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Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
1 9.  N i e d z i e l a  Z w y k ³ a

fot. St. M¿yk

Ju¿ nie jesteœ wœród nas na co dzieñ, jak bywa³o przez tyle lat dawniej.

Lecz my nie zapomnieliœmy o Twoich s³owach. Troszczy³eœ siê o nas, upo-

mina³eœ, pomaga³eœ, mówi³eœ, ¿e do nas nale¿y jutrzejszy dzieñ. Niech

wiêc nasza droga bêdzie wspólna, droga, która zaprowadzi nas przed ob-

licze Chrystusa.
Rodzina Kilianów

Siostra Magdalena jest le-
gend¹ wiernego i roztropne-
go stró¿a domu papieskiego.
Przez ca³e lata dom, w któ-

rym spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoœæ Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II, by³ jej domem. By³a
pe³na troski o niego. W ostatnich miesi¹-
cach dom papieski przekszta³ca siê w mu-
zeum. W³adzê nad nim obejmuje z polece-
nia ks. Kardyna³a, ks. Pawe³ Danek.

Trwaj¹ obecnie przekszta³cenia kaplicy
domu parafialnego w salê wystawow¹, któ-
ra ma przybli¿yæ – na czas remontu – ¿ycie
i dzia³alnoœæ Najwiêkszego Wadowiczani-

Przez wiele lat
c z u w a ³ a

na. Choæ bardzo bêdzie
nam brakowa³o tej kapli-
cy w pracy duszpasterskiej – dla wy¿szych
celów  zrezygnowaliœmy z niej. Niech piel-
grzymi z bliska i daleka przybywaj¹cy do
Wadowic, na czas remontu domu papieskie-
go – maj¹ mo¿liwoœæ dotkniêcia, w obrazach
wystawowych, œladów Jana Paw³a II. Siostry
nazaretanki, które ofiarnie pracowa³y w domu
papieskim obejm¹ opiekê nad ekspozycjami
wystawionymi w przeobra¿onej kaplicy. Dru-
gi tydzieñ trwaj¹ w niej intensywne prace
przekszta³caj¹ce. Modlê siê, by S³uga Bo¿y
czuwa³ nad przekszta³ceniami.     Ks. J.G.
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 Oto s³owo Pañskie
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Rodzina Domowym Koœcio³em
Pierwsze rekolekcje w Domowym Koœciele

Marysia i Tadeusz WoŸniakowie

S³owo na niedzielê
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU DO HE-
BRAJCZYKÓW:

Czuwajcie i b¹dŸcie gotowi, bo w chwili,
której siê nie domyœlacie, Syn Cz³owieczy przyjdzie

PIERWSZE CZYTANIE Z  KSIÊGI
M¥DROŒCI:
Mdr 18, 6-9 Izraelici oczekuj¹ wyzwolenia

EWANGELIA:  £k 12, 35-40 Gotowoœæ na przyjœcie Pana

Hbr 11, 1-2.8-12 Wielkoœæ wiary

Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
«Niech bêd¹ przepasane biodra wasze
i zapalone pochodnie! A wy podobni do
ludzi, oczekuj¹cych swego pana, kiedy
z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz
otworzyæ, gdy nadejdzie i zako³acze. Szczê-
œliwi owi s³udzy, których pan zastanie czu-
waj¹cych, gdy nadejdzie. Zaprawdê, po-
wiadam wam: Przepasze siê i ka¿e im za-

si¹œæ do sto³u, a obchodz¹c bêdzie im us³u-
giwa³. Czy o drugiej, czy o trzeciej stra¿y
przyjdzie, szczêœliwi oni, gdy ich tak zasta-
nie. A to rozumiejcie, ¿e gdyby gospodarz
wiedzia³, o której godzinie z³odziej ma
przyjœæ, nie pozwoli³by w³amaæ siê do swe-
go domu. Wy te¿ b¹dŸcie gotowi, gdy¿
o godzinie, której siê nie domyœlacie, Syn
Cz³owieczy przyjdzie».

Czuwajcie
Co to znaczy, ¿e mamy czuwaæ? Na to

pytanie mo¿na udzieliæ rozmaitych odpo-
wiedzi. Ale jedna jest jakby fundamentem
wszystkich innych. Czuwaæ - to znaczy
zauwa¿yæ w swym ¿yciu Boga. Jest taka
piosenka zespo³u Skaldowie: „wszystko mi
mówi, ¿e mnie ktoœ pokocha³”. W tej pio-
sence ukryta jest wielka prawda: s¹ tacy
ludzie, którym wszystko mówi, ¿e ich ktoœ

Czas rekolekcji by³a dla nas, jak pisali-
œmy  „darem darmo otrzymanym, z ³aski,
z mi³oœci Boga do naszego ma³¿eñstwa, do
naszej rodziny ( byliœmy z dzieæmi)”. Du-
¿ym zaskoczeniem by³a radosna atmosfera
panuj¹ca wœród uczestników, która udzie-
li³a siê równie¿ nam. Po kilku godzinach
wydawa³o siê nam, ¿e znamy siê od daw-
na. Z dnia na dzieñ nasze kontakty przera-
dza³ siê w przyjacielskie relacje. Chêtnie
dzieliliœmy siê swoimi prze¿yciami, swo-
im œwiadectwem. Niemal wszyscy dokony-
waliœmy odkryæ, jak daleko nam do kocha-
j¹cego Boga, jak ma³o Go znamy, chocia¿
jest na wyci¹gniêcie rêki. To Jezus, które-
go codziennie przyjmowaliœmy w Komu-
nii œw., który przychodzi³ do nas w Swoim
S³owie podczas rozmów ewangelicznych,
przychodzi³ do nas w drugim cz³owieku,
to On, nasz Pan i Zbawiciel, by³ sprawc¹
tego dobra, które prze¿ywaliœmy.

Pozytywny szok i pragnienie aby ten stan
przed³u¿yæ na czas po rekolekcjach. Takie
doznania by³y udzia³em rodzin, które jako
pierwsze, w roku 1973 przeciera³y szlak
Domowego Koœcio³a i takie by³y nasze,
dziesiêæ lat póŸniej. Takie s¹ naszej zamê¿-
nej córki, która wraz z mê¿em i dzieæmi,
ju¿ wielokrotnie, by³a na Oazie Wakacyj-

nej (taka jest nazwa tych15-to dniowych
rekolekcji).

A to tylko namiastka obecnoœci w ruchu.
Podczas tych pierwszych naszych rekolek-
cji poznaliœmy Domowy Koœció³ i z³apali-
œmy tego „bakcyla”, a w³aœciwie to Pan nas
z³apa³ i trzyma. Nie stawiano przed nami
wielkich wymagañ. Ks. Moderator i ani-
matorzy uœwiadomili nam, ¿e ma³¿eñstwa
wezwane s¹ do pos³ugi na rzecz w³asnej
rodziny, pos³ugi rozumianej jako budowa-
nie wspólnoty wiary, nadziei i mi³oœci.
Wspólnoty, w której œwiadomoœæ, ¿e wszy-
scy jej cz³onkowie s¹ dzieæmi Jedynego
Boga i st¹d posiadaj¹ sw¹ niepowtarzalnoœæ
oraz godnoœæ, bez wzglêdu na wiek i sto-
pieñ rozwoju, uzdalnia do wielkodusznej
postawy s³u¿by na rzecz najbli¿szych, a tak-
¿e przyjmowania daru s³u¿by od innych.
Wtedy wspólnota rodzinna staje siê wielk¹
szans¹ dla wszechstronnego rozwoju cz³o-
wieka - jego wzrastania w Bogu, poznawa-
nia prawdy o sobie samym, uczenia siê
mi³oœci. Przez regularny kontakt z Pismem
Œw. zaczêliœmy odkrywaæ Bo¿y Plan wo-
bec ka¿dego z nas, naszego ma³¿eñstwa,
naszych dzieci i naszej rodziny. Zrozumie-
liœmy zasadnoœæ s³ów, jakie wypowiedzia³
œw. Hieronim „Kto nie zna Pisma Œw. nie
zna te¿ Chrystusa”.

Cdn.

kocha, ale s¹ te¿ tacy, którym nic nie mówi,
¿e s¹ kochani. Inaczej mówi¹c: jednym
wszystko mówi, ¿e Bóg jest - a innym nic
nie mówi o Bogu. Czuwaæ - to byæ otwar-
tym na Bo¿¹ obecnoœæ. „K³adê siê, zasy-
piam i znowu siê budzê, bo Pan mnie pod-
trzymuje” (Ps 3, 6). Ktoœ mo¿e byæ ducho-
wo nie rozbudzony i nie czuwa, dlatego Bóg
wo³a do cz³owieka: PrzebudŸ siê!

Ks. Bogdan Giemza SDS

19. Niedziela  Zwyk³a -  08 sierpnia 2010r. Czcigodny Ksiê¿e Infu³acie, Drodzy Parafianie!
Tym listem pragnê serdecznie podziêkowaæ za otrzyman¹ pomoc finansow¹ w sumie

11 445 z³, przekazan¹ przez Ksiêdza Pra³ata Franciszka Ko³acza, który g³osi³ S³owo
Bo¿e w waszej parafii 23 maja 2010 roku. Jest to dla nas wyraz braterskiej pomocy.

Cenimy to sobie i staramy siê odwdziêczaæ w modlitwie.

Za dobrodziejów naszej Diecezji odprawiana jest Msza Œwiêta w ka¿dy wtorek

w Katedrze Odeskiej. bp Bronis³aw Bernacki
Biskup Odesko-Symferopolski

1.Starajmy siê prze¿ywaæ miesi¹c
sierpieñ w abstynencji od napojów al-
koholowych.

2.Chêtnych do asysty kalwaryjskiej,
ch³opców i dziewczyny zapraszamy na spo-
tkanie do domu katolickiego we wtorek na
godz. 18.30.

3.W ramach radosnego czwartku 12 sierp-
nia zapraszamy dzieci na wycieczkê do
Wieliczki. Przy zapisie nale¿y podaæ PE-
SEL i adres zamieszkania dziecka.

4. Do Kalwarii na uroczystoœæ tzw. Po-
grzebu Matki Bo¿ej wyje¿d¿amy w pi¹tek
o godz. 14:00. Koszt przejazdu 8 z³. W so-
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Intencje mszalne:

/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

Pi¹tek 13 sierpnia
    6.00 Œp. Anna Szczur
    7.00 Dziêkczynna za otrzymane ³aski i proœba

o b³. Bo¿e w rodzinach Bruzdów
    8.00 Œp. Boles³aw Zembaty - 5 r.œm.
  12.00 Œp. Marianna Adamczyk
  18.00 Œp. Karol Michalak

Sobota 14 sierpnia
    6.00 Œp. Janina Pamu³a - 4 r. œm.
    7.00 Œp. Anna Szczur
    8.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
  12.00 Œp. Felicja K³obuch
  18.00 Sp. Roman Rosenstrauch

Œp. ks. Tadeusz Beliciñski i zmarli z rodziny

Niedziela 15 sierpnia
   6.00 Œp. Andrzej, Jadwiga Banaœ
   7.30 Œp. Maria Mika - 1 r. œm.

Œp. Bronis³aw Odrow¹¿
   9.00 Œp. Marian Gawron
  10.00 Roków Œp. Józef Medoñ
  10.30 Podziêkowanie za otrzymane ³aski, z proœb¹ o b³og.

Bo¿e dla Marii i Bronis³awa w 50 r. œlubu
  12.00 Œp. Augustyn Gurdek
  13.15 Chrzty
  19.00 Dziêkczynno-b³agalna w intencji

Mariana Fiedeñ w 80 r. urodzin

Czwartek 12 sierpnia
    6.00 Œp. Anna Szczur
    7.00 Œp. Marianna Adamczyk
    8.00 Œp. Zmarli z rodzin Wajdzik, Zaj¹c, Mrowiec
  12.00 O b³og. Bo¿e dla rodziny Hodosiewicz i ca³ej rodziny
  18.00 Œp. Maria Piskorska, Marian Skorupa

Poniedzia³ek  9 sierpnia
   6.00 Œp. Marianna Adamczyk
   7.00 Œp. Maria Bando³a - 18 r. œm. i m¹¿ Boles³aw
   8.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  12.00 Œp. Anna Szczur
  18.00 Œp. Zofia i Jan Talaga, Tadeusz, Jan

Œp. Marcin Ramuciñski

Wtorek 10 sierpnia
   6.00 Œp. Anna Szczur
   7.00 O trzeŸwoœæ, nawrócenie i ³aski dla

Stanis³aw i Andrzej
   8.00 Œp. Marianna Adamczyk
  12.00 O b³og. Bo¿e dla ca³ej rodziny Witczewskich
  18.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz

Œp. Marcin Ramuciñski

Œroda 11 sierpnia
    6.00 Œp. Rodzina Steæ i Markiewiczów
    7.00 Œp. Zmarli z rodziny Donoprio
    8.00 Œp. Sabina Kasperkiewicz
  12.00 Œp. Marian Kryjak, jego rodziców i braci
  18.00 W intencjach nowennowych
Za ¿ywych
O zdrowie i b³. Bo¿e dla Gra¿yny i Andrze-
ja Habieda i rodziny Habiedów

Za zmar³ych
Œp. Danuta Mrowiec
Œp. Anna Szczur
Œp. Marianna Adamczyk
Œp. Aniela Wróbel
Œp. Marcin Ramuciñski
Œp. Felicja K³obuch
Œp. Wanda We³na

Dudni woda w Jakubowej studni

(ci¹g dalszy na str. 4)

W ostatnim czasie szczególnie intereso-
wa³em siê wiêzieniem i szpitalem. Te dwie
instytucje zajmuj¹ siê leczeniem cz³owie-
ka. Wiêzienie to droga do resocjalizacji
pokiereszowanego duchowo i moralnie
cz³owieka a szpital ma s³u¿yæ pomoc¹
w odzyskaniu zdrowia.

Przy okazji dowiedzia³em siê, ¿e w Pol-
sce w 150 zak³adach karnych przebywa
prawie 82 tysi¹ce ludzi. Pracuje w nich ok.
28 tysiêcy ró¿nej specjalizacji s³u¿b.
W Wadowicach jest jedno z ciê¿szych wiê-
zieñ, w którym obecnie przebywa 320 ska-
zanych, gdzie pracuje prawie 80 ró¿nych
specjalnoœci pracowników. Na wiêŸnia
przypada miesiêczna stawka 2200 z³.

W œrodê 28 lipca w Bazylice Wadowic-
kiej odprawialiœmy Mszê Œw., w której
uczestniczy³y z regionu lubelskiego, rze-
szowskiego i ma³opolskiego ró¿nego rodza-
ju s³u¿by wiêzienne. Po tej mszy œw. w stru-
gach deszczu z tego regionu by³o promo-
wanych na stopieñ oficerski prawie 65 kan-
dydatów.

Odprawiaj¹c mszê œw. wraz z kapelanem
wiêzienia wadowickiego O. Józefem Bal-
cerowiakiem, Karmelit¹ Bosym oraz kape-
lanem z Montelupich w Krakowie – zas³u-
cha³em siê w piêkne kazanie ksiêdza kape-
lana wadowickiego wiêzienia. Mówi³ o roli
s³u¿by wiêziennej. Pan Jezus przyszed³ na
ziemiê nie ¿eby mu s³u¿ono, ale ¿eby s³u-
¿yæ. Mi³oœæ wyra¿a siê poprzez s³u¿bê i ona
j¹ kszta³tuje. Osobowy zwi¹zek pomiêdzy
wychowawc¹ a skazanym. Traktowanie go
z godnoœci¹. Nie œmieæ ani wyrzutek lecz
cz³owiek, który pob³¹dzi³. Czasami bardzo.
Cierpliwoœæ wychowawcy, jednoczeœnie
jego m¹droœæ. Trzeba w sposób bardzo
m¹dry w stylu s³u¿ebnej mi³oœci traktowaæ
tych, których znaleŸli siê w przymusowym
odosobnieniu. Czêsto bardzo trudna jest
praca, bo nie widaæ ¿adnych efektów. S³u¿-
bie wiêziennej zagra¿a rutyna. Nic siê z nimi
nie da zrobiæ – nie mo¿na ich zmieniæ.
Wychowawca, który ma nadziejê i budzi
nadziejê w swoim wychowanku.

Œwiêci tego tygodnia: w poniedzia³ek – Œwiêto œw. Teresy Benedykty od Krzy¿a (Edyty
Stein), dziewicy i mêczennicy, patronki Europy, we wtorek – Œwiêto œw. Wawrzyñca, dia-
kona i mêczennika, w œrodê – wspomnienie œw. Klary, dziewicy, w czwartek – wspomnienie
œw. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy, w pi¹tek – Œwiêto Najœwiêtszej Maryi Panny
Kalwaryjskiej, w sobotê – wspomnienie œw. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i mê-
czennika.

botê, w dzieñ wspomnienia œw. Maksymi-
liana Kolbe, pielgrzymujemy do Harmê¿
i Oœwiêcimia. Koszt przejazdu 12 z³. Wy-
jazd o godz. 6.45. W poniedzia³ek 16 sierp-
nia jedziemy na Apel Jasnogórski. Wyjazd
o godz. 15.45. Koszt przejazdu 30 z³. Nato-
miast we wtorek i œrodê 17 i 18 sierpnia
pojedziemy do Lichenia. Wyjazd o godz.
6.00. Koszt przejazdu 150 z³.

5. W przysz³¹ niedzielê jest Uroczystoœæ
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny,
zwana Œwiêtem Matki Bo¿ej Zielnej. Msze
œw. jak w niedziele. Po mszach œw. œwiêci-
my ziele. W tym dniu pragniemy z Matk¹
Bo¿¹ wyœpiewaæ Bogu Magnificat za ochronê

naszych okolic od ró¿norakich nawa³nic
i kataklizmów. Kazania wyg³osi ksi¹dz Ar-
tur £yskowski – proboszcz, który buduje
koœció³ pw. Œw. Jana Chrzciciela w Mysz-
kowie. Sk³adka z przysz³ej niedzieli bêdzie
na ten cel przeznaczona.

6. W ostatni¹ niedzielê zebraliœmy na
organy 16.388,-z³. Bóg zap³aæ za ofiary.

7. Dni skupienia dla narzeczonych odby-
waæ siê bêd¹ w naszej parafii we wrzeœniu
przez dwie soboty, 04. i 11. wrzeœnia od
godz. 16.00 oraz dwie niedziele 05. i 12.
wrzeœnia na mszy œw. o godz. 9.00 i po niej
spotkanie w domu parafialnym, a nie jak
dotychczas przez cztery kolejne niedziele.
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ks. Infu³at

(ci¹g dalszy ze str. 3)

W ostatnim czasie wadowicki szpital jest
tematem, który w sposób kontrowersyjny
jest czêsto poruszany na stronach regional-
nych gazet. Jej echa s³ychaæ na sali roz-
praw s¹du wadowickiego. Szpital wado-
wicki dysponuje ok. 320 ³ó¿kami. Obec-
nie przebywa ok. 200 chorych. Pracuje 71
lekarzy na umowie o pracê, oraz 79 na
kontrakcie. Pielêgniarek i po³o¿nych jest
300. S¹ zaanga¿owane dwie firmy us³ugo-
we: salowe, sprz¹taczki, portierzy. W su-
mie jest 721 pracowników. Szpital ma przy-
wracaæ zdrowie chorym. Przywilejem le-
karzy i pielêgniarek jest budzenie nadziei
na wyleczenie. We wspó³czesnym kryzy-
sie szpitalnictwa coraz rzadziej u¿ywa siê
nazewnictwa: „S³u¿ba zdrowia”. Zaginê³a
solidarnoœæ pomiêdzy wy¿szym i ni¿szym
personelem lecznictwa. Lekarze zajêci swo-
imi problemami jakby zapomnieli o ko-
niecznej pomocniczoœci pielêgniarek.

Mówi siê du¿o, ¿e w Wadowicach po-
trzebny jest du¿y szpital. Okreœla siê  iloœæ
piêter. Na ten temat przebiega ostra dys-
kusja, tworz¹ siê podzia³y. Gdy s³ucham
g³osów osób dyskutuj¹cych o naszym szpi-
talu wyczuwam w nich wielk¹ troskê
o godne warunki dobrego leczenia w na-
szym mieœcie.

Przez d³ugie lata wspomina siê lekarzy,
którzy posiadaj¹ du¿¹ wiedzê i wielkie ser-
ce dla chorego. S³yszê te¿ jak bardzo szpi-
talowi potrzebna jest nowoczesna aparatu-
ra, która pomaga w leczeniu. Potrzebny jest
te¿ odpowiedni lokal, w którym znajd¹
miejsce ró¿nego rodzaju oddzia³y. Pytanie
zasadnicze jest, sk¹d braæ na to pieni¹dze?

Wspó³czesny wielki œwiêty pochodz¹cy
z Wadowic, Jan Pawe³ II, przed kilkudzie-
siêciu laty zosta³ wybrany na patrona na-
szego powiatowego szpitala. W licznych
wypowiedziach o s³u¿bie zdrowia podkre-
œla³ zawsze godnoœæ leczonych i lecz¹cych.
Jedni dla drugich. Lekarz jest zawsze dla
chorego. Choremu bez pomocy lekarza
trudno powróciæ do zdrowia.

W czasie gdy s³yszymy tyle sprzecznych
zdañ o rozwoju szpitala wadowickiego za-
praszam wszystkich, którzy maj¹ œwiado-
moœæ tego problemu, abyœmy oczekuj¹c
rych³ej beatyfikacji Jana Paw³a II modlili
siê za Jego przyczyn¹ o cud porozumienia
zwaœnionych stron i wspólne podjêcie bu-
dowy domu ulgi na ziemi wadowickiej.
Niech S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II, który za
swojego ¿ycia by³ wielkim orêdownikiem
ludzkiej biedy, tak¿e i w naszych czasach
orêduje u Boga w tej naszej bardzo wa¿nej
sprawie.

Zosta³am poproszona przez ks. Probosz-
cza w porozumieniu z P. Dyrektor Szpita-
la w Wadowicach, aby wyjaœniæ dlaczego
œrodowisko medyczne domaga siê rozbu-
dowy tutejszego szpitala, dlaczego nowy,
wiêkszy pawilon, o wiêkszej iloœci ³ó¿ek
i wiêkszej powierzchni u¿ytkowej.

Nasza polska Konstytucja gwarantuje
równy dostêp do œwiadczeñ zdrowot-

nych wszystkich obywateli. Aktualnie
powiat wadowicki w porównaniu
z oœciennymi powiatami  ma du¿o
mniejsz¹ iloœæ ³ó¿ek przypadaj¹c¹ na
10 tys. mieszkañców, tj. powiat wado-
wicki ma 18,6 ³ó¿ka na 10 tys. miesz-
kañców, podczas gdy np. powiat suski
ma 25 ³ó¿ek na 10 tys. mieszkañców.
Zmniejszenie liczby ³ó¿ek przek³ada siê
w ¿yciu codziennym na ograniczony
dostêp przeciêtnego mieszkañca do us³ug

medycznych i koniecznoœæ korzystania
z placówek na innym terenie.

Oddzia³y mieszcz¹ce siê w starych budyn-
kach nie spe³niaj¹ norm unijnych i maj¹ mo¿-
liwoœæ istnienia tylko do 2012 roku. S¹ to
oddzia³y: chirurgii ogólnej i urazowej, gi-
nekologii i po³o¿nictwa z oddzia³em nowo-
rodkowym, oraz oddzia³ obserwacyjno-za-
kaŸny. Nie muszê nadmieniaæ jak wa¿nymi
s¹ to odzia³y. I tak likwidacji ulegnie od-
dzia³ obserwacyjno-zakaŸny, który na co-
dzieñ ma nadzór sanitarno-epidemiologicz-
ny na naszym terenie, zajmuje siê diagno-
styk¹ i leczeniem chorób zakaŸnych, profi-
laktyk¹ chorób takich, jak np. wœcieklizna.
Warto tutaj nadmieniæ, ¿e jest to jeden
z nielicznych oddzia³ów zakaŸnych na ob-
szarze Ma³opolski, poniewa¿ podobne od-
dzia³y uleg³y likwidacji w Bielsku, Oœwiê-
cimiu, Chrzanowie, a pozosta³e istniej¹
w Krakowie, Myœlenicach, oraz kilka wy-
dzielonych ³ó¿ek w oddziale dla przewle-
kle chorych w Makowie Podhalañskim.
Warto tutaj nadmieniæ, ¿e nasz oddzia³ za-
kaŸny posiada pe³n¹ akredytacjê na odby-
wanie sta¿y specjalistycznych.

Zmniejszenie liczby ³ó¿ek ginekologicz-
no-po³o¿niczych wi¹¿e siê z likwidacj¹ od-
dzia³u noworodkowego i koniecznoœci¹
odsy³ania matek rodz¹cych do innych szpi-
tali (bêd¹ odsy³ane porody zagro¿one czy
to ze strony matki, czy dziecka, np. kobie-
ty z nadciœnieniem têtniczym, u³o¿eniem
poœladkowym p³odu i szereg innych zagro-
¿eñ, co sprowadza siê do tego, ¿e bêd¹
mog³y rodziæ tylko praktycznie m³ode
i zdrowe kobiety, bez powik³añ).

Równie¿ zmniejszenie liczby ³ó¿ek chirur-
gicznych i urazowych zmniejsza bezpieczeñ-
stwo mieszkañców na naszym terenie (pro-
szê zwróciæ uwagê na wiêksz¹ urazowoœæ
w okresie zimowym – mamy przecie¿ wy-

ci¹gi narciarskie na Praciakach i Leskowcu).
Zmniejszenie liczby ³ó¿ek spowoduje, ¿e

rodzice opiekuj¹cy siê chorymi dzieæmi le-
czonymi na oddziale dzieciêcym czy zakaŸ-
nym nie bêd¹ mogli mieæ zapewnionych
³ó¿ek podczas choroby dziecka, znajd¹ siê
tylko dla nich krzes³a, albo co najwy¿ej
³ó¿ka polowe na korytarzu (a to ju¿ nie bê-
dzie spe³nia³o wymaganych standardów, nie
tylko unijnych).

Zmniejszenie powierzchni u¿ytkowej
szpitala wi¹¿e siê równie¿ z koniecznoœci¹
zamkniêcia niektórych poradni specjali-
stycznych oraz rehabilitacji, a jeszcze jest
planowane otwarcie poradni chorób naczy-
niowych, poniewa¿ mamy specjalistê w tym
zakresie.

Nie musia³oby do tego dojœæ, gdyby mo¿-
liwa by³a realizacja zatwierdzonego ju¿ pro-
jektu nowego 7-kondygnacyjnego budyn-
ku z zagospodarowanymi piwnicami i pod-
daszem na 208 ³ó¿ek i 21 ³ó¿ek dla matek
opiekuj¹cymi siê dzieæmi, które pomieœci-
³yby wszystkie dotychczasowe oddzia³y
i poradnie specjalistyczne.

Owszem, zdajemy sobie sprawê z kosz-
tów tej inwestycji, do której potrzebna jest
wspó³praca wszystkich gmin, a przede
wszystkim zrozumienie i poparcie miesz-
kañców ca³ego powiatu wadowickiego. Czas
dzia³a na nasz¹ niekorzyœæ, poniewa¿ za
2 lata nie bêd¹ mog³y funkcjonowaæ od-
dzia³y mieszcz¹ce siê w starych budynkach.

Nowoczesny szpital o wysokim standar-
dzie daje mo¿liwoœæ rozwoju, chcia³oby siê
powiedzieæ nie tylko w zakresie lokalowym,
ale równie¿ naukowym, aby by³ miejscem
pochylenia siê nad pacjentem. Myœlê, ¿e by³-
by postrzegany jako wizytówka, ze wzglê-
du na miejsce jakie zajmuj¹ Wadowice, któ-
re jest miastem rodzinnym S³ugi Bo¿ego
Jana Paw³a II.    Barbara Ho³a

Budowa nowego szpitala


