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Og?oszenia [1]
STOWARZYSZENIE M??CZYZN Z CHOROBAMI PROSTATY „GLADIATOR”
im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego
Oddzia? ?wi?tokrzyski Stowarzyszenia „GLADIATOR”
ul. Artwi?skiego 3, 25 – 734 Kielce

W imieniu Cz?onków Stowarzyszenia M??czyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza
Koszarowskiego Oddzia? ?wi?tokrzyski w Kielcach, serdecznie zapraszam do wzi?cia udzia?u w otwartym,
rodzinnym spotkaniu na tematy „Genetyka onkologiczna- mity i prawdy. Grupy ryzyka wg genotypu
cz?owieka”.
Wyk?ad po??czony z panelem dyskusyjnym i odpowiedzi? na pytania.
Przedsi?wzi?cie organizowane w ramach realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2016 r. poz. 239 i 395).
Zadanie wspófinansowane z bud?etu Prezydenta Miasta Kielce w 2019 r.
Tytu? zadania „ Prowadzenie dzia?a? edukacyjnych na rzecz zapobiegania nowotworom- uk?adu moczowego i
p?ciowego u m??czyzn ” .
Miejsce spotkania: Kielce ul. Artwi?skiego 3 C, Budynek Administracji ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii - Patio i
Sala Konferencyjna,

Program spotkania:
Inauguracja - godz. 15 00- Wst?p – przedstawienie programu spotkania,
- godz. 15 10 – „Genetyka onkologiczna- mity i prawdy.
Grupy ryzyka wg genotypu cz?owieka”
( wyk?ad poprowadzi – Dr Beata Kozak - Klonowska – kierownik
Poradni Genetycznej ?CO).
- godz. 16 10 - panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.
- godz. 16 30 -spotkanie integracyjne i catering.

PREZES ZARZ?DU
Janusz Marszycki
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Wspomnienia z obchodów XV lecia Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia M??czyzn z Chorobami
Prostaty GLADIATOR.

DRODZY PA?STWO
W ?lad za bardzo mi?? i ?yczliw? dla Stowarzyszenia Gladiator, umieszczon? w naszym Jubileuszowym wydaniu
BIULETYNU GLDAIATOR, wypowiedzi? skierowan? mi?dzy innymi do nas przez Pana Profesora Stanis?awa
Gó?dzia,
pragn? przypomnie?, i? pi?tna?cie lat temu w pa?dzierniku 2003 r., trzech odwa?nych m??czyzn z naszego
regionu, w tym by?y wojewoda kielecki W?odzimierz Pasternak, Andrzej Litwin – dyrektor Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kielcach i Czes?aw Rogala zdecydowa?o si? powiedzie? publicznie o problemie typowo m?skim, czyli o
raku prostaty. Za?o?yli Oddzia? ?wi?tokrzyski Stowarzyszenia M??czyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR.
Stowarzyszenie, od pocz?tku wspiera? Pan Profesor Stanis?aw Gó?d? oraz dr n. med. Stefan Olszewski dzisiejszy patron Kliniki Urologii ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Panowie s?usznie za?o?yli, ?e
pacjenci, którzy uporali si? z chorob? nowotworow? b?d? ogromnym i najskuteczniejszym wsparciem dla innych,
dopiero rozpoczynaj?cych swoje zmagania z chorob?.
Czy te za?o?enia si? potwierdzi?y?????
Czy my , Panowie po przej?ciach byli?my i jeste?my znakomitymi edukatorami w zakresie profilaktyki raka prostaty
?????
Czy swoim przyk?adem zach?camy innych m??czyzn do bada?, dodajemy odwagi, a przede wszystkim , czy
jeste?my ?ywymi dowodami na to, ?e z rakiem mo?na wygra? ??????
Dok?d ?wieca naszego ?ywota p?onie, dok?d robimy, to co robimy i dok?d inni oczekuj? od nas dzia?ania, i
wielokrotnie daj? nam tego dowody,
dobrym s?owem, pomoc? finansow?, czy wsparciem merytorycznym i organizacyjnym, dok?d inni oczekuj? od nas
pomocy, to do tego momentu b?dziemy, to robi?.
B?dziemy nadal edukowa? w zakresie profilaktyki raka prostaty i innych chorób nowotworowych.
B?dziemy nadal zach?ca? i namawia? innych m??czyzn do bada? profilaktycznych, dodaj?c im odwagi swoim
?ywym przyk?adem , ?e z rakiem mo?na wygra? !!!!!!!!! Ale trzeba t? walk? podj?? !!!!!!!!! i walczy? !!!!!!!!!
Dzi?kujemy naszym zaproszonym go?ciom, którzy zaszczycili swoj? obecno?ci? nasz? uroczysto?? i ciep?ym
s?owem oraz ?yczeniami docenili nasz trud spo?ecznej pracy.
Dzi?kujemy Panom Profesorom Andrzejowi Borówce i Stanis?awowi Gó?dziowi za s?owa uznania , dzi?kujemy
Panu Marsza?kowi Adamowi Jarubasowi, Panu Wiceprezydentowi Andrzejowi Sygutowi , dzi?kujemy naszemu
Prezesowi Tadeuszowi W?odarczykowi za s?owa uznania i za to, ?e w tym dniu byli z nami i wspólnie ?wi?towali
XV lecie Stowarzyszenia.
Dzi?kujemy wszystkim, którzy do nas kierowali ciep?e s?owa ?wiadcz?ce o uznaniu i szacunku dla naszej
spo?ecznej pracy.
Dzi?kujemy!!!!!!!!!
W trakcie obchodów wielokrotnie gratulowali?my sobie wspania?ego jubileuszu.
Wyró?nili?my osoby , instytucje, firmy, które przez te XV lat wspomaga?y Stowarzyszenie my?l?, mow? i
Page 2 of 10

Og?oszenia
Published on ?CO Kielce (https://www.onkol.kielce.pl)
uczynkiem.
Ja, jako Prezes Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia GLADIATOR, dzi?kuj? serdecznie za to, co ju? zrobili
?wi?tokrzyscy Gladiatorzy, Ci zdeklarowani i Ci wspieraj?cy, i prosz? o kontynuacj? dzia?a?.
DRODZY PA?STWO
Dwa has?a przewodnie przy?wiecaj? dzia?aniom Stowarzyszeni w roku 2018. Pierwsze brzmi: - Jeden
m??czyzna zbadany urologicznie po 40 roku ?ycia , to jedno uratowane ?ycie.
Drugie has?o propagowane przez Stowarzyszenie , to „ Profilaktyka- podstawowa bro? w walce z
chorobami nowotworowymi”.
Pami?tajmy o tym i wsz?dzie, gdzie si? da, mówmy o tym, o czym si? dowiadujemy na naszych spotkaniach .
Kropla dr??y ska?? i niech nasza kropka wiedzy dr??y ska?? braku tej wiedzy wci?? u wi?kszo?ci m??czyzn w
naszym województwie w kwestiach chorób nowotworowych.
Bo najwa?niejsze w ?yciu jest dawanie , a nie branie.
Dawa?, to znaczy troszczy? si? o kogo?, o drugiego cz?owieka, okazywa? mu w ten sposób mi?o?? bez
oczekiwania na zap?at?.
Bo taki charakter ma nasza spo?eczna praca.
Nasze dzia?ania wynikaj? z ch?ci dawania i troski o drugiego cz?owieka.
Troski o drugiego cz?owieka , ?eby unikn?? naszych przykro?ci i do?wiadcze?.
Dlatego troszczmy si? nadal w?a?nie w ten sposób o swoich przyjació?, kolegów , znajomych i mówmy im , jak
najcz??ciej si? da o profilaktyce i badaniach urologicznych.
Szanowni Pa?stwo:
Powiedziano Mi?o?ci: - Napisz swoje imi?. Napisa?a. Powiedziano Mi?o?ci: - Odczytaj. Odczyta?a.
Powiedziano Mi?o?ci: - Policz litery. Odpowiedzia?a: - Nie uczy?am si? rachowa?.
DZI?KUJ? !!!!!!!
Prezes Zarz?du
Janusz Marszycki
Lista instytucji i osób wyró?nionych LAUREM GLADIATORA:
wr?czanym w zwi?zku z obchodami Jubileuszu XV lecia Dzia?alno?ci Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego
Stowarzyszenia M??czyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOAR” w Kielcach.
1. Wyró?nienia dla najaktywniejszych- cz?onków i wolontariuszy, kolporterów Stowarzyszenia;

Tadeusz W?odarczyk, Prezes Zarz?du G?ównego Stowarzyszenia GLADIATOR Zbigniew Szczepa?skiSkarbnik Zarz?du Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
W?adys?aw Poche?- Wiceprezes Zarz?du Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
Longina Perczak- wolontariusz Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
Andrzej W?och- cz?onek Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
Zbigniew Wojna- cz?onek Zarz?du Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
Jan Chudzik- cz?onek Zarz?du Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”
Andrzej Wi?niewski- cz?onek Oddzia?u ?wi?tokrzyskiego Stowarzyszenia „GLADIATOR”.
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2. Wyró?nienia dla partnerów i instytucji wspieraj?cych:

Adam Jarubas - Marsza?ek Województwa ?wi?tokrzyskiego,
Anna Nocu? - Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urz?du Marsza?kowskiego Województwa
?wi?tokrzyskiego,
Tomasz Jagie??o- Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urz?du Marsza?kowskiego
Województwa ?wi?tokrzyskiego,
Wojciech Lubawski - Prezydent Kielc,
Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urz?du Miasta Kielce.
Prezydent Miasta Skar?ysko Kamienna

3. Wyró?nienia za mecenat- Instytucji i Firm wspieraj?cych dzia?ania Stowarzyszenia „GLADIATOR”:

Alma & Alpiex S.A.
Polskie Radio Kielce.

4. Wyró?nienia dla lekarzy, specjalistów wspó?pracuj?cych ze Stowarzyszeniem „GLADIATOR:

zbiorowe wyró?nienie dla ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
zbiorowe wyró?nienie dla Kliniki Urologii im. Dr n. med. Stefana Olszewskiego w Kielcach.
indywidualne wyró?nienie - Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
indywidualne wyró?nienie - Prof. dr hab. n. med. Piotr Ch?osta

Wyró?nienia dyplomami uznania:
1. Andrzej Orlicz
2. Janusz Marszycki,
3. S?awomir Witkowski,
4. Józef Pacholec,
5. Andrzej Ko?cio?ek.
6. Anatol Rybicki,
7. Tomasz Franczyk,
8. Ryszard Gajda,
9. Henryk Ko?aczek.
10. Tomasz Perczak.

PODZI?KOWANIE
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W imieniu Cz?onków Stowarzyszenia M??czyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza
Koszarowskiego Oddzia? ?wi?tokrzyski w Kielcach oraz osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu, ale bior?cych
systematycznie udzia? w przedsi?wzi?ciach organizowanych przez Stowarzyszenie Gladiator na terenie miasta
Kielce i województwa ?wi?tokrzyskiego oraz wspieraj?cych materialnie i intelektualnie dzia?alno?? Stowarzyszenia,
pragn? wyrazi? podzi?kowania za okazan? pomoc w 2017 roku. Szczególne wyrazy wdzi?czno?ci kieruj? do
wszystkich darczy?ców, a przede 7wszystkim do tych, którzy przekazali dla naszego Stowarzyszenia 1 % podatku
dochodowego za 2017 r. Dzi?kuj? za wsparcie i prosz? o pami??, w miar? Pa?stwa mo?liwo?ci, i przekazanie dla
naszego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego za 2018 r.
Pragn? poinformowa?, i? ?rodki pozyskane z Pa?stwa wsparcia przeznaczono na dzia?alno?? statutow?
Stowarzyszenia, a zw?aszcza na edukacj? w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób nowotworowych. Dzi?ki
Pa?stwa wsparciu finansowemu Stowarzyszenie M??czyzn z Chorobami Prostaty "Gladiator" im. Prof. Tadeusza
Koszarowskiego Oddzia? ?wi?tokrzyski w Kielcach mog?o realizowa? projekty w ramach zada? publicznych
wspó?finansowanych z bud?etu Województwa ?wi?tokrzyskiego, Miasta Kielce i Miasta Skar?ysko Kamienna.
Dzi?ki tym projektom dzia?alno?? Stowarzyszenia sta?a si? zauwa?alna w spo?ecze?stwie i faktycznie, w sposób
istotny przyczyni?a si? do zapobiegania chorobom nowotworowym uk?ady moczowego i p?ciowego u m??czyzn.
Pozwoli?a w wielu przypadkach na wczesne wykrycie chorób prostaty, co da?o szans? wielu m??czyznom
ca?kowitego wyleczenia.

DZI?KUJ?
PREZES ZARZ?DU
Janusz Marszycki
Za??cznik:
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Zaproszenie na spotkanie edukacyjne 27 kwietnia 2019 r. [3]
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