UCHWAŁA NR XXIII/140/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadaje się tytuł "Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju" Panu Profesorowi Janowi Wiesławowi
Kochańskiemu
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/140/12
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 31 maja 2012 r.
Profesor dr hab. n. med. Jan Wiesław Kochański urodził się 26 lipca 1932 r. w Krypnie pow. Mońki.
Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku w 1960 r, W 1967 r. uzyskuje II st. specjalizacji z zakresy
rehabilitacji , nadany przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu.W 1973 r. uzyskuje II
st. specjalizacji w zakresie Organizacji Ochrony Zdrowia - nadany przez Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie.W 1966 r. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach nadaje mu tytuł
doktora nauk medycznych.W 1975 r. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach nadaje mu tytuł doktora
habilitowanego w zakresie rehabilitacji narządów ruchu ( Praca naukowa „Wpływ małych dawek
promieniowania jonizującego na uszkodzenia mechaniczne tkanki kostnej").W trakcie pracy w uzdrowisku
uzyskuje też tytuł lekarza specjalisty z zakresu fizjoterapii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.Tytuł
profesora nadzwyczajnego nadała mu Wrocławska AkademiaWychowania Fizycznego w 1997 roku.W
latach od 1 .XI. 1960 r. do 30.XI. 1961 r. odbywał staż w Szpitalu Powiatowym w Augustowie. Od I .XI.
1961 r. do 31.07.1997 r. pracuje w Uzdrowisku Lądek-Długopole ( z przerwą w okresie od lipca 1978 r. do
stycznia 1983 r. - kiedy to pracuje w Libii).W Uzdrowisku Lądek-Długopole pracuje na różnych
stanowiskach poczynając od lekarza w przychodni uzdrowiskowej, kierownika tej przychodni, poprzez
ordynatora oddziału, a następnie z-cy dyrektora ds. leczniczych ( równocześnie pełniąc funkcje lekarza
miejscowości uzdrowiskowej). W latach 1990-1997 był dyrektorem naczelnym uzdrowiska. W 1997 roku
przeszedł na emeryturę, kontynuując jednak w dalszym ciągu współpracę z Uzdrowiskiem, jako wybitnej
klasy specjalista.Pracując w Uzdrowisku był członkiem Związku Zawodowego „Uzdrowiska Polskie"
i Przewodniczącym Rady Pracowniczej ( w 1989 r.). Był też radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy
Lądek Zdrój ( w 1984 r.) W latach 1996-98 był Krajowym Konsultantem w dziedzinie Balneologii
i Fizjoterapii.W okresie ponad 35-letniej pracy w Uzdrowisku Lądek-Długopole Profesor J.Wiesław
Kochański wniósł ogromny wkład w rozwój Uzdrowiska jak też w popularyzację Lądka-Zdroju jako kurortu.
Praca habilitacyjna wiązała się z propagowaniem leczenia radonem, stanowiącym główny składnik lądeckich
wód leczniczych. W latach 1990-1997 zorganizował i zapewnił remont kluczowych obiektów uzdrowiska,
w tym pozostawił po sobie historyczne dzieło w postaci całkowitej rewaloryzacji i modernizacji Zakładu
Przyrodoleczniczego
„Wojciech".Profesor
J.W.Kochański
jest
autorem
szeregu
publikacji
popularnonaukowych i naukowych, w których promuje Lądek-Zdrój. Już w latach 70-tych XX wieku wydał
publikację traktującą o walorach leczniczych naszego miasta. Jest autorem szeregu publikacji, w tym m.in.:Kuracja w Lądku Zdroju w 1992 r.;- Balneologia i Hydroterapia w 2002 r.(AWF we Wrocławiu);Lecznictwo Uzdrowiskowe w 2008 r. ( Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu);- Medycyna Fizykalna
w 2009 r. - we współautorstwie z synem Maciejem Kochańskim ( PHU TECHNOMEX Gliwice)Dodatkowo
wiele artykułów z dziedziny medycyny uzdrowiskowej publikował w czasopismach branżowych np.
Balneologia Polska ( obecnie Acta Balneologia) lub Folia Medica Lodziensia ( Tom 29 z 2002 r.- cały
poświęcony kuracji w Lądku Zdroju).W roku bieżącym Pan Profesor dr hab. n. med. Jan Wiesław Kochański
obchodzić będzie jubileusz 80-lecia urodzin. Jest to moim zdaniem znakomita okazja do podkreślenia zasług
Pana Profesora poprzez nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Lądka-Zdroju.

Przewodniczący Kapituły
Honorowego Obywatela
Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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