie I miejsca – Ewa Sołtys, Justyna

Jawańska, Franciszek Pawłowski

W kategorii foto nagrody otrzymali:

Za zajęcie I miejsca – Paweł Opryszek

Za zajęcia II miejsca – Michał Jamróz i

Bartłomiej Boryczko

Za zajęcie III miejsca – Anna Jamróz, Gabriela

Batko

Wyróżnienie- Zofia Pacek, Henryk Rachtan

Za nagrodę specjalną – Weronika Motyka

MAJĄ NA TO WPŁYW

tel:48122721998
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R


12 272 19 98  |  ul .  Słowackiego 82,  Rynek 27 Myślenice |  www.cusmyslenice.pl

LISTOPAD
NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 57

Za Nami konferencja „Żyć godnie-

lokalne zagrożenia społeczne,

wyzwania i perspektywy”, której

tematyka dotyczyła lokalnych

problemów społecznych.

Podczas konferencji zostały

poruszone "trudne" tematy dotyczące

przemocy. Zarówno przemocy

fizycznej, seksualnej, materialnej,

zaniedbania jak i przemocy

psychicznej, która często okazuje się

tą, która pozostawia po sobie

najgorsze skutki.

KONFERENCJA 
NA KTÓRĄ
CZEKALIŚMY
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W środę 7 grudnia odbyło się bardzo

wyjątkowe i długo wyczekiwane przez nas

wydarzenie. W Domu Ludowym odbyła

się Myślenicka Gala Wolontariatu! 

Był to dla nas czas pełen wdzięczności do

osób, które pomimo swoich obowiązków

znajdują czas aby nieść pomoc osobom

najbardziej potrzebującym.

Cieszymy się ogromnie, że możemy

otaczać się i współpracować z tak

wspaniałymi ludźmi - takie spotkania

zawsze dodają nam energii do dalszej

pracy i wspólnego działania 

Jedyne co możemy powiedzieć, to po

prostu Dziękujemy!

GALA
WOLONTARIATU
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To właśnie dzisiaj doszło do podpisania

deklaracji przez instytucje państwowe,

samorządowe oraz kościelne 

o wstąpienie do PZK. 

Misja Partnerskiego Zespołu Koopera-

cyjnego w Myślenicach brzmi: "Człowiek

w potrzebie - dbanie o jego dobrostan".

Jako Lider Partnerskiego Zespołu

Kooperacyjnego w Myślenicach, Dzięku-

jemy za zaufanie i liczymy na owocną

współpracę.

Partnerski Zespół

Kooperacyjny 

w Myślenicach

formalnie istnieje!

tel:48122721998
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jutropera?__cft__[0]=AZUVyTkwfqtiURRLgM9Stn3ansablURRE2tWC44Iuj0b8uO47dL_8OQQzZq_5hervi9dfgGT9Uahrzh7YONDoIo6FQwDipigU_mF5rhAz3-BXhXjzIEs3I6O5n0ejc-vT4XdQEDaVay-FY3QRNzqdCnP7AkNpAI1IkXgVH-9aN3gPG2ITYX-N8cBTfy2g3M0e9M&__tn__=-]K-R


12 272 19 98  |  ul .  Słowackiego 82,  Rynek 27 Myślenice |  www.cusmyslenice.pl

GRUDZIEŃ
NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 61

W Dzienny Dom „Senior +" w Myśle-

nicach odbyły się spotkania świąteczne.

Seniorom w tych dniach towarzyszyli

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Jarosław Szlachetka, Zastępca

Burmistrza Mateusz Suder,  Dyrektor

Centrum Usług Społecznych Małgorzata

Aleksandrowicz, Zastępca Dyrektora

Centrum Usług Społecznych w

Myślenicach Marta Lichoń- Łaszczyk,

Prezes firmy Stalmika Pan Michał

Kasperek, Prezes PSB Mrówka w Myś-

lenicach Pan Karol Bruzda oraz Pani

Jolanta Murzyn. 

Organizatorzy jak zawsze stanęli na

wysokości zadania, sprawiając, że

wspólnie spędzony poranek owiany był

magią i pięknymi emocjami.

PRZY ŚWIĄTECZNYM

STOLE..
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Na uroczystej gali Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Myślenice, Pan Mateusz

Suder i Dyrektor Centrum Usług

Społecznych, Pani Małgorzata Aleksan-

drowicz z rąk Prezesa Stowarzyszenia

Manko, Głos Seniora, Pana Łukasz

Salwarowski odebrali puchar oraz

dyplom za zajęcie II miejsca w Konkursie

"Senior w ruchu" w kategorii Sportowa

Organizacja Seniorska Roku dla Dzien-

nego Domu "Senior+" 

w Myślenicach. 

Gratulujemy naszym Seniorom. 

BRAWO WY !

Jesteśmy dumni 

i szczęśliwi... 
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Świta Świętego Mikołaja w towarzystwie Kierownik

Dziennego Domu "Senior+" , Panią Beatą Mirochna

i Zastępcą Dyrektora Centrum Usług Społecznych,

Panią Martą Łaszczyk- Lichoń odwiedziła chorych

przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym w Myślenicach. 

Mikołaj obdarował chorych prezentami

wykonanymi w trakcie warsztatów arteterapii 

w DDS+ oraz słodyczami zebranymi przez

seniorów.

W KAŻDYM WIEKU MOŻNA BYĆ
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

GRUDZIEŃ
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Czyńmy dobro a w naszych

życiach będą działy się cuda" .

Bogusław Szedny

tel:48122721998
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Seniorzy z Dziennego Domu Senior + 

w Myślenicach zostali zaproszeni przez

Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy

Fotograficznej mgFoto  do współudziału

w projekcie pod nazwą "Rada na

przyszłość".  

Seniorom zostały wykonane zdjęcia

portretowe z radami jakich chętnie

udzieliliby młodszym pokoleniom.

Prace zostały wystawione na wernisażu

w  Miejskiej Bibliotece Publicznej im.

Jana Kruczka w Myślenicach.

Projekt został współfinansowany w

ramach małego grantu przez Burmistrza

Miasta i Gminy Myślenice Jarosława

Szlachetkę.

Rada na przyszłość

tel:48122721998
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Ubodzy, bezdomni i samotni wzięli udział w spotkaniu wigilijnym

zorganizowanych przez CUS Myślenice – Dział Usług Pomocy Społecznej.

Były życzenia, śpiewanie kolęd a potem wszyscy przełamali się

opłatkiem i zasiedli do wigilijnego stołu. Potrawy przygotował nam

CATERING StaF z Tokarni, tradycyjnie był barszczyk z uszkami, rybka,

ziemniaki, surówki, kompot z suszu i ciasta świąteczne: pierniczki,

makowce. 

Goście podczas spotkania otrzymali ulotki na temat form pomocy

udzielanych przez CUS Myślenice jak również numery alarmowe do

służb ratunkowych. Ponadto mogli porozmawiać z psychologiem na

temat odbudowania relacji rodzinnych jak również z pracownikiem

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnie

nasi podopieczni otrzymali worki z prezentami, w których były ciepłe

kurtki, buty, rękawice, czapki, kominy, ciepłe skarpety, bielizna osobista,

termosy, bluzy , kawa, herbata i słodycze.

Dzięki temu spotkaniu bezdomni mogli poczuć świąteczną atmosferę,

bo tego wyjątkowego dnia nikt nie powinien czuć się odrzucony. Dla

wielu z nich to najważniejszy moment w roku. Byli wdzięczni, że ktoś się

o nich troszczy i dba o to by mogli godnie przeżyć święta.

SPOTKANIE WIGILIJNE DLA
BEZDOMNYCH
MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE
MIASTA I GMINY MYŚLENICE

GRUDZIEŃ
NEWSLETTER

CUSMyslenice

Strona 65

Święta to nie stół i ozdoby, 

a ludzie z ich uśmiechami 

i ciepłymi spojrzeniami. 

Ludzie są w święta najważniejsi.

Sylwia Trojanowska,

Wigil i jna przystań

tel:48122721998
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1.    „Sklep za 0 zł” – dary rzeczowe (żywność, odzież, artykuły higieniczne, papiernicze, szkolne, zabawki, leki

i inne) w ramach „Sklepu za 0 zł" wydawane były przez pracowników CUS i wolontariuszy bezpośrednio

osobom przychodzącym do sklepu jak również rozwożone w miejsca pobytu obywateli Ukrainy na terenie

całej gminy Myślenice. Z szacunków CUS wynika, że zostało 17 ton żywności. Dary w formie rzeczowej

(żywność, leki, odzież, opatrunki) wysyłane były również bezpośrednio na Ukrainę.

2.    247 osób w tym 132 dzieci – skorzystało z miejsc noclegu zbiorowego zorganizowanych m. in. 

w strażnicach OSP. 

3.    757 osób w tym 263 dzieci – otrzymało schronienie u prywatnych osób. Pracownicy Centrum Usług

Społecznych w Myślenicach udzielali wsparcia również Polakom goszczącym u siebie obywateli Ukrainy.

Pomoc w załatwianiu formalności z zakresu spraw urzędowych, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi,

szkolnictwa. Z myślą o mieszkańcach gminy którzy zadeklarowali pomoc Ukraińcom, 15 marca 2022 roku

odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy, CUS-u i psychologiem. W domach prywatnych

mieszkańców schronienie znalazło około 757 osób w tym 263 dzieci.

Warto podkreślić, że ten rok był bardzo mocno

napięty pod względem wszelakich świadczeń, które

obsługiwali pracownicy Centrum Usług Społecznych
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4. Bezpłatne warsztaty z przedsiębiorczości, kursy języka polskiego czy spotkania dla integracyjne dla dzieci 

i dorosłych organizowane przez Centrum Aktywności Lokalnej. Integracja międzykulturowa m.in.

wydarzenie Herbatka z Seniorami w Dziennym Domu Senior+ czy kulinarne spotkanie międzykulturowe na

myślenickim Rynku. 

5. Tłumacz języka ukraińskiego zatrudniony został w Centrum Usług Społecznych 16 marca 2022 r. 

6. 34 dzieci – na wniosek CUS w Myślenicach Sąd Rejonowy w Myślenicach ustalił 268 opiekunów

tymczasowych dla 34 dzieci.

7. 1 264 osób - jednorazowa pomoc finansowa 300 zł. Do końca sierpnia 2022 roku wartość wypłaconego

wsparcia wyniosła 379 200,00 zł.

8.Trójstronne porozumienie pomiędzy Gminą Myślenice – Fundacją Owocną – Centrum Usług Społecznych.

Dzięki zawartemu porozumieniu Fundacja finansowała leki wydawane na receptę, leki bez recepty oraz

potrzebny sprzęt medyczny. Realizacja recept odbywała się poprzez pracowników CUS a finansowanie

możliwe było dzięki uruchomionej przez Fundację zbiórce publicznej.

9. 28 osób - nieodpłatne skorzystało ze wsparcia psychologicznego. Wsparcie na łączną kwotę 2 069,99 zł 

10. 196 dzieci i młodzieży – posiłek w szkole i przedszkolu. Wsparcie na łączną kwotę 24 220,50 zł. 

11. 1 rodzina ukraińska – skorzystała z usługi mieszkania chronionego (1 dorosła osoba i 2 dzieci). 

12. 2 rodziny (w sumie 3 osoby dorosłe i 2 dzieci) – skorzystały z usług opiekuńczych. 

13. 100 wolontariuszy którzy zgłosili się do CUS zaangażowanych było w pomoc. 

14. 2 osób otrzymało zasiłki okresowe na łączną kwotę 2 33260 zł

15. 5 osób otrzymało zasiłki celowe na łączną kwotę 2 119,26 zł
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Drogi Czytelniku,

       Jeżeli  dotarłeś już do tego miejsca, to przede wszystkim szczerze Ci gratuluję i bardzo Ci za to

dziękuję! Jeżeli natomiast zaczynasz od ostatniej strony, chciałabym, abyś wiedział, że trzymasz w rękach

pewien wycinek pracy, osób, które każdego dnia działają na rzecz społeczności lokalnej poprzez 

 poszukiwanie rozwiązań i realizowanie potrzeb mieszkańców, którzy z kolei w dalszym etapie urealniają

spojrzenie na różne sytuacje m.in przy opracowaniu lub aktualizacji gminnej strategii rozwiązywania

problemów społecznych. 

Chciałabym, aby ten magazyn posłużył unaocznieniu ogromu pracy, jaka każdego dnia czeka na

pracowników Centrum Usług Społecznych. Zmiana MGOPS w CUS zaowocowała zwiększeniem

efektywności i wydajności pracy instytucji świadczącej usługi na rzecz społeczności lokalnej poprzez

realizacje wielu projektów czy programów.  

Zawszę, będę powtarzać, że w pojedynkę jesteśmy kroplą, razem tworzymy ocean. 

Do usłyszenia w kolejnym newsletterze

Natalia Raba
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