
WOKÓŁ NAS
8 18marca2011

nr11bielsko-biała www.bielskobiala.naszemiasto.pl

Szpital Chirurgii
Małoinwazyjnej
i Rekonstrukcyjnej
w Bielsku-Białej

otrzymał wyróżnienie w ran-
kingu „Diamenty Forbesa
2011” w kategorii firm o przy-
chodzie od 5 do 50 mln zł.

Dyplom i pamiątkową
nagrodę z rąk redaktora
naczelnego magazynu Forbes,
Kazimierza Krupy oraz wice-
prezydenta Katowic, Marcina
Krupy, odebrał prezes szpitala
Robert Sirek w czasie uroczy-
stej ceremonii w Hotelu
Monopl w Katowicach.

Szpital jest nowoczesną
placówką o profilu zabie-
gowo-diagnostycznym, zape-
wniającą opiekę medyczną
przede wszystkim mieszkań-
com Podbeskidzia w ramach
umowy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. Szpital świad-
czy także usługi komercyjne.

Pracują w nim specjaliści
z zakresu chirurgii plastycz-
nej, urazowo-ortopedycznej,
neurochirurgii, otolaryngolo-
gii, chirurgii ogólnej, chirurgii

dziecięcej, anestezjologii
i dermatologii, korzystający
z najlepszych tradycji i osiąg-
nięć medycyny oraz najnowo-
cześniejszych metod leczenia.

W szpitalu znajdują się
cztery oddziały szpitalne: chi-
rurgia plastyczna, chirurgia

urazowo-ortopedyczna, oto-
laryngologia, chirurgia ogól-
na, oddział chirurgii krótko-
terminowej (chirurgia dziecię-
ca) oraz pięć poradni specjali-
stycznych: chirurgii plastycz-
nej, urazowo-ortopedyczna,
otolaryngologii, chirurgii

ogólnej i chirurgii dziecięcej.
Szpital posiada dwie sale ope-
racyjne i zespół sal zabiego-
wych.

Wśród wielu, często jedy-
nych w regionie, oferowanych
tu metod leczenia są zabiegi
operacyjne z zakresu chirur-

gicznego leczenia otyłości. 26
marca szpital, wspólnie
z Beskidzką Izbą Lekarską,
organizuje konferencję nau-
kowo-szkoleniową na temat
leczenia otyłości, uznanej
przez Światową Organizację
Zdrowia za poważny problem
społeczny. Otyłość jest drugą
po paleniu papierosów przy-
czyną chorób i przedwczesnej
śmierci. Przyczynia się też
do rozwoju wielu chorób.

Tematem konferencji będą
powikłania towarzyszące oty-
łości, dobór metody leczenia
w zależności od psychologicz-
nej charakterystyki chorego,
możliwości leczenia zacho-
wawczego oraz chirurgiczne-
go. W obradach wezmą udział
lekarze rodzinni oraz lekarze
poradni specjalistycznych.

Wanda Then

Mamy „Diamenty”
b Prestiżowa nagroda dla bielskiego
szpitala chirurgicznego

bWarto wziąć udział w planowanej
na 26 marca konferencji o otyłości
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Prezes szpitalaRobertSirek zdyplomen„DiamentówForbesa”

« Nagrodzony szpi-
tal zapewnia opiekę
medyczną w ra-
mach umowy
z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia »

CZECHOWCE,BIELSKO,
JAWORZE W Kościele Adwen-
tystówDniaSiódmegotrwacykl
wykładów biblijnych „Objawie-
nie nadziei”, które prowadzi pa-
stor Zenon Samborski. W so-
botę o 16.00 w Czechowicach-
Dziedzicachprzyul.Klasztornej
4 na podstawie Apokalipsy mó-
wił będzie o źródle duchowej
mocy, a w niedzielę o tej samej
porze w Bielsku-Białej przy ul.
Krasińskiego 31 o śmiertelnych
zwiedzeniach, które objawia
Apokalipsa.

W sobotę i niedzielę o 18.00
w Jaworzu przy ul. Dębowej 125
wykłady o szukaniu pokoju
umysłu i o źródle duchowej
mocy. Wstęp wolny.NET

Cykl o nadziei

Nasi w MEN
WARSZAWA, BIELSKO
Przy Ministrze Edukacji Naro-
dowej rozpoczęła pracę Rada
Rodziców. W jej skad weszli
dwaj przedstawiciele Bielska-
Białej: Wacław Michalski z To-
warzystwa Szkolnego im. Mi-
kołaja Reja oraz Roman Żak
przewodniczący Stowarzysze-
nia Bielskie Forum Oświatowe.

Rada jest zespołem opi-
niodawczo-doradczym. Jego
zadaniem jest konsultowanie
i opiniowanie propozycji
współpracy szkoły z rodzicami,
które zapewnią poprawę ja-
kości i skuteczności nauczania
oraz usprawnią pracę szkoły
i zwiększą wpływ rodziców
na sprawy szkoły.NET

WISŁA To już pewne - wielka
impreza z okazji zakończenia
kariery przez Adama Małysza
odbędzie się także w Wiśle.

We wtorek burmistrz Jan
Poloczek spotkał się w tej spra-
wie z najlepszym polskim
skoczkiem w Urzędzie Miej-
skim. Obaj wstępnie ustali
pewne szczegóły imprezy,
które na razie owiane są tajem-
nicą.

Wiadomo jednak, że taka
feta wydana na cześć Adama
Małysza ma się odbyć w Wiśle
w czerwcu. Burmistrz Jan
Poloczek, który na naszych ła-
mach zapowiadał, że wydarze-
nie powinno mieć doniosłą
rangę, będzie prowadził ro-
zmowy z Kancelarią Prezy-
denta, by ustalić dogodny ter-
min, w którym również Broni-
sław Komorowski będzie mógł
wziąć udział w tym wydarze-
niu.

Dopiero po szczegółowych
ustaleniach z Kancelarią Prezy-
denta RP i Adamem Małyszem,
zostanie podana dokładna data
tej imprezy.

Tymczasem za tydzień
w Zakopanem odbędzie się im-
preza Red Bulla – „skok
do celu”, która będzie pożegna-
niem Małysza ze skokami.
Na Wielką Krokiew przyjadą
najgłośniejsze nazwiska ostat-
nich lat w skokach narciar-
skich: Thomas Morgenstern,
Gregor Schlierenzauer,
Andreas Kofler i Wolfgang
Loitzl z Austrii, Finowie - Janne
Ahonen i Matti Hautamaeki,

Szwajcarzy - Simon Ammann
i Andreas Kuettel, Michael
Uhrmann oraz Martin Schmitt
z Niemiec, Norwegowie An-
ders Jacobsen, Tom Hilde
i Bjoern Einar Romoeren,
Czech Jakub Janda, Japończyk
Noriaki Kasai oraz reprezenta-
cja Polski.

Impreza zorganizowana zo-
stanie jako pożegnanie pol-
skiego mistrza, który postano-
wił, że wraz z ostatnim konkur-
sem Pucharu Świata w Planicy
zakończy swoją sportową ka-
rierę. – Od szóstego roku życia
skaczę na nartach. Mam mnó-
stwo kibiców i wiem dosko-
nale, że dla wielu jest to cios, ale
muszą też mnie zrozumieć. Ja
już nie jestem młodym zawod-
nikiem – powiedział Adam
Małysz.

A w Wiśle jej mieszkańcy
próbują oswoić się z faktem, że
ich krajan nie będzie już starto-
wał w konkursach Pucharu
Świata i szukają dobrych stron
jego decyzji.

Na balkonie znanej wiślań-
skiej cukierni „U Janeczki” po-
jawił się transparent „Koniec
tułaczki i diety, czas na ciastka,
lody i dwie bliskie sercu ko-
biety. Dziękujemy Ada-
mowi!!!”.

– Mam nadzieję, że Adam
będzie teraz do nas częściej za-
glądał. Przecież nie będzie mu-
siał już pilnować diety. Zawsze
mówił, że widzi tyle słodkości,
których z powodu diety nie
może skosztować – przyznała
niedawno na naszych łamach
Janina Białas, właścicielka tej
cukierni. KLM

SzykująMałyszowihuczną imprezę

WewtorekAdamMałyszspotkał sięzburmistrzemJanemPoloczkiem
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