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Szanowni Państwo, 
Zapraszamy do zapoznania się  

z kolejnym numerem Wiadomości 
Dąbrowskich, a tym samym z aktualnymi 
informacjami z naszego miasta i gminy.

Okres wiosenny i Wielkanocne 
Święta przynoszą wiele pozytywnych 
wrażeń, nowych nadziei i planów.  
W obecnym czasie mamy w samorządzie 
gminnym i w naszej społeczności 
wiele powodów do optymistycznego 
spojrzenia na nadchodzące dni. 

Jest wśród nich zarówno postęp  
prac przy dąbrowskiej obwodnicy  
jak i udane inicjatywy sportowo - 
charytatywne organizowane niedawno 
w Dąbrowie Tarnowskiej. Warto także 
wspomnieć o niedawnym sukcesie 
Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów, 

które już od kilku lat promuje lokalny 
produkt kulinarny jakim jest zupa  
„rzodkie ziemnioki” wg. przepisu 
Wiceprezes Stowarzyszenia p. Teresy 
Rygielskiej. W marcu zupa ta została 
pozytywnie oceniona przez Radę  
ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa 
Kulinarnego i znalazła się na liście 
produktów tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

W bieżącym miesiącu odbyła się  
6. już edycja Dąbrowskich Spotkań 
Klinicznych,  której motywem przewodnim 
było zdrowie kobiety. 

Ta ciesząca się coraz większą popu-
larnością konferencja medyczna zgroma-
dziła świetnych specjalistów w zakresie 
ginekologii, medycyny estetycznej, neu-
rologii i psychiatrii z całej Polski.

To ważne wydarzenie medyczne  
i społeczne połączone było z działaniami 
edukacyjnymi w zakresie pierwszej 
pomocy, w których wzięła udział młodzież 
z dąbrowskich szkół.

To tylko niektóre wydarzenia,  
o których przeczytać można w niniejszym 
czasopiśmie. Zachęcamy do miłej lektury 
zagadnień, które wiążą się z naszym 
codziennym życiem.

Życząc Państwu Wesołych Świąt 
Wielkanocnych i pięknej wiosennej 
aury już dzisiaj zapraszamy na obchody  
228. rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3-go Maja, które rozpoczną się  
w piątek 3 maja br. w Kościele Parafial-
nym pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie 
Tarnowskiej i kontynuowane w Parku 
Miejskim im. 100-lecia Niepodległości 
pod Pomnikiem Poległych w Obronie  
Ojczyzny. 
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Dwie promesy na prowadzenie działalności 
senioralnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Na początku marca br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski 
wraz z małopolskimi samorządowcami uczestniczył w uroczystym wręczeniu pro-
mes w ramach programu „Senior +”. Gmina Dąbrowa otrzymała dwie promesy „Se-
nior +”. W ich ramach przeznaczono 113 600 zł na utworzenie Klubu Senior + oraz 
66 966 zł dotacji na dalsze prowadzenie istniejącego Dziennego Domu „Senior +”. 

Dzięki pierwszej promesie jeszcze w tym roku możliwe będzie powstanie 5 spe-
cjalnych miejsc wspólnie tworzących Gminny Klub Seniora na obszarach wiejskich 
naszej gminy. Kluby te zlokalizowane będą w domach ludowych w miejscowościach 
takich jak Gruszów Wielki, Lipiny, Smęgorzów, Laskówka Chorąska i Nieczajna Górna. 
We wszystkich ww. domach ludowych znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne, 
pełniące funkcję sali spotkań. Wszystkie obiekty wyposażone są w łazienkę, kuchnię 
lub aneks kuchenny oraz miejsce, które przeznaczyć można na szatnię. 

Stworzenie klubu seniora w tych lokalizacjach będzie możliwe dzięki pewnym 
zabiegom remontowym oraz odpowiedniemu zaopatrzeniu w sprzęty, także w sprzęt 
komputerowy. Pomysł stworzenia Gminnego Klubu Seniora na obszarach wiejskich 
pojawiał się wśród lokalnych samorządowców już wcześniej. Znacznie przyczynił 
się do niego prowadzony rok wcześniej projekt współpracy seniorów z młodzieżą,  
w którym brało udział 4 gminne sołectwa. 

W ramach tego zadania prowadzone były inicjatywy artystyczne, zajęcia rekre-
acyjne i edukacyjno-kulturalne. Międzypokoleniowa wymiana umiejętności pokazała, 
że seniorzy na obszarach wiejskich potrzebują lepszego włączenia w życie społeczne. 
Będzie to możliwe po odpowiedniej adaptacji domów ludowych i przygotowaniu dla 
osób dojrzałych wiekiem atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. 

W latach 2015-2017 powstało w Polsce 240 placówek „Senior+”, które oferowały 
seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. Jednym z pierwszych z nich jest zainicjowany w 2016 
r. dąbrowski Dzienny Dom „Senior+”. Można już dzisiaj śmiało powiedzieć, że zaan-
gażowanie samorządu gminnego w sprawy senioralne jest modelowe, a inne gminy 
Małopolski zainteresowane są korzystaniem z dąbrowskich doświadczeń. Działalność 
Dziennego Domu „Senior+” mocno zaznacza swoją obecność w życiu naszego miasta, 
nie tylko w społeczności osób starszych. Aktywność dąbrowskiego „Seniora+” obej-
muje szereg działań integrujących różne grupy wiekowe oraz przynoszących satysfak-
cję tak seniorom jak i osobom z nimi współpracujących. 

„Rzodkie ziemnioki” ze Smęgorzowa 
na liście produktów tradycyjnych

W połowie marca br. Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego, której 
przewodniczy Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka pozytywnie zaopiniowała 
dwie małopolskie zupy do włączenia na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Jedną z wyróżnionych potraw jest zupa „rzodkie ziemnioki”, której przepis opracowała 
Teresa Rygielska Wiceprezes Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów. 

Oprócz autorki wspaniałego przepisu w uroczystości w Urzędzie 
Marszałkowskim uczestniczyli także: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej 
Krzysztof Kaczmarski i Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Morawiec. 

Zupa „rzodkie ziemnioki” od kilku lat jest główną potrawą 
serwowaną na wrześniowym „Święcie Ziemniaka” we wsi 
Smęgorzów. Cieszy się ogromnym powodzeniem. Jest smaczna 
i pożywna, a także bardzo doceniana lokalnie jako tradycyjny 
specjał regionu Powiśla Dąbrowskiego. Aby jej zasmakować warto 
wybrać się na „Święto Ziemniaka”, na które Stowarzyszenie Kobiet 
Wsi Smęgorzów już dzisiaj zaprasza. 

Poprzez działania Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów 
przepis na zupę został szeroko prezentowany na licznych imprezach 
promujących tradycyjną kuchnię regionalną, a nawet uwzględniony 
w książce kucharskiej „Kulinarne wędrówki po Małopolsce”. 

Podstawą zupy są oczywiście ziemniaki, ale ważnymi składnikami  
są także wędzone żeberka, jarzyny i aromatyczne zioła.
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3 marca br. Dowództwo Jednostki Strzelec-
kiej 2083 im. gen. Mariana Kukiela zorganizowało Po-
wiatowe Obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci  
o Żołnierzach Wyklętych. Obchody rozpoczęły się Mszą Świę-
tą pod przewodnictwem Proboszcza dąbrowskiej Parafii a za-
razem Kapelana Jednostki – ks. Stanisława Cyrana. Podczas 
Mszy Świętej został poświęcony sztandar Jednostki ufundo-
wany przez Mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej oraz Strzel-
ców.

Po Mszy Świętej pododdziały oraz zaproszeni goście prze-
szli się na plac przed Pomnikiem w Parku Miejskim im. 100-le-
cia Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od 
złożenia meldunku przez sierż. ZS Krzysztofa Stalmacha do Ko-
mendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa 
Piłsudskiego – insp. Marka Matuły. 

Wręczenie i oficjalne przekazanie sztandaru Jedno-
stce JS-2083 w im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tar-
nowskiej poprzedził przegląd pododdziałów oraz odśpie-
wanie Hymnu Państwowego. Rodzice Chrzestni Sztandaru  
w osobach: Pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP 
oraz Pani Zofii Stalmach wręczyli sztandar Komendantowi 
Głównemu, który następnie przekazał go Dowódcy Jednostki 
sierż. Tomaszowi Żygule. 

W czasie uroczystości nastąpiła przysięga na sztandar 
Jednostki. Następnie został odczytany Rozkaz Komendanta 
Głównego z awansami na wyższe stopnie strzeleckie.

Drużyna Orląt ze Szkoły Podstawowej w Żelazówce 
uczestniczyła w uroczystościach, związanych z 100 rocznicą 
śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, nad  którą Patronat  Narodo-
wy objęli:  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Marsza-
łek Sejmu Marek Kuchciński.

Uroczystości miały miejsce w dniu 7 marca 2019 roku w Rzeszowie. Na te doniosłe uroczystości udaliśmy się  
autokarem wspólnie ze Strzelcami Jednostki 2083 z Dąbrowy Tarnowskiej. Podczas obchodów upamiętnienia rocznicy 
śmierci płk. Lisa-Kuli, najdzielniejszego żołnierza Rzeczpospolitej, adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego, 23-letniego  
i najmłodszego  pułkownika Wojska Polskiego oraz Strzelca, Orlęta i młodzież strzelecka złożyła przysięgę. 

Wyniki wyborów 
sołtysów

Rusza przebudowa 
Punktów Selektywnej Zbiórki  

Odpadów Komunalnych  
w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Już pod koniec lutego Burmistrz Dąbrowy Tar-
nowskiej Krzysztof Kaczmarski zawarł umowę na re-
alizację projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej pn. Przebudowa Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dąbrowa 
Tarnowska. 

W ramach umowy dwa funkcjonujące na terenie 
gminy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych, tzw. PSZOKi zostaną gruntownie zmoderni-
zowane. Punkty te zlokalizowane są przy ul. Jagielloń-
skiej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Szarwarku, obok 
nieczynnego wysypiska śmieci. 

Po modernizacji infrastruktura będzie dostępna 
12 miesięcy w roku w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach ustalonych w regulaminie PSZOK. 
Przewiduje się zbiórkę ok. 100 ton odpadów w skali 
roku.

W ramach zadania Zakład Remontowo – Budow-
lany Stanisław Nowak z Dąbrowy Tarnowskiej opracuje 
kompletną dokumentację projektową, uzyska pozwo-
lenie na budowę i zrealizuje zadanie do połowy paź-
dziernika 2019 roku. Łączny koszt wykonania zadania 
wyniesie 1 455 090,00 zł. brutto, z czego blisko 1 milion 

złotych pochodzić będzie z Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (Oś 5 Ochrona śro-
dowiska; Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki 
odpadami; Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami 
– spr).

Przewiduje się m.in. prace dotyczące: utwardze-
nia placu z betonu, wybudowanie wiat stalowych, wy-
konanie oświetlenia terenu, studni na odcieki, bram 

automatycznych, remont istniejących pomieszczeń 
socjalno-biurowych, wybudowanie boksów i zakup po-
jemników na poszczególne frakcje odpadów oraz zakup 
pojazdów umożliwiających funkcjonowanie punktów.

Celem głównym przedsięwzięcia jest wzmocnie-
nie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z za-
chowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu 
środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów oraz 
minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na śro-
dowisko i jego zasoby. 

Celem szczegółowym jest ograniczenie liczby 
odpadów deponowanych na składowiskach, w tym: 
intensyfikacja odzysku i przygotowania do ponowne-
go użycia: szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru 
i tektury, wdrożenie systemów zbierania i przetwa-
rzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwa-
lających na ich wydzielenie z odpadów komunalnych  
i właściwe ich zagospodarowanie, a przez to ogranicze-
nie ich składowania do poziomu maksymalnie 35%.

Czym są PSZOKi?
PSZOKi służą do zbierania i czasowego magazy-

nowania odpadów takich jak metale, papier, szkło, 
zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe i po środkach ochrony 
roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozo-
stałości farb i lakierów, rozpuszczalników i olejów od-
padowych, odpadów budowlano – remontowych oraz 
zielonych i ulegających biodegradacji. Z tego rodzaju 
odpadami maja najczęściej do czynienia małe i śred-
nie przedsiębiorstwa oraz prowadzący gospodarstwa 
domowe i gospodarstwa rolne.

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. w Gminie 
Dąbrowa Tarnowska odbyły się wybory sołty-
sów we wszystkich jej 12 sołectwach. 

Do udziału w wyborach uprawnio-
nych było 7425 mieszkańców sołectw Gminy  
Dąbrowa Tarnowska, a wzięło w nich  udział 
2015 osób z obszarów wiejskich gminy. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów 
najlepsze wyniki wyborcze w poszczególnych 
miejscowościach uzyskali:

• w Brniku – Stanisław Król
• w Gruszowie Małym – Barbara Chmiel
• w Gruszowie Wielkim – Józefa Taraska
• w Laskówce Chorąskiej – Jacek Świątek
• w Lipinach – Tadeusz Krawczyk
• w Morzychnie – Bernadetta Mrówka
• w Nieczajnie Górnej – Jan Bąba
• w Nieczajnie Dolnej – Czesław Podosek
• w Smęgorzowie – Bogusława Bator
• w Sutkowie – Halina Gąciarz
• w Szarwarku – Marta Mędala
• w Żelazówce – Kazimierz Pinas

Po uprawomocnieniu się wyników wy-
borów sołtysów zostaną zwołane zebrania 
wiejskie, na których w głosowaniach taj-
nych przeprowadzone zostaną wybory do 
Rad Sołeckich, które będą pełnić funkcje  
pomocniczo – doradcze wobec sołtysa oraz 
wspomagać jego działania w czasie pięciolet-
niej kadencji.

Strzelcy z własnym sztandarem, 
Orlęta z własnym proporcem
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N i e zw y k l e  u d a n a  

Na u k owa  K o n f e r e n c j a  M e d y c z n a

Po trzy wykłady w każdym z trzech paneli,  
najznamienitsi polscy klinicyści i jeden – ale ujęty 
szczegółowo i całościowo – temat: Zdrowie kobiety  
w codziennej pracy lekarzy praktyków. Od endokry-
nologii, ginekologii przez ortopedię, aż po zdrowie 
psychiczne. Z uwzględnieniem stomatologii i medy-
cyny estetycznej, która ostatnimi laty święci triumfy;  
nie tylko wśród kobiet.

DSK6 została zorganizowana przez FTiWPD.  
Zarząd Fundacji tradycyjnie zaprosił do współorgani-
zacji, m. in. dąbrowskie władze samorządowe gminne 
i powiatowe oraz kilkudziesięciu sponsorów i partne-
rów, bez których zaangażowania trudno by było sfina-
lizować dwudniową konferencję medyczną. 

Głównym Partnerem zadania był Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego, z którego funduszy była zre-
alizowana konferencja. Sponsorem strategicznym była 
Firma farmaceutyczna Astellas. Organizacja konferen-
cji 6 Dąbrowskie Spotkania Kliniczne posiadała certy-
fikat Infarma, zaś uczestnicy otrzymali certyfikaty za-
twierdzone przez Okręgową Izbę Lekarską w Tarnowie.  

To wszystko złożyło się na, szóste już, Spotkania  
Kliniczne, które od kilku lat, pod auspicjami Fundacji  
Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego, odbywają się  
w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ostatnimi czasy miejscem tych spotkań stał się 
Ośrodek Spotkania Kultur, mieszczący się w malowniczej 
synagodze. I również ostatnimi czasy spotkania kliniczne 
rozszerzyły się na dwa dni, obejmując zarówno teorię 
przekazywaną na wykładach, jak i praktykę.

Kwietniowe ogólnopolskie Spotkania Kliniczne  
organizuje Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskie-
go, której fundatorem jest prof. dr hab. n. med. Ireneusz 
Kotela, a był również – śp. ks. Abp. Zygmunt Zimowski. 
W zarządzie Fundacji działa prezes – lek. med. Norbert 
Kopeć, wiceprezes – dr n. med. Michał Surynt i członek 

zarządu – zasłużony dla konferen-
cji oraz Fundacji i doceniony przez  
prof. Kotelę – Krzysztof Orwat.

Współorganizatorami Spotkań 
Klinicznych są również: Urząd Miej-
ski w Dąbrowie Tarnowskiej, Staro-
stwo Powiatowe, dąbrowskie Koło 
Polskiego Towarzystwa Medyczne-
go oraz Biuro Doradczo – Usługowe  
Andrzeja Dziedzica. Projekt realizo-
wany jest przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego.

Patronat naukowy nad konfe-
rencją sprawowali: prof. zw. dr hab. 
n. med. Ireneusz Kotela, prof. dr hab. 
n. med. Stanisław Głuszek, prof. nzw. 
dr hab. n. med. Marianna Janion, 
prof. dr hab. Tomasz Szczepański, 
prof. dr hab. n. med. Jan Chmura, 
prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski, 
dr hab. inż. Jadwiga Laska, ks. dr Jan Bartoszek, dr hab. n. 
med. Lech Panasiuk. Zaś patronat honorowy objęli: ks. 
Bp dr Andrzej Jeż, Witold Kozłowski, Krzysztof Kaczmar-
ski, Lesław Wieczorek, ks. Stanisław Cyran, dr n. med. 
Antoni Sydor, lek. med. Tomasz Kozioł, dr n. med. Marcin 
Maruszewski, dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, Anna 
Czech, lek. med. Marcin Kuta, lek. med. Roman Bartuś, 
Łukasz Węgrzyn, dr hab. n. med. Krzysztof Tomaszewski, 
prof. nadzw., dr Jadwiga Szumlańska-Dorosz.

W skład komitetu organizacyj-
nego tegorocznych Spotkań Klinicz-
nych weszli: prof. zw. dr hab. n. med. 
Ireneusz Kotela, Andrzej Dziedzic, lek. 
med. Norbert Kopeć, dr hab. n. med. 
Andrzej Kotela, dr n. o zdr. Maria Mika, 
dr n. o zdr. Marcin Mikos, Krzysztof 
Orwat, Tadeusz Rzońca, Mariola Smo-
lorz, Bogdan Sosin, dr n. med. Michał 
Surynt, lek. med. Jadwiga Szumlań-
ska-Dorosz.

5 kwietnia w ramach akcji  
„Nie bój się ratować życia innym!” 
tym razem był to pokaz pierwszej po-
mocy po ataku terrorysty  (scenariusz 
obejmował: atak terrorysty na przy-
padkowe osoby, zachowanie środków 
bezpieczeństwa przez świadków zda-
rzenia, ćwiczenia praktyczne z resu-

scytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) wraz z zasada-
mi użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego 
(AED), działania Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Pogotowia Ratunkowego).

Od początku inicjatywa prof. Ireneusza Koteli cie-
szyła się uznaniem i ogromnym zainteresowaniem nie 
tylko środowiska medycznego z Powiśla, choć to ono 
stanowi gros gości pojawiających się każdego roku  
w kwietniu na Spotkaniach Klinicznych. Chociaż można 
zobaczyć tam wiele tych samych twarzy, to interesująca 
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tematyka przyciąga nowych uczestników; w tym coraz większe grono młodych ludzi. Po-
nadto na konferencji pojawiają się, już jako słuchacze, znakomitości ze świata medycyny, 
którzy podczas ostatnich edycji byli prelegentami. O zainteresowaniu świadczy wypełnio-
na po brzegi główna sala synagogi i fakt, że ten niezwykły cykl konferencji naukowych 
wszedł na trwałe do kalendarza znaczących imprez w Dąbrowie Tarnowskiej. Szósta edy-
cja DSK, które odbyły się 5 i 6 kwietnia zapewne przejdzie do historii naszej Fundacji, że 
względu na ilość uczestników Naukowej Konferencji Medycznej.

 Na początku Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego przyznała tradycyjnie 
odznaczenia dla osób zasłużonych dla Powiśla i konferencji – Złote Troski. Wśród nich 
znaleźli się: uhonorowany w zeszłym roku dr n. med. Andrzej Radziszewski, który nie 
mógł być obecny na piątej edycji spotkań, zasłużeni dla Dąbrowy Tarnowskiej: ks. Józef 
Poremba (twórca – wówczas jedynego w diecezji i całym regionie – łącznie z Tarnowem 
– hospicjum stacjonarnego) oraz Urszula Mróz, długoletnia, oddana pacjentom dyrek-
tor tej placówki. Tego roku Wyróżnienia dla Osób ze Środowiska Medycznego otrzymali:  
lek. med. Krystyna Gąsior, lek. med. Tadeusz Chrzan, lek. stom. Barbara Kulon – Zarzycka, 
piel. Halina Wójtowicz, piel. Janina Krzyżak, piel. Teresa Ślęczkowska, tech. fizjoterapii 
Teresa Zych.

Zgromadzonych gości powitał, Prezes Fundacji Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskie-
go lek. med. Norbert Kopeć – organizator DSK6. Tradycyjnie, prof. dr hab. Ireneusz Kotela 
– Fundator Fundacji TiWPD, rozpoczął szóste Dąbrowskie Spotkania Kliniczne.

 Starosta Lesław Wieczorek (gmina i powiat należą do współorganizatorów spo-
tkania) przedstawił historię, trady-
cyjnych już na Powiślu, corocznych 
Spotkań Klinicznych.

Pierwsza edycja (5 kwietnia 
2014) poświęcona była Starzeniu 
się i niepełnosprawności – wyzwa-
niu dla ochrony zdrowia, druga (11 
kwietnia 2015) – Chorobom nowo-
tworowym – codziennemu wyzwa-
niu lekarzy praktyków, trzecia (16 
kwietnia 2016) – Zdrowiu dziecka 
– interdyscyplinarnemu wyzwaniu 
lekarzy praktyków, czwarta (7 – 8 
kwietnia 2017) – Stanom nagłym w 
codziennej pracy lekarzy praktyków, 
piąte zaś (13 – 14 kwietnia 2018) 
– Wybranym chorobom cywiliza-
cyjnym w codziennej pracy lekarzy 
praktyków – postępom w diagno-
styce i leczeniu.

– Jest mi niezmiernie miło, że 
jako gospodarz powiatu mogę Was 
powitać na bardzo gościnnym Powi-
ślu Dąbrowskim – powiedział staro-
sta Lesław Wieczorek, który wręczył 

pisemne podziękowanie za organizację tych spotkań na ręce prof. Ireneusza Koteli i życzył 
owocnych obrad.

– Cieszymy się, że jesteście tu z nami. Nieżyjący arcybiskup Zimowski zasiał ziarno, 
które pięknie kiełkuje i rośnie. To się udaje nam co roku organizować. Pięknie, że jesteśmy 
w takiej dużej drużynie. Życzę pięknych obrad. Wszystkiego dobrego – powiedział bur-
mistrz, Krzysztof Kaczmarski.

Sobotnie spotkania kliniczne podzielono na trzy panele po trzy, mniej więcej, półgo-
dzinne wykłady każdy.

Cykl tegorocznych wykładów rozpoczęła prelekcja prof. dr hab. n. med. Dominiki 
Dudek (kierownika Zakładu Chorób Afektywnych Katedry Psychiatrii CM UJ). Prelegent-

ka poruszyła Problem depresji u kobiet we wspaniałym, interesującym wykładzie  
pt. Depresja na obcasach.

Profesor Dominika Dudek umiejętnie „rozprawiła się” z krzywdzącymi stereotypa-
mi dotyczącymi płci pięknej, takimi jak przypisywanie kobietom pewnych cech rzekomo 
związanych z brakiem inteligencji, wynikającej z mniejszej masy mózgu, a tak naprawdę 
powiązanych z tokiem wychowania i socjalizacji. Podkreśliła zależność między kulturo-
wym, społecznym obrazem kobiety, stereotypami płci, oczekiwaniami wobec kobiet, 

wychowaniem, socjalizacją, narzucaniem ról społecznych przez otoczenie, religią, spo-
łeczeństwem patriarchalnym, a wpływem na występowanie depresji (w tym ciężkich jej 
postaci).

Prof. dr hab. n. med. Filip Gołkowski (dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdro-
wiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) przedstawił coraz częst-
sze u kobiet Choroby Autoimmunologiczne Tarczycy – przede wszystkim popularną 
chorobę zwaną, od nazwiska lekarza, który ją pierwszy opisał, Hashimoto. 

Wykład pt. Indywidualizacja terapii pacjentek cierpiących na nietrzymanie moczu 
oraz zespół pęcherza nadreaktywnego przedstawił dr hab. n. med. Paweł Miotła (Klinika 
Ginekologii Operacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie). 
Wykładowca szczegółowo zreferował główne postaci kliniczne nietrzymania moczu 
(wysiłkowe nietrzymanie moczu, naglące nietrzymanie moczu, mieszane nietrzymanie 
moczu) i możliwości leczenia tych przypadków u kobiet.

O Zespole uciskowym pnia trzewnego opowiedział prof. dr hab. n. med. Jacek 

Szmidt (warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczy-
niowej i Transplantacyjnej SPCSK). Wykładowca omówił główne przyczyny (miażdżyca, 
ucisk przez więzadło pośrodkowe łukowate przepony), skuteczną diagnostykę (USG – 
Doppler, angio – TK i – bardziej inwazyjna – arteriografia) i odpowiednie leczenie – ope-
racyjne (metoda otwarta lub laparoskopowa). Uświadomił również słuchaczom, że cho-
roba ta jest zbyt rzadko rozpoznawana w codziennej praktyce lekarskiej, jeszcze mało 
znana, a może przebiegać zupełnie bez objawów klinicznych (wtedy potwierdzeniem 
jest diagnostyka).

Dr n. med. Dorota Gabryś (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej 
– Curie Oddział w Gliwicach, Zakład Radioterapii) przedstawiła Postępy w radioterapii 
chorób nowotworowych. Prelegentka skupiła się na najnowszych metodach leczenia 
promieniami, w szczególności pacjentek chorych na raka piersi i narządu rodnego, po-
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dała wskazania do poszczególnych typów napromienio-
wania, przybliżyła diagnostykę, rozpoznanie i leczenie. 
Uświadomiła słuchaczom, że postęp techniczny w tej 
dziedzinie medycyny na przełomie kilku ostatnich lat był 
tak ogromny, że dziś przypadki, które, mniej niż dekadę 
wstecz, były wskazaniem wyłącznie do opieki paliatywnej, 
można skutecznie leczyć, wielokrotnie naświetlać, ograni-
czać dostęp promieni do zdrowych narządów, wydłużać 
przeżycie pacjentów, zmniejszać dolegliwości chorobowe, 
a nawet całkowicie wyeliminować ogniska nowotworowe, 
przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków 
radioterapii.

Czy warto starzeć się z godnością? – pytała dr n. med. 
Anna Markowicz, która przedstawiła To i owo o medycy-
nie estetycznej; przede wszystkim zaś obaliła wiele mitów 
związanych z tą dziedziną medycyny (zwłaszcza tych doty-
czących używania toksyny botulinowej – popularnego Bo-
toxu). Warto zauważyć, że to jedna z nielicznych dziedzin 
medycyny, która służy zapewnieniu wysokiej jakości życia 
ludzi zdrowych poprzez – przede wszystkim – profilaktykę, 
a dopiero w kolejnych etapach – rekonstrukcję. 

Ryzyko rozwoju zaburzeń neurologicznych u dzie-
ci matek z chorobą przewlekłą było tematem wykładu   
dr hab. n. med. Magdaleny Chrościńskiej-Krawczyk (Klini-
ka Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  
w Lublinie). 

stomatologiczna nad matką i dzieckiem – fakty i mity, dr 
hab. n. med. Iwony Tomaszewskiej. Prelegentka zwróciła 
uwagę na potrzebę regularnych wizyt kontrolnych u sto-
matologa, zarówno kobiet w ciąży, jak i matek z dziećmi. 
Uświadomiła zgromadzonym, że nieleczone stany zapal-
ne w jamie ustnej mogą prowadzić nie tylko do przed-
wczesnych porodów, ale także nawet do poronień.

Na koniec wśród wszystkich uczestników DSK6 roz-
losowano 10 cennych nagród przekazanych przez PSB 
Mrówka Michała Bartnika, Outlet Sknerus i Pub Chicago 
oraz  Xtreme Fitness Gyms Dąbrowa Tarnowska, losowa-
ne przez Krzysztofa Orwata.

Zamykając tegoroczne Spotkania Kliniczne, 
prof. Ireneusz Kotela zaprosił już na przyszłoroczną,  
7. edycję tego, ważnego dla Dąbrowy Tarnowskiej,  
wydarzenia (tym razem pod hasłem: zdrowie mężczy-
zny), które odbędzie się 18 kwietnia 2020. Podziękował 
prelegentom za interesujące wykłady.

– Tak interdyscyplinarne Spotkania Medycz-
ne są niezwykle ważne; wiele wnoszą do pracy leka-
rzy – praktyków. Chciałbym bardzo, żeby zorganizować  
listopadowe spotkania lekarzy wywodzących się z Po-
wiśla Dąbrowskiego. Chciałbym, żeby w tym roku do 
tego spotkania doszło – powiedział, na zakończenie,  
prof. Ireneusz Kotela.                                                  

                                                Urszula Skórka – eKurierDąbrowski
Krzysztof Orwat – DSK – FTiWPD

Modernizacja dąbrowskiej hali łuczniczej

Dąbrowa Tarnowska 
biega 

w szczytnych celach

Od pierwszych dni nowego roku sportowcy tre-
nujący w naszym miejskim klubie powrócili do całkiem 
odnowionej siedziby. W ramach zadania pn.: „Termo-
modernizacja Hali Łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskiej” 
cały budynek został bardzo dobrze ocieplony oraz grun-
townie przebudowany. Najważniejsze zmiany to nowa 
aranżacja układu funkcjonalnego budynku.

Zostały na nowo utworzone kompleksy szatnio-
we, pokój sędziów oraz pomieszczenie administracyjne 
wraz z niezbędnymi węzłami sanitarnymi. Dodatkowo 
powstało kilka pomieszczeń użytkowych w postaci pral-
ni, magazynu oraz pomieszczenia przeznaczonego dla 
sekcji łuczniczej. 

Budynek został także wyposażony w kotłownię ga-
zową, która zastąpiła przestarzały i bardzo nieekologiczny 
kocioł węglowy. Dokonano modernizacji sposobu ogrze-
wania pomieszczeń, które będzie się obecnie odbywać 
za pomocą ogrzewania podłogowego. Dodatkowo hala 
łucznicza została wyposażona w system solarny, który po-
zwoli na korzystanie z ciepłej wody użytkowej za pośred-
nictwem odnawialnego źródła energii jakim jest energia 
słoneczna. 

Głównym i najważniejszym elementem przebudo-
wy obiektu jest odnowiona hala sportowa o powierzchni 
ponad 500 m2, która została wyposażona w nowoczesną 
podłogę sportową. Posłuży ona przede wszystkim sekcji 
łuczniczej na treningi w sezonie jesienno-zimowym oraz 
młodym adeptom piłki nożnej zrzeszonym w dąbrow-
skim klubie. Przeprowadzona modernizacja w znacznym 
stopniu poprawi funkcjonalność obiektu dla sportowców, 
obniży koszty funkcjonowania oraz wpłynie na poprawę 
jakości powietrza w najbliższym otoczeniu.

Całość zadania została zrealizowana za 1 580 550 
złotych brutto przez firmę: Zakład Remontowo – Budow-
lany Nowak Stanisław.

Zadanie to wieńczy realizację projektu  
pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Dąbrowa  
Tarnowska”, w ramach którego dokonano termomo-
dernizacji Hali Łuczniczej w Dąbrowie Tarnowskiej,  
budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Gruszowie Wielkim oraz budynku Publicznego Przed-
szkola w Nieczajnie Górnej.

Realizacja wszystkich trzech zadań kosztowała  
ponad 3 mln 275 tysięcy zł z czego niemal 1 milion 500 
tysięcy złotych to dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego.

Prelegentka omówiła szczegółowo 
podwyższone ryzyko występowania cięż-
kich, lub bardzo ciężkich, wad rozwojowych 
u dzieci matek z cukrzycą, chorobami tar-
czycy i padaczką. 

Te choroby przewlekłe występujące 
u matek, nie leczone lub źle leczone w cią-
ży (niewłaściwymi dawkami leku), mogą 
prowadzić do wad wrodzonych, opóźnie-
nia rozwoju poznawczego, psychomoto-
rycznego a nawet wad letalnych u dzieci.  
Z drugiej jednak strony, na szczęście, właści-
we leczenie i monitorowanie choroby przed 
i w trakcie ciąży może wyeliminować cięż-
kie wady rozwojowe dzieci, a w przypadku  

padaczki, przy właściwym dozowaniu leków u matki,  
ponad 90 procent kobiet rodzi zdrowe potomstwo.

Znakomity prelegent i pomysłodawca Dąbrowskich 
Spotkań Klinicznych, a także założyciel (z śp. abp. Zyg-
muntem Zimowskim) Fundacji Troska i Wiedza Powiśla 
Dąbrowskiego prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela, za-
poznał zgromadzonych z chorobami zwyrodnieniowymi 
stawów. Przedstawił typy chorób zwyrodnieniowych, ich 
przyczyny (w zależności od rodzaju: otyłość, brak ruchu, 
mikrourazy, używki, zapalenie, czynniki wrodzone itp.; 
niekiedy przyczyny nieznane), objawy (od mało niepo-
kojących, do skrajnych – nawet niepełnosprawności pa-
cjenta), rozpoznanie – diagnostyka 
(niekiedy zwykły rentgen, w innych 
przypadkach  rozszerzona diagno-
styka: USG, CT, NMR) oraz lecze-
nie. Zwykle leczenie zachowawcze 
jest przygotowaniem do później-
szego leczenia chirurgicznego. Naj-
większym wskazaniem do operacji 
jest ból. W niektórych przypad-
kach wskazana jest farmakologia, 
fizykoterapia, rehabilitacja.

Szóste Dąbrowskie Spotkania 
Kliniczne zamknął wykład Opieka 
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BEZPŁATNY PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Dąbrowa Tarnowska 
biega 

w szczytnych celach
Na przełomie lutego i marca mieszkańcy Dąbro-

wy Tarnowskiej wzięli udział w dwóch biegach, którym 
przyświecało zwrócenie uwagi na ważne zagadnienia 
społeczne. Pierwszy z nich był inicjatywą charytatywną 
połączoną ze zbiórką na rzecz chorującego na nowo-
twór Bartłomieja Burzec. 

Mottem niedzielnego Charytatywnego Biegu 
Walentynkowego dla Bartka Burzec, zorganizowane-
go przez Run Team Dąbrowa Tarnowska, były słowa  
„… miarą człowieczeństwa jest troska o drugiego czło-
wieka…”. W ramach biegu, w którym uczestniczyło  
36 dzieci, 156 dorosłych i niezawodni kibice zebrano 
5940 zł na bardzo potrzebną pomoc dla Bartka.

W organizacji biegu wzięli udział: Poseł Na Sejm 
RP Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnow-
skiej Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Lesław 
Wieczorek, Przewodnicy Rady Miejskiej w Dąbrowie 
Tarnowskiej Dariusz Lizak, Komenda Powiatowa Policji  
w Dąbrowie Tarnowskiej, Jednostki OSP Szarwark, OSP 
Nieczajna Górna i OSP Smęgorzów, Hotel Cristal Park, 
Piekarnia Sokołowski, Firma Andrzejek, Mobilni Barma-
ni Damian Błachaniec, Sklep Groszek ul. Szpitalna, Sklep 
Mrówka, Koła Gospodyń Wiejskich z Grądów i Mędrze-
chowa oraz Zakład Fotograficzny Multipixel Mariusz 
Skrzyniarza. 

Drugi tegoroczny bieg miał na celu uczczenie 
bohaterów antykomunistycznego podziemia i był 
częścią ogólnopolskiej inicjatywy Biegu Tropem  
Wilczym. Bieg ten zgromadził około 100 uczestników,  
w tym wiele rodzin, a przeprowadzony został na  
2 dystansach - 1963 m i 3000 m. 

Dąbrowska edycja Biegu Tropem Wilczym  
została tradycyjnie zorganizowana przez Referat Pro-
mocji Urzędu Miejskiego wraz z Jednostka Strzelecką 
JS-2083 przy współpracy z Parafią pw. NMP Szka-
plerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Patronat honorowy biegu sprawował Burmistrz 
Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski. Był trze-
cią częścią tegorocznych obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwszą była uroczysta 
Msza Św. w intencji poległych i pomordowanych Żoł-
nierzy Wojska Polskiego, którzy podjęli dramatyczną 
decyzję o kontynuowaniu zbrojnej walki o wolną Polskę 
połączona z poświęceniem nowego sztandaru dąbrow-
skiej Jednostki Strzeleckiej JS-2083 im. Gen. Mariana 
Kukiela.  Drugą częścią była uroczystość patriotyczna 
przed Pomnikiem Poległych w Parku Miejskim im. 
100-lecia Odzyskania Niepodległości, podczas którego,  
Komendant Związku Strzeleckiego im. J. Piłsudskiego 
insp. Marek Matuła oficjalnie przekazał dąbrowskim 
strzelcom sztandar jednostki, zaś Strzelcy złożyli przy-
sięgę na sztandar.

Już od 12:30 uczestnicy wydarzenia odbierali pa-
kiety startowe w Domu Parafialnym. Bieg odbywał się  
na dwóch dystansach – 1963 m i 3000 m w dą-
browskim Parku Miejskim. Był świetną okazją do 
rodzinnego spędzania wolnego czasu i spraw-
dzenia indywidualnej sprawności, a co naj-
ważniejsze w tym dniu, to uczczenie pamięci 
Żołnierzy Niezłomnych – uczestników powstania anty-
komunistycznego. Dzięki przychylności ks. Stanisława  
Cyrana – Proboszcza dąbrowskiej parafii Biuro za-
wodów mieściło się w Domu Katechetycznym.  
Tam też biegacze mogli po biegu odpocząć i posilić się, 
przed rozdaniem nagród i medali oraz statuetek dla 
zwycięzców biegu. Uczestników biegu uhonorowano 
pamiątkowymi medalami, a zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach otrzymali specjalnie przygotowane 
statuetki i nagrody przekazane przez PSB Mrówka  
Michała Bartnika, Outlet Sknerus oraz  Xtreme Fitness 
Gyms Dąbrowa Tarnowska.

Dużą grupę uczestników zorganizowała dąbrow-
ska Football Academy.
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Burmistrz Dąbrowy  Tarnowskiej i Rada  Miejska
wraz ze Starostą Dąbrowskim i Radą Powiatu

serdecznie zapraszają
do wzięcia udziału w uroczystościach

228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
PROGRAM GŁÓWNYCH UROCZYSTOŚCI W DNIU 3 MAJA 2019 r.  

w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

10:30 - Zbiórka przed Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej,  
            a następnie pochód patriotyczny ulicami miasta na Mszę Św.  
            w Kościele NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

11:00 - Msza Św. w  intencji Ojczyzny.

12:15 - Uroczystości patriotyczne przed pomnikiem w Parku Miejskim:
    - powitanie  przez  Burmistrza  Dąbrowy  Tarnowskiej,
    - przemówienie Starosty  Dąbrowskiego,
    - część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły 
              Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
    - prezentacja pocztów sztandarowych, delegacji instytucji  
              i organizacji, 
           - składanie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI TOWARZYSZĄCYCH
27.04.2019 – godz. 14:00 – XI Powiatowy Turniej w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Dąbrowskiego –  Stadion Miejski MLKS „Dąbrovia” w Dąbrowie 
Tarnowskiej, a w przypadku niesprzyjających warunkó pogodowych mecze zostaną rozegrane na Hali Sportowej im. Agaty Mróz – Olszewskiej;
29.04.2019 – 6.05.2019 – „Coś dla małego patrioty…” –  wystawa książek dla młodego czytelnika poświęcona tematyce patriotycznej z możliwością 
wykonania kotylionów i polskiej flagi w wersji mini –  Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej;
30.04.2019 – 15.05.2019 – „Witaj majowa rocznico, pamiętamy o 3 Maju” – ekspozycje publikacji i zajęcia poświęcone uchwaleniu Konstytucji  
3 Maja – Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej;
5.05.2019 – godz. 16:00 – „Dąbrowa Tarnowska śpiewa dla Konstytucji Trzeciego Maja” – Festiwal piosenki patriotycznej pod patronatem  
honorowym Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego – parking Urzędu Miejskiego  
w Dąbrowie Tarnowskiej.


