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Szanowni Państwo, 

25-lecie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich skłania do podsumowania ruchu Zdro-
wych Miast w naszym kraju. To z pewnością okres dużych zmian. Na początku lat 90-tych kon-
takty ze Światową Organizacją Zdrowia umożliwiały poszerzanie wiedzy w obszarze zdrowia 
publicznego a współpraca międzynarodowa pozwalała na czerpanie wzorców do prozdrowot-
nych działań lokalnych z innych miast Europy, a nawet świata. W tym czasie w Polsce były to 
działania pionierskie, Zdrowe Miasta zdecydowanie wyprzedziły przedsięwzięcia inicjowane 
i wdrażane na szczeblu centralnym. Z biegiem lat polskie miasta nabywały własnych doświad-
czeń, coraz częściej mogliśmy dawać dobry przykład a nie tylko uczyć się od innych. 

Obecnie Zdrowe Miasta to grupa samorządów lokalnych aktywnie wspierających zdrowie 
i jakość życia swoich mieszkańców. Wachlarz działań jest bardzo szeroki: od promocji zdrowia, 
profilaktyki, działań adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, po ochronę środo-
wiska i tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu i zdrowemu stylowi życia. 

Cenimy wsparcie lokalnych polityków oraz stabilność działań, jaką dają uchwały rad miast 
i gmin. Cieszy nas stale rosnące zainteresowanie mieszkańców naszą ofertą, bo świadczy to o ich 
coraz wyższej świadomości zdrowotnej i przekonaniu, że o własne zdrowie należy w pierwszej 
kolejności zadbać samemu. A to przecież potwierdza zasadność i efektywność naszych działań! 

Wszystkim Miastom i  Gminom Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich gratuluję do-
tychczasowych osiągnięć, życzę dalszych sukcesów oraz satysfakcji z codziennej pracy na rzecz 
zdrowia mieszkańców. 

Iwona Iwanicka

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
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zdrowe MiaSta światowej 
organizacji zdrowia

Program Zdrowe Miasta ma na celu stymulowanie lokal-
nych działań na rzecz zdrowia mieszkańców. To sposób 

działania oparty na współpracy międzysektorowej i uwzględ-
niający różne determinanty zdrowia. Obszary działań priory-
tetowych wyznaczają dokumenty strategiczne Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, obecnie jest to „Zdrowie 2020: Europejska 
polityka wspierająca działania rządów i społeczeństw na rzecz 
zdrowia i dobrostanu człowieka”. dokument ten kładzie duży 
nacisk na redukcję nierówności w zdrowiu i poprawę współ-
pracy międzysektorowej na rzecz zdrowia.

O  certyfikat Zdrowego Miasta Światowej Organizacji 
Zdrowia mogą ubiegać się miasta i  gminy aktywne w  dzia-
łaniach na rzecz zdrowia mieszkańców – nie mają znaczenia 
wskaźniki zdrowotne czy środowiskowe lecz zaangażowanie 
w rozwiązywanie lokalnych problemów wpływających na ja-
kość życia mieszkańców.

Tytuł Zdrowego Miasta przyznany przez Światową Orga-
nizację Zdrowia zobowiązuje władze miast i  gmin do pod-
jęcia konkretnych działań w  celu poprawy zdrowia i  jakości 
życia mieszkańców.

Zdrowe Miasto to platforma do współpracy międzysekto-
rowej w  mieście – współpracy różnych partnerów: różnych 
sektorów życia miasta (zdrowie, edukacja, sport, ochrona 
środowiska, gospodarka komunalna, transport, planowanie 
przestrzenne), wielu instytucji zewnętrznych, takich jak pla-
cówki ochrony zdrowia, szkoły, przedszkola, wyższe uczelnie, 
stacje sanitarno-epidemiologiczne, NFZ, pomoc społeczna, 
organizacje pozarządowe.

dlaczego Zdrowe Miasta? – bo działając zgodnie z  ideą 
i priorytetami Zdrowych Miast mamy pewność, że podejmu-
jemy interwencje we  właściwych obszarach, uzasadnionych 
naukowo i istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego, 
czyli całej populacji naszego miasta czy gminy.

zdrowe MiaSta na świecie
Program Zdrowe Miasta rozpoczął się w  1988 roku i  został 
zaplanowany na 5 lat. uczestniczyło w  nim 35 miast, które 

utworzyły Europejską Sieć Zdrowych Miast Światowej Orga-
nizacji Zdrowia. Nie było wśród nich miast polskich. Celem 
tego etapu – I  fazy programu - było wprowadzenie nowych 
zasad pracy na rzecz zdrowia w  miastach opartych na holi-
stycznej koncepcji zdrowia i współpracy międzysektorowej.

równolegle do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Świa-
towej Organizacji Zdrowia powstawały narodowe sieci Zdro-
wych Miast skupiające miasta zainteresowane realizacją pro-
gramu, ale nie spełniające wymogów Światowej Organizacji 
Zdrowia.

Celem II fazy programu Zdrowe Miasta (1993-1997) 
było tworzenie lokalnej polityki zdrowia publicznego i  zin-
tegrowanego planowania w  zakresie zdrowia. uczestniczyło 
w niej 39 miast, w tym 4 miasta polskie: Białystok, łódź, Po-
znań i  Toruń. Od 1993 roku działa również Stowarzyszenie 
Zdrowych Miast Polskich.

W  III fazie programu (1998-2002) miasta zostały zobo-
wiązane do przygotowania zintegrowanych planów działań 
na rzecz zdrowia uwzględniających międzynarodowe stra-
tegie w  tym zakresie: Zdrowie 21 oraz lokalna Agenda 21. 
uczestniczyło w niej 49 miast, w tym 2 miasta polskie: łódź 
i  Toruń. Światowa Organizacja Zdrowia poświeciła więcej 
uwagi narodowym sieciom Zdrowych Miast doceniając ich 
szerokie oddziaływanie i  możliwość dotarcia z  programem 
do różnych miast i  gmin, również takich, gdzie nie trafiają 
bezpośrednio programy międzynarodowe. Po raz pierwszy 
przyznano certyfikaty sieciom narodowym potwierdzające 
spełnienie wymogów Światowej Organizacji Zdrowia. Sto-
warzyszenie Zdrowych Miast Polskich uzyskało taki doku-
ment w czerwcu 2000 roku.

IV faza (lata 2003-2008) to okres wdrożenia opracowa-
nych w poprzedniej fazie lokalnych strategii działań na rzecz 
zdrowia. Priorytetem było planowanie przestrzenne sprzyja-
jące zdrowiu, zdrowie i  jakość życia ludzi starszych, promo-
wanie aktywnego spędzania czasu oraz wdrożenie nowego 
narzędzia wspierającego planowanie działań – Ocena Zdro-
wotnych Skutków działań, które pozwala na kompleksową 
analizę planowanych przedsięwzięć z różnych obszarów życia 
i określenie ich pozytywnego i negatywnego oddziaływania 
na jakość życia danej społeczności. Europejską Sieć Zdro-
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wych Miast tworzyło 79 miast, wśród nich łódź, Poznań 
i Warszawa.

Priorytety fazy V (2009-2013) to: tworzenie opiekuń-
czych i  wspierających środowisk, zdrowe życie, środowisko 
miejskie i  zagospodarowanie przestrzenne sprzyjające zdro-
wiu. Sieć Zdrowych Miast tworzyło 98 miast, w  tym łódź, 
Poznań i Warszawa.

Faza VI (2014-2018) to 4 tematy wiodące: Inwestowanie 
w zdrowie na różnych etapach życia, główne wyzwania w za-
kresie chorób zakaźnych i niezakaźnych, wzmacnianie syste-
mów opieki zdrowotnej, tworzenie prężnych społeczności 
i wspierających środowisk. Sieć tworzy 79 miast, w tym łódź, 
Poznań i Warszawa.

 zdrowe MiaSta w PolSce
do Polski Program Zdrowe Miasta trafił na początku lat  
90-tych. W styczniu 1991 roku z  inicjatywy dr jerzego kar-
skiego z  Zakładu Promocji Zdrowia Centrum Organizacji 
i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Warszawie powstała Polska 
Sieć Zdrowych Miast.

W  zebraniu założycielskim uczestniczyli przedstawiciele  
15 miast i  gmin oraz eksperci reprezentujący Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwo Ochrony Śro-
dowiska, Zasobów Naturalnych i leśnictwa. 

dwa lata później Polska Sieć Zdrowych Miast prze-
kształciła się w  Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, 
które zostało zarejestrowane w czerwcu 1993 roku w Sądzie 
Wojewódzkim w łodzi (przy rejestracji Stowarzyszenie li-
czyło 16 członków założycieli).
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StowarzySzenie 
zdrowych MiaSt PolSkich

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich jest organizacją po-
zarządową skupiającą miasta i gminy, których rady Miejskie 
i Gminne, akceptując Statut, podjęły uchwały o przystąpieniu 
do Stowarzyszenia.

warunki przystąpienia 
do stowarzyszenia

 � uchwała rady Miasta /Gminy wyrażająca wolę przystą-
pienia do Stowarzyszenia

 � wyznaczenie koordynatora lokalnego – osoby odpo-
wiedzialnej za organizację działań lokalnych i reprezen-
tującej Miasto /Gminę w Stowarzyszeniu

 � zobowiązanie do działania zgodnie ze statutem Stowa-
rzyszenia

 � zgoda na opłacanie składki członkowskiej (0,022 zł od 
mieszkańca, nie więcej niż 7500 zł rocznie).

Aktualnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 
40 miast i gmin o łącznej populacji ok. 6,2 mln. Są to: Biały-
stok, Bielsko-Biała, Brodnica, Chełm, Chojnice, Chorzów, 
Ciechanów, Ciechocinek, Cieszyn, Elbląg, Giżycko, Głogów, 

Grudusk, jaworzno, kalisz, komańcza, konstantynów łódz-
ki, kraków, legnica, łódź, Mysłowice, Olsztyn, Poddębice, 
Polkowice, Poznań, rabka Zdrój, ruda Śląska, rzeszów, 
Skierniewice, Śrem, Świdnik, Tarnów, Toruń, Turek, Tychy, 
Wadowice, Warszawa, Wrocław, Wieluń, Zgierz.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w  łodzi. Światowa 
Organizacja Zdrowia w roku 2010 i 2014 oficjalnymi certy-
fikatami potwierdziła, że Stowarzyszenie Zdrowych Miast 
Polskich spełnia wymogi stawiane przez WHO narodowym 
sieciom Zdrowych Miast w Europie.

cele i zadania stowarzyszenia
cele stowarzyszenia

1.  Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach.
2.  Poprawa stanu zdrowia mieszkańców gmin.
3.  Wdrażanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, regio-

nach i gminach.
4.  Aktywizowanie społeczności w  gminach do wspólnego 

rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia.
5.  rozwijanie i  popieranie współpracy pomiędzy innymi 

miastami i  sieciami krajowymi Zdrowych Miast w  kraju 
i na świecie.

Chojnice

Grudusk

Toruń Ciechanów

Warszawa

Świdnik
Chełm

Ciechocinek

Wieluń

Ruda Śląska 

Legnica

Tychy

Wadowice

Cieszyn

Rabka Zdrój
Komańcza

Kraków Tarnów

Rzeszów

Bielsko-Biała

Głogów

Skierniewice

Wrocław

Konstantynów
Łódzki

Jaworzno

Poznań

Poddębice
Turek

Mysłowice

Śrem

Kalisz Zgierz
Łódź

Brodnica Białystok

Polkowice

Elbląg

Giżycko

Olsztyn

Chorzów

czŁonkowie  
w 2018 roku
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Członek Zarządu  –  Anna dąbrowska (Wrocław)
Członek Zarządu  –  Andrzej robel (Sanok)

kadencja 1995 – 1998
Prezes  –  Hanna Wieczorek (łódź)/
  /Zbigniew Fiderewicz (Toruń)
I Wiceprezes –  Zbigniew Fiderewicz (Toruń)/
 /Iwona Iwanicka (łódź)
II Wiceprezes –  ryszard Sobieraj ( jaworzno)/
 /jacek Gołubowicz (rzeszów)
Członek Zarządu –  Iwona Bruśk (Warszawa Wola)/
 /Aleksander dorda (Cieszyn)
Członek Zarządu –  Andrzej robel (Sanok)

kadencja 1999 – 2002
Prezes –  Zbigniew Fiderewicz (Toruń)
I Wiceprezes –  Iwona Iwanicka (łódź)
II Wiceprezes –  Sławomir Szeliga (Inowrocław)
Członek Zarządu –  robert lis (kalisz)
Członek Zarządu –  jacek Gołubowicz (rzeszów)

kadencja 2003 – 2006
Prezes –  Iwona Iwanicka (łódź)
I Wiceprezes –  Zbigniew Fiderewicz (Toruń)
II Wiceprezes –  Sławomir Szeliga (Inowrocław)
Członek Zarządu –  jolanta Świderska (Zgierz)
Członek Zarządu –  Marzena krysa (Wrocław)

kadencja 2007 - 2010
Prezes –  Iwona Iwanicka (łódź)
I Wiceprezes –  Zbigniew Fiderewicz (Toruń)
II Wiceprezes –  Elżbieta dybowska (Poznań)
Członek Zarządu –  Marzena krysa (Wrocław)
Członek Zarządu –  robert lis (kalisz)

kadencja 2011 - 2014
Prezes –  Iwona Iwanicka (łódź)
I Wiceprezes –  robert lis (kalisz)/
  /Elżbieta dybowska (Poznań)
II Wiceprezes –  Marzena krysa (Wrocław)
Członek Zarządu –  Elżbieta dybowska (Poznań)/
 /jan Mieloszyński (Śrem)
Członek Zarządu –  Maria Piętak – Frączek (kraków)

zadania stowarzyszenia
1.  Inspirowanie i  wspieranie programów lokalnych Zdro-

wych Miast.
2.  Powszechna edukacja w zakresie promocji zdrowia i ochrony 

środowiska z udziałem decydentów i polityków lokalnych.
3. upowszechnianie zdobytych doświadczeń, materiałów, 

bazy danych, tłumaczeń z  języków obcych, prowadzenie 
konsultacji technicznych, doradztwo dla gmin.

4. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się 
problematyką zdrowotną i ekologiczną oraz innymi zagad-
nieniami sprzyjającymi rozwojowi Zdrowych Miast.

zarząd Stowarzyszenia
Zgodnie ze statutem, władze Stowarzyszenia wybierane są na 
pierwszym Walnym Zgromadzeniu po wyborach do samo-
rządów lokalnych. 

kadencja 1993 - 1994
Prezes –  Hanna Wieczorek (łódź)
I Wiceprezes  –  Andrzej lipczyński (Białystok)/
 /Sabina kirson (Giżycko)
II Wiceprezes –  Zbigniew Fiderewicz (Toruń)
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kadencja 2015 - 2018
Prezes –  Iwona Iwanicka (łódź)
I Wiceprezes –  Elżbieta dybowska (Poznań)
II Wiceprezes –  Ewa Przybyło (rabka Zdrój)
Członek Zarządu –  katarzyna Subieta (Białystok)
Członek Zarządu –  Mirosław Tarkowski (Świdnik)

główne działania stowarzyszenia

współpraca z instytucjami 
i organizacjami

Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z instytucjami i organiza-
cjami o  podobnych celach działania, m.in. z  Ministerstwem 
Zdrowia, Ministerstwem rodziny, Pracy i  Polityki Społecz-
nej, Polską Agencją rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, wyższymi uczelniami. jesteśmy w  kontakcie z  unią 
Metropolii Polskich i Związkiem Miast Polskich.

działalność Stowarzyszenia wspiera i promuje Biuro Świa-
towej Organizacji Zdrowia w Warszawie.

współpraca międzynarodowa
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich utrzymuje stały 
kontakt ze Światową Organizacją Zdrowia. jest jedną z naro-
dowych sieci zdrowych miast, która spełnia kryteria WHO. 
Wszystkie miasta członkowskie Stowarzyszenia otrzymały 
certyfikaty Światowej Organizacji Zdrowia potwierdzające 
ich uczestnictwo w programie. Przedstawiciele Stowarzysze-
nia uczestniczą w corocznych spotkaniach Europejskiej Sieci 
Zdrowych Miast i  narodowych sieci Zdrowych Miast oraz 
w  ogólnoświatowych konferencjach podsumowujących ko-
lejne fazy programu Zdrowe Miasta.

Stowarzyszenie było reprezentowane w komitecie dorad-
czym WHO ds. Zdrowych Miast.

Polskie miasta były i są członkami Europejskiej Sieci Zdro-
wych Miast WHO – na przestrzeni minionych 25 lat były to: 
Białystok, łódź, Poznań, Toruń, Warszawa.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w  międzyna-
rodowych projektach finansowanych z  funduszy unii Eu-
ropejskiej: „Orientacja na zdrowie i  dobrostan społeczny 
w  regionie Morza Bałtyckiego – HEPrO” oraz „Tworzenie 
zdrowych społeczności”.

doświadczenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
jako narodowej sieci Zdrowych Miast były wykorzystywane 
w trakcie szkoleń organizowanych przez Światową Organiza-
cję Zdrowia w Bośni i Hercegowinie, kazachstanie i Okręgu 
kaliningradzkim.

coroczne konferencje 
zdrowych miast polskich

Coroczne konferencje Zdrowych Miast Polskich mają na celu 
rozpropagowanie idei Zdrowych Miast oraz działań w miastach 
członkowskich Stowarzyszenia. Adresowane są do wszystkich 
zainteresowanych działaniami prozdrowotnymi inicjowanymi 
i realizowanymi na szczeblu lokalnym. Służą również wymianie 
doświadczeń pomiędzy miastami Stowarzyszenia i  są okazją 
do pochwalenia się osiągnięciami. dwie pierwsze konferen-
cje odbyły się w okresie tworzenia Stowarzyszenia Zdrowych 
Miast Polskich a gospodarzami kolejnych były: łódź (1992), 
Białystok (1993), Gdańsk (1994), kraków (1995), Toruń 
(1996), leszno (1997), Szczecin (1998), łódź (1999), Biel-
sko Biała (2000) Inowrocław (2001), jaworzno (2002), 
Białystok (2003), Wrocław (2004), Olsztyn (2005), Toruń 
(2006), Poznań (2007), kraków (2008), Tychy (2009), Śrem 
(2010), kalisz (2011), łódź (2012), Białystok (2013), rabka 
Zdrój (2014), rabka Zdrój (2015), Toruń (2016), Polkowice 
(2017), Świdnik (2018).

Szkolenia i warsztaty
Stowarzyszenie regularnie organizuje szkolenia dla koordyna-
torów lokalnych oraz przedstawicieli miast członkowskich, któ-
re mają ułatwić działania w miastach i gminach. Staramy się, aby 
do miast członkowskich docierały informacje Światowej Orga-
nizacji Zdrowia, wykorzystujemy materiały i wiedzę zdobytą na 
spotkaniach Europejskiej Sieci Zdrowych Miast. Zapraszamy 
przedstawicieli instytucji i organizacji centralnych, którzy prze-
kazują aktualną wiedzę nt. zmieniających się przepisów prawa 
regulujących działania w obszarze zdrowia publicznego.

granty Stowarzyszenia  
zdrowych Miast Polskich

Od 1994 roku Stowarzyszenie ogłasza konkursy na najcie-
kawsze i  najbardziej wartościowe programy, które mogą 
ubiegać się o dofinansowanie ze Stowarzyszenia Zdrowych 
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Miast Polskich. Tematykę konkursów ustala corocznie Wal-
ne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Obejmują one zagadnie-
nia z  obszaru promocji zdrowia, profilaktyki chorób cywi-
lizacyjnych, ochrony środowiska, zagadnień społecznych  
takich jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, uzależnienia. 
Wnioski mogą składać instytucje i organizacje działające na 
rzecz mieszkańców Zdrowych Miast skupionych w Stowa-
rzyszeniu.

działalność wydawnicza  
i promocja stowarzyszenia

W czasie 25 lat działalności Stowarzyszenie Zdrowych Miast 
Polskich wydało materiały będące tłumaczeniem dokumen-

tów Światowej Organizacji Zdrowia oraz własne opracowania 
powstałe w  oparciu o  doświadczenia miast członkowskich. 
Od 2002 roku wydawany jest Biuletyn Stowarzyszenia, działa 
strona internetowa, drukowane są kalendarze, które trafiają 
do wszystkich miast członkowskich.

wspólne imprezy prozdrowotne
Zdrowe Miasta uczestniczą we wspólnych imprezach proz-
drowotnych i proekologicznych. Są to między innymi: Świa-
towy dzień Serca, dni Bez Papierosa, Miesiąc Walki z  ra-
kiem Piersi, dzień Wiedzy o  Antybiotykach, Ogólnopolski 
Program Zwalczania Grypy.

V. dziaŁania w MiaStach 
StowarzySzenia  

zdrowych MiaSt PolSkich
Informacje o  działaniach w  miastach członkowskich Stowa-
rzyszenia zbierane są w postaci corocznych raportów od 2001 
roku. Oprócz wiedzy o  lokalnej organizacji, sukcesach i  pro-
blemach w  realizacji działań pod szyldem Zdrowego Miasta, 
pokazują one bardzo szeroki wachlarz działań wspierających 
zdrowie i jakość życia mieszkańców. Są to: edukacja zdrowotna 
– 92% miast, profilaktyka onkologiczna – 69% miast, szczepie-
nia ochronne (grypa, HCV, pneumokoki) – 58% miast, pro-
mowanie i wspieranie zdrowego stylu życia – 54% miast.

W działania na rzecz zdrowia mieszkańców najczęściej an-
gażują się sektory: zdrowie (100%), edukacja i ochrona śro-
dowiska (92%), organizacje pozarządowe (88%).

Bardzo ważne są korzyści z  realizacji programu poda-
wane przez koordynatorów, takie jak: wzrost świadomości 
zdrowotnej i  ekologicznej mieszkańców, poprawa zacho-
wań zdrowotnych, rozszerzenie oferty działań profilaktycz-
nych ale również korzyści organizacyjne: stabilność dzia-
łań i możliwość ich planowania, lepsza współpraca różnych 
partnerów, większe zaangażowanie i  integracja społeczno-
ści lokalnej, możliwość wymiany doświadczeń z  innymi 
miastami.                                                                                            ■
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BiaŁyStok

Członek założyciel Stowarzyszenia

Białystok jest stolicą województwa podlaskiego i  regionu 
północno – wschodniego, położony na szlakach komu-

nikacyjnych drogowych i  kolejowych między wschodem 
i  zachodem, północą i  południem. leży w  obszarze „Zielo-
nych Płuc Polski”, w  strefie niezdegradowanego środowiska 
przyrodniczego, w  pobliżu Narwiańskiego i  knyszyńskiego 
Parku krajobrazowego (w sąsiedztwie znajduje się Białowie-
ski i Biebrzański Park Narodowy). Środowisko to jest atutem 
potencjalnego rozwoju turystyki, wypoczynku oraz motorem 
rozwoju gospodarczego części gmin i samego Białegostoku.

Białystok w latach 1991 – 1993 był członkiem Sieci Zdro-
wych Miast Polskich a następnie miastem - założycielem Sto-
warzyszenia Zdrowych Miast Polskich. W ramach współpracy 
pomiędzy miastami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu następuje 
ścisła wymiana informacji w zakresie realizowanych projektów 
z  zakresu promocji zdrowia i  profilaktyki. Coroczne krajowe 
konferencje Zdrowych Miast sprzyjają wymianie doświadczeń 
i  nawiązywaniu kontaktów personalnych pomiędzy osobami 
zajmującymi się tematyką profilaktyki. W  1993, 2003 i  2013 
roku władze miasta Białegostoku gościły przedstawicieli miast 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu. dzięki Stowarzyszeniu Miasto 
Białystok postrzegane jest w kraju i zagranicą jako lider działań 
w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

Miasto Białystok, jako kreator polityki społecznej oraz 
inicjator projektów z zakresu ochrony zdrowia w swych dzia-
łaniach opiera się również na innych ogólnopolskich projek-
tach. Główne kierunki działań miasta to:

 � Stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepeł-
nosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia.

 � Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia 
szkodliwości palenia tytoniu wśród mieszkańców miasta.

 � Wdrażanie i koordynacja programów edukacji zdrowot-
nej realizowanych w środowisku nauczania.

 � Wdrażanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień 
od środków psychoaktywnych.

 � Wdrażanie programów w  zakresie profilaktyki HIV/
AIdS.

 � Wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania przemo-
cy i agresji.

 � Wdrażanie projektów z  zakresu ochrony zdrowia psy-
chicznego.

 � Wspieranie działań z zakresu polityki senioralnej.
 � Podejmowanie działań z  zakresu niwelowania nierów-

ności i zapobieganie marginalizacji.
 � działania na rzecz osób bezdomnych i  zagrożonych 

bezdomnością.
 � realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i zakresu 

pieczy zastępczej.
Funkcjonowanie Białegostoku w  strukturach Stowa-

rzyszenia Zdrowych Miast Polskich sprzyja systematycz-
nemu wdrażaniu wielu programów zdrowotnych, których 
realizacja zwiększyła świadomość i  poprawiła zachowa-
nia zdrowotne oraz wpłynęła na poprawę stanu zdrowia 
mieszkańców miasta. Główny cel w  dalszej działalności 
to uświadomienie odpowiedzialności za zdrowie swoje 
i najbliższych.                                                                                                       ■
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BielSko-BiaŁa

Członek Stowarzyszenia  
od 1997 roku

dla Bielska-Białej sprawy związane ze zdrowiem miesz-
kańców zawsze miały i  wciąż mają duże znaczenie. 

Bielski samorząd systematycznie realizuje różnorodne działa-
nia z zakresu Programu Zdrowych Miast, angażując w to wiele 
sektorów życia społecznego. Znaczący jest tu także udział orga-
nizacji pozarządowych, które otrzymując wsparcie z  budżetu 
miasta, realizują zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia, 
pomocy społecznej, turystyki, kultury fizycznej oraz ekologii.

W  Bielsku-Białej systematycznie organizowane są nieod-
płatne badania profilaktyczne dla mieszkańców, prowadzone 
są działania propagujące zdrowy styl życia, edukacja zdrowot-
na dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Miasto podejmuje 
ponadto wiele różnorodnych działań na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych, a także wspiera osoby bezrobotne, bez-
domne i ofiary przemocy.

Bielsko-Biała prowadzi działania na rzecz ochrony środo-
wiska, wykazuje dbałość o poprawę jakości opieki zdrowotnej 
i bezpieczeństwa, inwestuje w modernizację dróg oraz likwi-
dację barier architektonicznych. W  mieście powstają nowe 
obiekty sportowo-rekreacyjne, a istniejące są regularnie mo-
dernizowane, przybywa ścieżek rowerowych, działa system 
bezobsługowych wypożyczalni rowerów, rozwijają się tereny 
rekreacyjne, organizowanych jest wiele imprez sportowo-re-
kreacyjnych. rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej sprzyja 
położenie miasta – u podnóża Beskidów.

działania na rzecz osób starszych realizowane są w opar-
ciu o  „Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 
2014-2020”, przyjęty uchwałą rady Miejskiej w  Bielsku-
-Białej. Miasto organizuje i  świadczy usługi opiekuńcze 
(w tym teleopiekę i tzw. „opiekę wytchnieniową”), prowadzi 
ośrodki wsparcia, wydało i rozprowadza „kopertę życia”, or-
ganizuje wiele działań stymulujących aktywność seniorów, 
w tym m.in. zajęcia komputerowe i zajęcia rekreacyjne. Mia-
sto wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz 
seniorów.

dużą popularnością wśród seniorów cieszy się organizo-
wany przez Miasto od wielu lat „dzień Otwarty” dla osób 
starszych i  osób niepełnosprawnych, podczas którego przed-
stawiciele instytucji publicznych udzielają informacji na temat 
oferowanych usług. Prowadzone są też wykłady o  tematyce 
zdrowotnej i edukacja z zakresu bezpieczeństwa.

W 2017 roku Miasto po raz pierwszy zorganizowało „dni 
Seniora”. W ramach przedsięwzięcia odbyła się impreza plene-
rowa, podczas której osoby starsze mogły skorzystać z nieod-
płatnych badań profilaktycznych, wysłuchać wykładów lekarzy 
i dietetyka oraz skorzystać z indywidualnych konsultacji specja-
listów. Prowadzone były pokazy i instruktaże udzielania pierw-
szej pomocy, rozdawano „koperty życia”, a  funkcjonariusze 
komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej udzielali porad 
na temat bezpieczeństwa seniorów. Podczas imprezy odbywały 
się także warsztaty z Nordic Walking, gry w boule, prowadzo-
na była gimnastyka ogólnorozwojowa i  warsztaty rękodzieła. 
Zorganizowano stanowiska informacyjne, wystawy prac senio-
rów, a na plenerowej scenie odbywały się występy artystyczne 
zespołów senioralnych oraz młodzieżowych. W  organizację 
imprezy włączyły się stowarzyszenia seniorów oraz miejskie 
jednostki świadczące usługi na rzecz osób starszych.

Godna podkreślenia jest rola rady Seniorów Miasta Biel-
ska-Białej, która składa się z  przedstawicieli osób starszych. 
rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

Bielsko-Biała jest atrakcyjnym i  przyjaznym miastem za-
równo dla swoich mieszkańców, jak i turystów. Bielsko-Biała 
jest Zdrowym Miastem.                                                                          ■
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Brodnica

Członek Stowarzyszenia od 2012 roku

w  lipcu 2017 r. w  Brodnicy odbył się XII Międzyna-
rodowy jarmark Ekologiczny. W  ramach jarmarku 

tradycyjnie ze swoją ofertą prezentowało się Miasteczko 
Zdrowia. W  ofercie staraliśmy się sprostać różnorodnym 
potrzebom na oddziaływania zdrowotne, z  jakimi zgłaszali 
się mieszkańcy miasta i odwiedzający jarmark goście. jak co 
roku kilkaset osób skorzystało z oferty edukacyjnej, diagno-
stycznej i zaproponowanych atrakcji. Organizatorzy zaprosili 
do współtworzenia oferty firmy i instytucje, które już od wie-
lu lat z  nami współpracują, m.in. Telemedycynę Polską S.A. 
katowice, laboratorium Medyczne diagnostyka Sp. z  o. o., 
Zespół Opieki Zdrowotnej w  Brodnicy, lux Med diagno-
styka, szkołę kształcącą w kierunkach medycznych - Wyższą 
Szkołę Gospodarki w  Bydgoszczy, PuH rejowski Toruń, 
Salon Optyczny dr Marchewka. dodatkowo w  tym roku 
w ramach promocji Brodnickiej karty Seniora gościliśmy jej 
Partnerów: klinikę Stomatologiczną Perfect Smile, Fitness 
Club Seven, Salon Optyczny Waldemar Siedlaczek.

 Zgłaszającym się do Telemedycyny pacjentom zostały 
wykonane badania EkG, pomiar ciśnienia oraz poziomu cho-
lesterolu i glukozy. Była również możliwość konsultacji z leka-
rzem specjalistą oraz dietetykiem. każdy pacjent wypełniał 
ankietę czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca oraz 
zawału mięśnia sercowego i został zdiagnozowany pod kątem 
czynników ryzyka zapadalności na tę chorobę. Podczas akcji 
przebadano oraz skonsultowano 89 osób. Wśród pacjentów 
dominowały kobiety – 74% przebadanych osób. Najmłod-
sza pacjentka miała 22 lata, a  najstarsza 84. Wśród mężczyzn 
przedział wiekowy był również bardzo duży – od 21 do 82 lat. 
Wielu chętnych skorzystało z oferty badań ZOZ w Brodnicy, 
m.in. badania ciśnienia tętniczego krwi (250 osób), kontroli 
poziomu cukru we krwi (238 osób), oceny BMI (160 osób), 

porad diabetologicznych i innych (75 osób), pokazów, ćwiczeń 
i nauki resuscytacji i reanimacji przez ratowników (24 osoby), 
a  także z  porad pielęgniarek i  położnych ze Szkoły rodzenia 
(30 osób). Z bezpłatnej mammografii w ramach „Populacyjne-
go Programu Wczesnego Wykrywania raka Piersi” skorzysta-
ło 126 pań. Na stoisku można było nauczyć się samobadania 
piersi oraz zasięgnąć porady specjalisty. Odwiedzający stoisko 
medyczne laboratorium Medyczne diagnostyka mieli możli-
wość otrzymania pakietów badań promocyjnych m.in. pakiet 
badań Witamina d PluS, Tarczyca I  i  II oraz pakiet żelazo. 
Zachęcano do monitorowania swojego stanu zdrowia i wyko-
nywania badań. WSG promowała ofertę kształcenia kierun-
kach medycznych. W Miasteczku Zdrowia była też możliwość 
badania słuchu, konsultacji (ok. 50 osób) oraz badania wzroku 
a także sprawdzenia kamienia nazębnego i uzyskania informacji 
z zakresu usług stomatologicznych.

Na jarmarku zgodnie z  tradycją można było skosztować 
produktów, które przywieźli ze sobą producenci miodów, 
sera, wędlin i pieczywa przygotowywanych w unikatowy, tra-
dycyjny sposób.

Był to kolejny udany dzień zdrowia dla mieszkańców 
Brodnicy, który w takiej formie w dniu imienin patronki jar-
marku Anny Wazówny realizujemy od 2008 roku.                    ■
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chojnice

Członek Stowarzyszenia od 2003 roku

chojnice to miasto w  województwie pomorskim, sie-
dziba powiatu chojnickiego. Miasto położone jest na 

Pomorzu Gdańskim, na pograniczu regionów: w  zachod-
niej części Borów Tucholskich oraz północnej części krajny, 
w  pasie Pojezierza Południowopomorskiego (w  tym Borów 
Tucholskich oraz Pojezierza krajeńskiego), przy drodze kra-
jowej nr 22, w  odległości 120  km na południowy zachód 
od Gdańska.

udział miasta Chojnice w  Stowarzyszeniu Zdrowych 
Miast Polskich jest długofalowym działaniem wspierającym 
rozwój miasta, którego celem jest nadanie zdrowiu wysokiej 
rangi w hierarchii spraw podejmowanych przez władze mia-
sta i promowanie wszechstronnych miejskich strategii działań 
na rzecz zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Miasto prowa-
dzi szereg działań i  programów mających na celu promocję 
zdrowia. Wymienić można Miejski Program Profilaktyki 
i  rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdzia-
łania Narkomanii realizowany przez Ośrodek Profilaktyki 
rodzinnej (jednostkę budżetową Miasta Chojnice), „Nie dla 
czadu” program ochrony mieszkańców Chojnic realizowany 
przez Straż Miejską Chojnice (celem programu jest zwiększe-
nie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Chojnice poprzez 
zakup 300 czujników tlenku węgla i  bezpłatne zainstalowa-
nie ich w  gospodarstwach domowych). Inicjatywą godną 
wspomnienia wydaje się być kurs samoobrony dla kobiet 
połączony z  kursem pierwszej pomocy organizowany przez 
Straż Miejską oraz Ośrodek Profilaktyki rodzinnej, skiero-
wany do mieszkanek Chojnic chcących nabyć umiejętności 
obrony. Odbyły się już trzy edycje zajęć. Tematy samoobrony 
poruszane były również na zajęciach w  Akademii Bezpiecz-
nego Seniora. jest to inicjatywa realizowana przez komendę 
Powiatową Policji w  Chojnicach oraz Chojnickie Centrum 

kultury. W ramach Akademii poruszane są tematy związane 
z pierwszą pomocą przedmedyczną, ABC Zdrowego Senio-
ra, samoobroną, ochroną prawną seniora lub ochroną prze-
ciwpożarową.

W Chojnicach organizowane są cykliczne imprezy i festy-
ny o tematyce prozdrowotnej, inicjatywy informujące o moż-
liwości i potrzebie dbania o zdrowie: rodzinny Integracyjny 
Festyn Ekologiczny „Przyjazne środowisko i zdrowy styl ży-
cia” w Szkole Podstawowej nr 3, dzień Seniora organizowany 
przez Chojnickie Centrum kultury oraz Stowarzyszenie „Sa-
bat Szefowych”, Chojnicki Bieg Noworoczny organizowany 
przez sekcję biegową Florian.                                                            ■
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chorzów

Członek Stowarzyszenia od 2015 roku

Miasto Chorzów jest świadome jak istotnym zadaniem 
jest leczenie i zapobieganie chorobom mieszkańców 

oraz działania na rzecz zachowania zdrowia. życie w ciągłym 
biegu sprawia, że nie mamy czasu kontrolować swojego sta-
nu zdrowia. W  mieście wychodzimy naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców zapewniając szeroko zakrojone działania 
profilaktyczne skonstruowane w taki sposób, aby trafiały do 
wszystkich grup wiekowych.

W  ramach programów profilaktycznych mieszkańcom 
zapewniamy m.in. szczepienia ochronne, badania profilak-
tyczne czy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Cyklicznie 
odbywają się w Chorzowie akcje promujące zdrowie – Cho-
rzowskie dni Promocji Zdrowia, a także spotkania i wykłady 
dotyczące różnych aspektów zdrowia.

Miasto od wielu lat prowadzi program zapobiegania 
obrzękom limfatycznym dla mieszkańców po operacjach on-
kologicznych. Widoczny klinicznie obrzęk limfatyczny jest to 
nagromadzenie płynu tkankowego w wyniku niewydolności 
limfatycznej. Częstość wystąpienia obrzęku limfatycznego 
szacuje się na 13-33% (mastektomia), 6-44% (mastektomia 
z radioterapią), 28-36% (operacja raka trzonu i szyjki macicy), 
natomiast u mężczyzn po prostatektomii – ok. 10%. Benefi-
cjentom objętym programem wykonywane są zabiegi takie 
jak: drenaż limfatyczny, kompresoterapia czy kinezyterapia, 
pozwalająca na całkowite ustąpienie lub zmniejszenie obrzę-
ku limfatycznego u prawie 90% osób.

Sześcioletni mieszkańcy Chorzowa objęci są przesie-
wowymi badaniami słuchu. ubytki słuchu stanowią częsty 
problem dzieci w  wieku szkolnym, którego czasami rodzice 
nie są w stanie zauważyć. Badania pozwalają na wczesne wy-
krycie zaburzeń słuchu oraz podjęcie decyzji o dalszej diagno-

styce i leczeniu. W ciągu ostatnich 4 lat wykryto i skierowano 
do dalszej diagnostyki prawie 120 dzieci z wadami słuchu.

W 2017 roku Miasto Chorzów utworzyło grupy wsparcia 
dla osób z otyłością w ramach Narodowego Programu Zdro-
wia na lata 2016-2020. działania w  tym programie mają na 
celu zwiększenie poziomu wiedzy w  zakresie prawidłowego 
odżywiania i aktywności fizycznej, zwiększenie poziomu wła-
snej skuteczności w zakresie osiągnięcia i utrzymania prawi-
dłowej masy ciała oraz w konsekwencji – redukcję masy ciała. 
Beneficjenci objęci zostali konsultacjami i  spotkaniami z  le-
karzem, dietetykiem i psychologiem, a także zajęciami rekre-
acji ruchowej na basenie i sali gimnastycznej z fizjoterapeutą. 
uczestnicy średnio zmniejszyli wskaźnik BMI o 1,9 [kg/m2] 
oraz zmniejszyli procentową zawartość tkanki tłuszczowej 
o 1,5%. uzyskane wyniki średniego spadku ciśnienia tętnicze-
go oraz ogólnego cholesterolu i  frakcji ldl, trójglicerydów, 
glukozy oraz wzrostu cholesterolu frakcji Hdl wskazują na 
wysoką skuteczność programu. Obniżenie tych wskaźników 
a także podwyższenie frakcji Hdl cholesterolu we krwi wy-
kazuje działanie prozdrowotne chroniąc m.in. przed choroba-
mi układ krążenia czy układu nerwowego.                                  ■
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CIECHOCINEK

Członek założyciel Stowarzyszenia

ciechocinek – Miasto Zdrowia nazywany jest perłą uzdro-
wisk polskich. To największy nizinny kurort w  kraju, 

powstały dzięki złożom leczniczej solanki, a dziś korzystający 
przede wszystkim z  bogactwa wody mineralnej “krystynka”, 
która podbija serca kuracjuszy i gości.

Ciechocinek to największe na kontynencie tężnie tworzące 
unikalny mikroklimat wspomagający leczenie dróg oddecho-
wych. W  26 sanatoriach z  5 tysiącami miejsc leczy się także 
schorzenia układów krążenia i  nerwowego, choroby reuma-
tyczne i  kobiece. A  wszystko w  europejskim standardzie, pod 
opieką świetnie wykwalifikowanej kadry. To tutaj działa jedyna 
w  Polsce katedra Balneologii i  Medycyny Fizykalnej Colle-
gium Medicum uniwersytetu Mikołaja kopernika.

jednak Ciechocinek leczy nie tylko ciało, ale i  ducha. 
kino „Zdrój” to najlepsze filmy bez reklam i w niedostępnej 
w multipleksach cenie, muszla koncertowa oferuje niezwykłe 
muzyczne doznania w bajkowej scenerii Parku Zdrojowego, 
a w zbudowanym właśnie domu Seniora można skorzystać 
z szerokiej oferty zajęć. Przez cały sezon w uzdrowisku odby-
wają się festiwale, od tego poświęconego operze i operetce po 
znany wszystkim Festiwal Piosenki i kultury romów.

Miłośnicy przyrody będą zachwyceni ogromnymi ciecho-
cińskimi parkami, bliskością przepięknej Wisły i 300 tysiąca-
mi sadzonek kwiatów, co roku wysadzanych w całym mieście. 
Na zapalonych podróżników czeka natomiast jeden z najlep-
szych w Polsce campingów.

Ciechocinek upamiętniając nadanie praw miejskich i po-
wstanie uzdrowiska obchodził w 2016 roku rok jubileuszo-
wy: 180 lat od powstania zalążka pierwszego sanatorium 
i 100 lat od nadania praw miejskich. Była parada, konferencje, 
pikniki i wysyp gwiazd na deptaku Sław: od roberta korze-
niowskiego po Marylę rodowicz i Macieja Stuhra.

Cztery miedziane wanny postawione w  przydrożnej go-
spodzie w  1836 roku dały początek Ciechocinkowi, jaki 
znamy dziś, perle polskich uzdrowisk. dynamiczny rozwój 
i ogromna popularność sprawiły, że w 1916 roku zdrojowisku 
nadano prawa miejskie.

Ciechocinek, dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu węzła 
autostrady A1, jest fantastycznie skomunikowany z resztą 
kraju poprzez bardzo bogatą siatkę połączeń autobuso-
wych.

Zajrzyj do Ciechocinka choćby na kilka godzin, będąc 
przejazdem. Gwarantujemy, że wrócisz tam na dłużej!           ■
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cieSzyn

Członek założyciel Stowarzyszenia

cieszyn i Czeski Cieszyn były dawniej jednym miastem, 
które historia podzieliła wzdłuż rzeki Olzy na dwie czę-

ści, położone w granicach rzeczpospolitej Polskiej i republi-
ki Czeskiej. Współpraca samorządów obu miast – rozwijająca 
się intensywnie po 1990 r. – a przede wszystkim codzienne 
kontakty mieszkańców pozwoliły na usunięcie wielu barier 
historycznych, kulturowych i  mentalnych. jednak dopiero 
członkostwo obu krajów w unii Europejskiej (2004 r.) oraz 
wejście do tzw. strefy Schengen (2007 r.) umożliwiły samo-
rządom zacieśnienie współpracy w przywracaniu Olzie i po-
łożonym wzdłuż jej brzegów terenom funkcji przestrzeni in-
tegrującej obu miast.

Opracowana wspólnie koncepcja urbanistyczna pn. „Ogród 
dwóch brzegów” zakłada takie zagospodarowanie nadbrzeży 
Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, aby funkcjonalnie i ar-
chitektonicznie połączyć istniejące tereny parkowe i  obiekty 
sportowe, w celu utworzenia jednego, transgranicznego obsza-
ru o  charakterze turystyczno-sportowo-rekreacyjnym. W  ra-
mach powyższej koncepcji zostały dotąd zrealizowane nastę-
pujące projekty (współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego):

 � Revitalpark 2010 – obejmujący kompleksową rewa-
loryzację zabytkowych parków (Góry Zamkowej w Cie-
szynie i Parku Masaryka w Czeskim Cieszynie), moder-
nizację szlaków komunikacyjnych je łączących (w tym 
Mostu Przyjaźni na Olzie), a  także budowę po stronie 
czeskiej pawilonu wielofunkcyjnego „Avion”. realizacja 
projektu pozwoliła m.in. na wyeksponowanie i uporząd-
kowanie otoczenia najcenniejszych cieszyńskich zabyt-
ków, związanych ze średniowiecznymi dziejami miasta;

 � SportPark – Park Sportowy, który obejmował re-
witalizację i rozbudowę parku Pod Wałką w Cieszynie 

i parku Adama Sikory w Czeskim Cieszynie. Po stronie 
polskiej w ramach projektu zmodernizowano ponadto 
kemping, zalew kajakowy, a także wybudowano kom-
pleks boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki;

 � SportMost – Most Sportowy – wybudowany most 
połączył wspomniane powyżej parki, umożliwiając inte-
grację terenów rekreacyjno-sportowych położonych na 
obu brzegach Olzy;

 � Rewitalizacja terenu i  obiektów Cieszyńskiej 
Wenecji, w  ramach którego zmodernizowano prze-
strzeń publiczną położoną wzdłuż ul. Przykopa i  nad 
kanałem Młynówki Cieszyńskiej (czyli tzw. Cieszyńską 
Wenecję) oraz wzdłuż Alei jana łyska w Cieszynie oraz 
Nábřeží Míru w  Czeskim Cieszynie, a  poprzez wybu-
dowaną ścieżkę pieszo-rowerową połączono w  całość 
tereny rekreacyjno-sportowe objęte wcześniejszymi 
projektami. 

uzupełnieniem powyższych przedsięwzięć jest obecnie 
realizowany projekt OpenAir Museum Cieszyn. Český 
Tĕšín, który zakłada rewitalizację i adaptację nabrzeży Olzy 
i Młynówki Cieszyńskiej (w rejonie Góry Zamkowej) w celu 
stworzenia wzdłuż szlaku pieszo-rowerowego terenów eks-
pozycyjnych, umożliwiających prezentację historii Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna w łączącej oba miasta nadrzecznej prze-
strzeni.                                                                                                           ■
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elBląg

Członek Stowarzyszenia od 2016 roku

w   2017 roku tematem Światowego dnia Zdro-
wia była dEPrESjA a  hasło kampanii brzmiało: 

depresja - porozmawiajmy o  niej. W  ramach obchodów 
tego dnia Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich w El-
blągu i  Stowarzyszenie „Serce za uśmiech” przy Szpitalu 
Miejskim im. jana Pawła II w  Elblągu wraz z  Oddziałami 
dziennymi: Zaburzeń Nerwicowych oraz Psychiatrycz-
nym działających w tymże Szpitalu zorganizowały konfe-
rencję Szkoleniową pt. „Popatrz na mnie”. Poruszyła ona 
problematykę psychoterapii oraz zaburzeń psychicznych, 
wciąż zdominowanych przez stereotypy i brak wiedzy na 
ich temat.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi władz i społecz-
ności lokalnej na problemy i  potrzeby osób z  zaburzeniami 
psychicznymi, wymiana dobrych doświadczeń pomiędzy 
specjalistami oraz szerzenie wiedzy i zapobieganie stygmaty-
zacji osób cierpiących z powodu kryzysu psychicznego.

konferencja skierowana była do: lekarzy rodzinnych oraz 
innych specjalizacji zainteresowanych łączeniem psychote-
rapii z  leczeniem somatycznym, psychologów, psychotera-
peutów różnych kierunków psychoterapii, studentów psy-
chologii, medycyny, pedagogiki i  resocjalizacji oraz  innych 
kierunków, w  tym studium socjoterapii, pielęgniarstwa oraz 
osób zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym 
i osobistym.

 Wykłady i  dyskusja odbywały się dwóch grupach tema-
tycznych: osoba w kryzysie psychicznym w spektrum oddzia-
ływań terapeutycznych oraz osoba doświadczająca kryzysów 
psychicznych: problemy i potrzeby.

 Ważne jest, aby chory wykazujący niepokojące objawy 
trafił do lekarza specjalisty, który podejmie diagnostykę, 
wdroży leczenie czy skieruje na terapię do psychoterapeu-
ty, a przez to spróbuje zapobiec, aby chory trafił do szpitala 
stacjonarnego. Środowiskowy model sprawowania opieki 
ułatwia osiąganie dobrej skuteczności i  poszanowanie 

godności tych osób, którym stara się pomóc. Stara się nie 
odrywać pacjenta od tych czasowych źródeł oparcia, czyli 
np. rodziny. Pacjent przychodzi na zajęcia a po nich wraca 
do domu. Codzienne uczestnictwo w  terapii w  oddzia-
le dziennym mobilizuje do wstania, przygotowania się, 
skupienia, zniwelowania swoistego poczucia samotności 
w  chorobie. Społeczność terapeutyczna, jaka tworzona 
jest w oddziale dziennym przez pacjentów i personel, jest 
miejscem zgłaszania propozycji, skarg i wniosków, wspól-
nego uzgadniania programu dnia, tygodnia, doboru zajęć, 
negocjowania i  rozwiązywania konfliktów, ustalania za-
dań i  podejmowania za nie odpowiedzialności. Aktywny 
udział pacjenta w  procesie terapii jest przeciwwagą dla 
„wyuczonej bezradności” pacjenta w dużej instytucji psy-
chiatrycznej, uświadomieniem mu jego roli, jego aktualnej 
sytuacji chorobowej. Terapia ma mu pomóc podejmować 
autonomiczne decyzje, aby dobrowolnie, świadomie i ak-
tywnie uczestniczył, w miarę poprawy stanu psychicznego, 
w procesie swojego zdrowienia, aby potrafił rozpoznawać 
symptomy nawrotu choroby.                                                     ■
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giżycko

Członek założyciel Stowarzyszenia

giżycko od lat realizuje działania służące poprawie zdrowia 
mieszkańców. Zadania te koordynuje Centrum Profi-

laktyki uzależnień i  Integracji Społecznej przy współpracy 
z  urzędem Miejskim, instytucjami miejskimi i  organizacjami 
samorządowymi. Priorytetem jest profilaktyka uzależnień od 
alkoholu i substancji psychoaktywnych. Giżycko bierze udział 
w  Ogólnopolskich kampaniach „Zachowaj Trzeźwy umysł”, 
„Postaw na rodzinę” oraz „Stop przemocy”. jest prekursorem 
działań w  zakresie zapobiegania cyberprzemocy i  fonoholi-
zmowi. Organizowane są międzynarodowe i  ogólnopolskie 
konferencje dotyczące zagrożeń wychowawczych cyberprze-
strzeni, poświęcone streetworkingowi i  problematyce FAS 
(płodowy zespół poalkoholowy). jako pierwsi w Polsce zasto-
sowaliśmy dogoterapię w pracy pedagogów ulicy.

Szereg działań prozdrowotnych w mieście skierowanych 
jest do seniorów. Przygotowano dla nich bogatą ofertę Gi-
życkiego uniwersytetu III Wieku nastawioną na aktywność 
fizyczną i  umysłową (prawie 40 kół zainteresowań). Wpro-
wadzono też system Teleopieki (przycisk życia). Organi-
zowane są pikniki, festyny, marsze, imprezy rekreacyjno 
sportowe promujące zdrowy styl życia i  integrację między-
pokoleniową, m.in. Ogólnopolskie Biegi rodzinne, Puchar 
Wyspy Giżyckiej (impreza biegowa połączona z  marszem 
Nordic Walking), Piknik rodzinny Powitanie Wiosny, Po-
dwórkowa liga Bocci. realizowany jest program zdrowotny 
„Szczepienia przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego 
ryzyka w Giżycku po 65 roku życia”.

Wspólnie z lokalną prasą Miasto organizuje akcję „II śnia-
danko dla pierwszaka” promującą zdrowe odżywianie wśród 
dzieci i młodzieży.

Miasto Giżycko prowadzi też działania promujące hono-
rowe krwiodawstwo oraz wspiera akcje rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku.                                                                              ■
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gŁogów

Członek Stowarzyszenia od 1994 roku

głogów jest dolnośląskim miastem na terenie Zagłębia 
Miedziowego, a  w  jego pobliżu działają dwie huty, sta-

nowiące jeden z  największych kompleksów metalurgicznych 
miedzi w Europie. Oprócz korzyści, jakie przynoszą głogowskie 
huty polskiej gospodarce oraz wpływowi, jaki wywarły na roz-
wój regionu, oddziałują one negatywnie na środowisko natu-
ralne i na zdrowie mieszkańców. Poprzez obecność przemysłu 
metalurgicznego w pobliżu miasta głogowianie narażeni są na 
ciągłą ekspozycję na arsen, co potwierdzają zmierzone w Gło-
gowie ponadnormatywne wskazania arsenu w powietrzu.

realizując zadania Narodowego Programu Zdrowia na 
lata 2016-2020, zmierzające do osiągnięcia jego celu stra-
tegicznego, tj. wydłużenia życia w  zdrowiu, poprawy zdro-
wia i związanej z nim jakości życia, przeprowadzona została 
w Głogowie diagnoza narażenia mieszkańców na działanie 

arsenu. Wykonaliśmy i  sfinansowaliśmy z  budżetu Gło-
gowa badania diagnostyczne u  blisko 2 tysięcy chętnych 
mieszkańców, polegające na oznaczeniu arsenu całkowite-
go w  moczu. Badania wykonał Instytut Medycyny Pracy 
im. Prof. j. Nofera z  łodzi, a  ich wyniki u  co piątego gło-
gowianina wykazały przekroczenie. Po zakończeniu badań 
diagnostycznych Prezydent Miasta podpisał porozumienie 
o współpracy z Zarządem kGHM Polska Miedź S.A. oraz 
Zarządem Miedziowego Centrum Zdrowia S.A. kGHM, 
w  którym zadeklarowano współpracę i  sfinansowanie 
dalszych badań - oznaczenia arsenu organicznego i  nie-
organicznego. Planujemy, że na mocy tego porozumienia 
mieszkańcy Głogowa, u  których stwierdzono podwyższo-
ne stężenie arsenu, zostaną objęci specjalistyczną opieką 
w  Przychodni lekarskiej Miedziowego Centrum Zdrowia 
w Głogowie, a w razie potrzeby – opieką ze strony Akade-
mickiego Szpitala klinicznego we Wrocławiu. jesteśmy 
przekonani, że głogowskie, pionierskie badania posłużą tak-
że polskiej nauce, umożliwiając bliższe poznanie wpływu ar-
senu na organizm człowieka.                                                                    ■
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jaworzno

Członek założyciel Stowarzyszenia

I miejsce Jaworzna w konkursie ECO-MIASTO

W  organizowanym po raz piąty ogólnopolskim projekcie 
ECO-MIASTO, którego celem jest promowanie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju miast i  nagradzanie ośrodków 
miejskich najlepiej realizujących tę ideę, jaworzno zdobyło 
I  miejsce w  kategorii: mobilność zrównoważona. Nagrodę 
z rąk Ambasadora Francji Pierre’a lévy’ego odebrał Prezydent 
Miasta jaworzna, Paweł Silbert.

do piątej edycji projektu zgłosiły się 63 miasta. Nasze mia-
sto zostało nagrodzone za zaangażowanie w  elektromobil-
ność. uroczyste ogłoszenie laureatów oraz wręczenie nagród 
odbyło się 8 listopada 2017 r., podczas Międzynarodowej 
konferencji „INNOWACyjNE ECO-MIASTO: zdrowe 
środowisko, zdrowi ludzie” w  Centrum Nauki kopernik 
w Warszawie.

doceniony został także projekt pierwszej w Polce bezko-
lizyjnej Velostrady (autostrada dla cyklistów), która jest już 

w  trakcie budowy. Cykliści będą mieli także parking na ok. 
300 rowerów w centrum jaworzna. koszt całej inwestycji to 
ok. 6 mln zł., z czego większość to unijna dotacja w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Jaworzno z największym  
udziałem floty elektrycznych autobusów

Większość podróży w  centrum miasta odbywa się autobu-
sami. Z  badań opinii społecznej wynika, że 84% dorosłych 
mieszkańców jaworzna korzysta przynajmniej od czasu do 
czasu z komunikacji miejskiej. Obecnie jaworzno posiada 25 
autobusów elektrycznych. W ubiegłym roku jaworzno pozy-
skało 23 elektryczne Solarisy, które po fazie wdrożenia jeżdżą 
na regularnych kursach.

Inwestycje w  ekologiczną flotę nowych pojazdów, po-
zwoliły na elastyczne kształtowanie siatki połączeń oraz 
uruchomienie dodatkowych linii autobusowych w  dziel-
nicach. W  bieżącym roku na kolejne 20 autobusów elek-
trycznych miasto otrzymało dofinansowanie z  Minister-
stwa rozwoju. dzięki temu w  2020 roku aż  80% floty 
jaworznickiego PkM-u  stanowić będą autobusy elek-
tryczne.                                                                                             ■
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kaliSz

Członek założyciel Stowarzyszenia

Miasto kalisz realizuje szereg projektów promujących 
zdrowy i  aktywny styl życia. Wiodącym wśród nich 

jest „Zdrowy kalisz od juniora do seniora”. Ta niezwykle po-
pularna akcja, podczas której kaliszanie skorzystali z  wielu 
badań profilaktycznych i porad ekspertów, została zainaugu-
rowana w 2015 roku.

Pod hasłem „Zdrowy kalisz” kryją się rozmaite przedsię-
wzięcia prozdrowotne i proekologiczne:

 � Niegasnącym powodzeniem cieszą się festyny zdrowot-
ne organizowane w różnych częściach miasta. Zaintere-
sowani mogą skorzystać z badań, m.in. wad postawy, oste-
oporozy, poziomu cukru we krwi oraz zasięgnąć porad 
dietetyka, czy wziąć udział w nauce udzielania pierwszej 
pomocy. Nie brakuje także atrakcji dla najmłodszych: 
baniek mydlanych, zamków dmuchanych, balonowych 
zwierzaków. Cykl festynów zdrowotnych rozpoczyna 
się we wrześniu i  jednocześnie inauguruje kaliskie dni 
Trzeźwości. Akcje przeprowadzane są również w  paź-
dzierniku, wówczas kaliszanie mają możliwość zaszcze-
pienia się przeciwko grypie.

 � Chętnych – młodych i  nieco starszych kaliszan - nie 
brakuje podczas „dziecięcych Czwartków w  Mieście”. 
Tegoroczny cykl spotkań został opatrzony hasłem „Bez 
uzależnień – wybieram zdrowie”. Przedsięwzięcie zosta-
ło zaplanowane na lipiec i  sierpień. W  każdy czwartek, 
w  godz. 16.00 – 19.00, na placu przed ratuszem naj-
młodsi bawią się ucząc jednocześnie. Podczas „dziecię-
cych Czwartków” organizowane są m.in. zabawy i  gry 
zespołowe oraz warsztaty. każde spotkanie odbywało 
się pod innym hasłem.

 � kolejnym przykładem imprez promujących zdrowy 
styl życia są „kaliskie biegi po zdrowie”, które Miasto 
organizuje wraz z  komendą Miejską Policji. Ich celem 
jest propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego 
wypoczynku i  rekreacji oraz profilaktyki uzależnień. 
Nie liczy się czas, ale przede wszystkim samo pokonanie 
około czterokilometrowej trasy. każdy z  uczestników 
otrzymuje pamiątkowy medal. Zwycięzcy – najszybsza 
biegaczka i najszybszy biegacz – zostają wyróżnieni pu-
charami.

kaliszanie są świadomi jak ważna dla zdrowia jest dobra jakość 
powietrza. By zachęcić mieszkańców do działań proekologicz-
nych, Miasto tworzy markę „Zielony kalisz”, której domeną jest 
troska o  przyjazne środowisko, czyste powietrze oraz zieleń 
miejską. W ramach „Zielonego kalisza” realizowane są różno-
rodne przedsięwzięcia, jak np. akcja ekologiczna „TworzyMy 
zdrową atmosferę”. Polega ona na edukacji ekologicznej miesz-
kańców poprzez wydawanie publikacji, organizowanie festy-
nów ekologicznych oraz konkursów i  warsztatów. do działań 
przyłączyło się blisko 1000 dzieci z kaliskich przedszkoli oraz 
2000 uczniów kaliskich szkół podstawowych. dzieci otrzymały 
materiały edukacyjne, m.in. komiksy, kolorowanki, książki do-
tyczące problemu niskiej emisji, dostosowane do swojej grupy 
wiekowej.                                                                                                              ■
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konStantynów 
Łódzki

Członek Stowarzyszenia od 2003 roku

konstantynów łódzki to miasto wielu aspektów. rozwi-
jamy się, wykorzystujemy unijne dofinansowania, nasza 

podstrefa konstantynów łódzki należąca do łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej ciągle rośnie w  siłę. Zyskujemy 
nowych inwestorów. Znajdujemy się w  samym środku Polski 
to nasz atut i  szansa. Aglomeracja łódzka dla konstantynowa 
łódzkiego to bliskość Portu lotniczego Władysława reymon-
ta, to autostrady A2 i nowo otwarta A1, drogi szybkiego ruchu 
S8 i S14 – której kolejny odcinek dotyczący właśnie konstan-
tynowa łódzkiego będzie budowany. Nasze miasto cały czas 
dynamicznie się rozwija. Nowe oblicze parku przy Placu Wol-
ności, czy najważniejsza inwestycja oświatowa jaką jest miejskie 
Przedszkole nr 3 – to nasze samorządowe sukcesy.

Mamy świadomość, że oczekiwania mieszkańców są zdecy-
dowanie większe, dlatego w  naszych planach inwestycyjnych 
są kolejne ważne wyzwania. konstantynowska infrastruktura 
sportowa w  postaci nowej hali miejsko-szkolnej przy Szkole 
Podstawowej nr 5, czy hala Centrum Sportu i rekreacji przeży-
wają prawdziwe oblężenie. Sportowa pasja to wspaniałe hobby 
i pomysł na siebie, wychodząc naprzeciw tym ważnym potrze-
bom mieszkańców zaproponowałem rozwiązanie, jakim jest 
budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Wybudowanie hali w  systemie pasywnym będzie wyróżniało 
nasze miasto na skalę całego Województwa łódzkiego. My-
ślę, że jest to dobry sposób na dalszy rozwój sportu w naszym 
mieście. Wartość dofinansowania inwestycji, która rusza w tym 
roku to ponad 2 900 000 zł, wkład Gminy konstantynów 
łódzki to blisko 1 700 000 zł. Nie da się jednorazowo wyko-
nać wszystkiego, najważniejsze by mieć pomysł i z zaangażowa-
niem oraz skutecznością go realizować. I to właśnie czynimy!

Nasza infrastruktura techniczna nie znaczyłaby nic gdyby 
nie ludzie. konstantynów łódzki to fantastyczna społecz-
ność, wśród nas jest wielu sportowców, których osiągnięcia 
są sportową wizytówką. konstantynów łódzki to prężnie 

działająca kultura wystarczy wymienić Miejski Ośrodek kul-
tury, bibliotekę, czy działające stowarzyszenia. Pejzaże, wy-
stawy, koncerty, uniwersytet Trzeciego Wieku, dyskusyjny 
klub książki, Filmowy Ogród Sztuki, współpraca z  Akademią 
Sztuk Pięknych w łodzi, ciekawe instalacje miejskie to właśnie, 
to co wyróżnia nasze miasto i nadaje mu atmosfery. Chciałbym 
serdecznie zaprosić wszystkich, którzy nie byli w konstantyno-
wie łódzkim do przyjazdu. Niech konstantynów łódzki znaj-
dzie się na Państwa mapie miast, które warto odwiedzić. 

Zapraszam! 
Henryk Brzyszcz, Burmistrz konstantynowa łódzkiego

Konstantynowska „Recepta na życie”

W 2018 roku w  konstantynowie łódzkim rozpoczęto realiza-
cję nowatorskiego na skalę kraju przedsięwzięcia – wdrożenie 
idei recept społecznych z myślą o wsparciu osób starszych i za-
leżnych.  Pracownicy służby zdrowia będą wręczać osobom sa-
motnym, starszym i zależnym „recepty na życie” kierując ich do 
lokalnie dostępnych usług czy wydarzeń dla nich dedykowanych.

Na potrzeby wsparcia osób starszych, często unierucho-
mionych w swoich domach, działalność rozpoczął konstanty-
nowski Telefon życzliwości. „dzięki zaangażowaniu naszych 
najaktywniejszych słuchaczy z uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
po odpowiednich szkoleniach praktycznych z  udziałem psy-
chologa, uruchomione zostaną codzienne dyżury telefoniczne 
seniorów wolontariuszy na rzecz ich rówieśników.” – informuje 
Ewa jabłońska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Projekt „recepta na życie” finansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020.                         ■
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kraków

Członek Stowarzyszenia od 1994 roku

Miasto kraków realizuje Miejski Program Ochro-
ny Zdrowia „Zdrowy kraków 2016 – 2018”, który 

jest kontynuacją programów z  lat poprzednich (od 2004 
roku). działania w  zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, 
przyjmowane w  trzyletnim okresie prognozowania, ukie-
runkowują działania samorządu Miasta w obszarze zdrowia 
publicznego. Program określa istotne elementy polityki 
zdrowotnej i wyznacza kierunki działania w zakresie popra-
wy stanu zdrowia mieszkańców, zaspokojenia ich potrzeb 
zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej. Założenia 
Programu były konsultowane przez podmioty lokalnego 
systemu ochrony zdrowia, organy administracji publicznej 
– rządowej i samorządowej, samorządy zawodów medycz-
nych, świadczeniodawców sektora publicznego, jak i niepu-
blicznego, instytucje zdrowia publicznego, konsultantów 
województwa małopolskiego z danych dziedzin medycyny, 
organizacje pozarządowe.

Wyniki realizacji wyżej wskazanych Programów, a  także 
aktualizacja informacji na temat potrzeb i uwarunkowań zdro-
wotnych mieszkańców Miasta, zawarte są w raportach o stanie 
zdrowia mieszkańców krakowa i jego uwarunkowaniach.

Poprawa zdrowia mieszkańców realizowana jest poprzez:
1.  Programy profilaktyczne:

 � prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miaż-
dżycy;

 � profilaktyki astmy i  chorób alergicznych młodzieży szkol-
nej;

 � wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miej-
scu nauczania i wychowania na terenie Miasta krakowa;

 � profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych;
 � profilaktyki próchnicy u dzieci ;
 � szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;
 � zdrowotny w  zakresie prewencji i  wykrywania chorób 

układu krążenia w  populacji mieszkańców wojewódz-
twa małopolskiego;

 � profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci 
w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie 
Miejskiej kraków;

 � profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci 
w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej kra-
ków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli;

 � „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psy-
chicznego”;

 � profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psy-
chicznych;

 � profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem;
 �  profilaktyki wad postawy.

2.  Organizację przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia 
oraz naukowych (konferencje, seminaria, sesje naukowe, 
szkolenia, warsztaty) o tematyce zdrowotnej.

3.  Zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do informa-
cji o realizowanych programach polityki zdrowotnej:
a) świadczenie bezpłatnych, całodobowych, telefonicz-

nych usług informacyjnych dla mieszkańców Miasta 
krakowa w formie „Całodobowego Telefonu Informa-
cji Medycznej”;

b) prowadzenie serwisu zdrowotnego w ramach Miejskiej 
Prezentacji Internetowej „Magiczny kraków” oraz na 
stronach „Biuletynu Informacji Publicznej”, artykuły 
w czasopiśmie kraków.pl;

4. działalność krakowskiej rady Zdrowia, do której na-
leży pełnienie funkcji doradczej dla Prezydenta Miasta 
krakowa.                                                                                    ■
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legnica

Członek Stowarzyszenia od 1996 roku

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z  elementami Planu 
Mobilności Miejskiej dla miasta legnicy, przyjęty 

uchwałą rady Miejskiej legnicy nr XVI/155/16 z  dnia 
25 stycznia 2016 roku jest dokumentem strategicznym, 
obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Mia-
sta legnicy. działania w  nim ujęte przyczyniają się do 
realizacji celów określonych na różnych szczeblach ad-
ministracyjnych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści 
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań 
zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan po-
maga w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki 
sektora publicznego w zakresie efektywności energetycz-
nej, określonych w  ustawie z  dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej, jak również daje możliwość 
ubiegania się o  dofinansowanie ze środków uE w  latach 
2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. działania przedstawione w planie przy-
czyniają się do poprawy efektywności energetycznej gmi-
ny oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, co winno 
przełożyć się na zmniejszenie emisji CO2 i przyczyni się 
do ogólnej poprawy stanu środowiska na terenie Miasta 
legnicy.

W ramach realizacji zadań zawartych w Planie przeprowa-
dzono zmianę sytemu ogrzewania z ogrzewania opartego na 
paliwie stałym na ekologiczne w  nieruchomościach należą-
cych do mieszkańców. W latach 2016-2017 trwało przyjmo-
wanie i weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji z budżetu 
miasta na zrealizowane przez mieszkańców zadania polega-
jące na zamianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne. do 31 grudnia 2017 r.  złożono 511 
wniosków,  a po ich ocenie podpisano 459 umów z mieszkań-
cami i wypłacono kwotę ponad 2 mln  zł.

Spółdzielnie Mieszkaniowe w legnicy dokonały:
 � modernizacji oświetlenia budynkach mieszkalnych,
 � zrealizowano budowę elektrowni fotowoltaicznych na 

pięciu budynkach, łącznie zamontowano 158 paneli fo-
towoltaicznych,

 � na dwóch budynkach - w miejsce tzw. „junkersów” wy-
konano instalację centralnej ciepłej wody zasilaną z wę-
złów cieplnych.

TAurON dystrybucja S.A. Oddział w legnicy dokona-
ła wymiany oświetlenia ulicznego na oprawy lEd w dwóch 
obszarach legnicy.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w legnicy S.A. realizowało modernizację sieci ciepłowniczej, 
przebudowę sieci rozdzielczej, przyłączono kolejne obiekty 
do sieci ciepłowniczej w tym dwa użyteczności publicznej – 
przedszkole i szkołę podstawową.

Inwestycje prowadzone w  budynkach wielorodzinnych 
należących do wspólnot i Zarządu Gospodarki Mieszkanio-
wej to termomodernizacja budynków, modernizacja instalacji 
elektrycznej oraz zmiana oświetlenia, wymiana okien i  drzwi 
klatki schodowej.

Nastąpiła rozbudowa i modernizacja ścieżek rowerowych. 
W latach 2016-2017 uruchomiono rower miejski.

Prowadzona jest stała modernizacja taboru autobuso-
wego.                                                                                                 ■
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Łódź

Członek założyciel Stowarzyszenia

Łódź jest pionierem działań prozdrowotnych w  Polsce, 
od ponad 25 lat aktywnie działa w  obszarze profilak-

tyki i promocji zdrowia. Potwierdza to certyfikat „Zdrowe-
go Miasta” przyznany łodzi przez Światową Organizację 
Zdrowia.

działania pod szyldem „łódź – Zdrowe Miasto” w 2017 r.:
 � Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny 

– badania diagnostyczne realizowane w  soboty – ok. 
1400 osób,

 � Szczepienia przeciw grypie dla osób 65+ - ponad 6200 
szczepień,

 � Szczepienia przeciwko pneumokokom osób starszych 
mieszkających w dPS – 520 szczepień,

 � Program profilaktyki wad postawy „Wyprostuj się” – ba-
dania dzieci oraz gimnastyka korekcyjna – 2700 dzieci,

 � Program wczesnego wykrywania HCV – ponad 2300 ba-
dań,

 � Poradnia Psychologii Prokreacji – konsultacje psycholo-
gów w  sytuacji trudności z zajściem w  ciążę, poronień, 
depresji poporodowej – 400 porad,

 � Szkoła rodzicielstwa – zajęcia dla rodziców oczekują-
cych dziecka – ponad 100 kobiet (par),

 � Poradnia laktacyjna – wsparcie kobiet w  karmieniu 
piersią – ok. 430 porad,

 � Miejski Program IN VITrO dla łodzi 2016-2020 – 378 
par,

 � Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszo-
nych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV – edukacja 
młodzieży – ok. 2 tys. uczniów gimnazjów,

 � łódzka Akademia Zdrowia – comiesięczne wykłady o te-
matyce zdrowotnej w uMł - ok. 150 stałych uczestników,

 � łódzka karta dużej rodziny – pakiet ulg dla łódzkich 
rodzin z co najmniej 3 dzieci,

 � Aktywizacja 60+ – oferta dla osób starszych: Centra 
Aktywnego Seniora, Telefon życzliwości, Pudełko ży-

cia, Miejska karta Seniora, „Senioralia”, Tytka Seniora, 
Niezbędnik Emeryta, Miejska rada Seniorów – ok. 60 
tys. uczestników.

 � łódź kontra choroby wątroby – profilaktyka i bada-
nia diagnostyczne w  kierunku przewlekłych chorób 
wątroby związanych ze stylem życia – projekt fi-
nansowany z  funduszy norweskich – ponad 50 tys. 
uczestników.

Bilans zdrowia dojrzałej kobiety  
i dojrzałego mężczyzny

Miasto przygotowało ofertę badań profilaktycznych dla 
kobiet w  wieku 45-55 lat i  mężczyzn w  wieku 50-65 lat. 
Pakiet badań dla kobiet obejmuje badanie ginekologiczne, 
w  tym usg dopochwowe, usg piersi, badania w  kierunku 
wykrycia chorób układu krążenia – konsultacja lekarska 
połączona z  badaniem cholesterolu, trójglicerydów i  po-
ziomu glukozy, pomiar masy ciała, ustalenie BMI, po-
miar ciśnienia tętniczego krwi oraz rtg klatki piersiowej. 
W przypadku mężczyzn pakiet wygląda podobnie, a bada-
nie ginekologiczne zastępują badania urologiczne, w tym 
badanie usg gruczołu krokowego i  jamy brzusznej oraz 
badanie PSA. W  przypadku wyników nieprawidłowych 
dalsze konsultacje i leczenie pacjent rozpoczyna od swoje-
go lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W 2017 roku 
z badań skorzystało 1400 osób.                                                 ■

Źródło: www.lodz.pl
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MySŁowice

Członek Stowarzyszenia od 2017 roku

urząd Miasta Mysłowice w 2017 roku realizował sze-
reg przedsięwzięć dotyczących ochrony i  promocji 

zdrowia. Były to między innymi: kampania przeciwko do-
palaczom, program, który miał na celu stworzenie grupy 
wsparcia dla osób z otyłością, program badań przesiewo-
wych na obecność boreliozy, dwa programy dotyczące 
szczepień dla mysłowiczan, badania pomiaru stężenia 
witaminy d3 w  organizmie wśród mieszkańców jednej 
z dzielnic oraz konferencja poświęcona zagrożeniom zwią-
zanym z niską emisją.

Mysłowice przeprowadziły kampanię społeczną pn.: 
„dopal cenę swojej śmierci” w celu uświadomienia młodym 
ludziom, jak wiele krzywdy mogą wyrządzić dopalacze. Wy-
niki kampanii jasno wskazują na pozytywny odbiór akcji – 
aż 80% uczniów pozytywnie ją oceniło. W wybranych szko-
łach odbyły się specjalne inscenizacje z  udziałem aktorów 
i przedstawicieli firm pogrzebowych, podczas których mło-
dzież dowiedziała się, że dopalacze to choroby psychiczne, 
trwałe uszkodzenia organów a nawet śmierć. Wizyty przed-
stawicieli zakładów pogrzebowych na lekcjach miały jedno 
zadanie – wpłynąć na podejmowane przez młodych ludzi 
decyzje i ich świadomość, co do związanych z nimi konse-
kwencjami.

W  2017 roku w  miasto Mysłowice zrealizowały zadanie 
z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Tworzenie grup wsparcia 
dla osób z otyłością”. W ramach programu odbyły się m. in. 
konsultacje z  dietetykiem, lekarzem i  trenerem, jak również 
liczne zajęcia ruchowe. W ciągu siedmiu miesięcy 20 uczest-
ników schudło prawie 185 kilogramów. Zadanie realizowane 
było ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowe-
go Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W roku 2017 w Mysłowicach miała miejsce I edycja pro-
gramu polityki zdrowotnej pn.: „Poznaj boreliozę – mysłowic-
ki program badań profilaktycznych w kierunku rozpoznania 
boreliozy oraz edukacji zdrowotnej z zakresu chorób odklesz-
czowych”. Wykonano 2200 testów ElISA (po 1100 w klasie 
IgG i  IgM) oraz 470 testów potwierdzających Western blot 
(po 235 w klasie IgG i IgM). Boreliozę potwierdzono u 10% 
beneficjentów programu.

Tegoroczna akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie 
dla osób po 60. roku życia to już czwarta edycja, natomiast 
darmowe szczepienia przeciwko HPV urząd Miasta Mysło-
wice finansuje od 2015 roku.

kolejnym działaniem jakie miasto podjęło we współpra-
cy z radą dzielnicy dziećkowice w 2017 roku było wyko-
nanie testów przesiewowych w zakresie pomiaru poziomu 
stężenia witaminy d3 w organizmie wśród mieszkańców tej 
dzielnicy.

W grudniu ubiegłego roku została zorganizowana konferen-
cja, podczas której poruszone zostały zagadnienia związane ze 
stanem powietrza w województwie śląskim oraz prawne aspek-
ty związane z niską emisją, jakimi są m.in. uchwała antysmogo-
wa i  program ochrony powietrza dla województwa śląskiego. 
Ponadto omówiony został wpływ zanieczyszczenia powietrza 
na zdrowie ludzi.                                                                                               ■
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olSztyn

Członek Stowarzyszenia od 2002 roku

Starzejące się społeczeństwo to wyzwanie

rada Olsztyńskich Seniorów współpracuje z  miastem we 
wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. jej dzia-
łalność skupia się na takich dziedzinach jak aktywność ludzi 
starszych, profilaktyka i  promocja zdrowia seniorów, prze-
łamywanie stereotypów na temat starości, bezpieczeństwo 
publiczne. W  ramach edukacji i  profilaktyki prozdrowot-
nej, we współpracy z  Okręgową radą lekarską, rada or-
ganizuje cykliczne spotkania z  lekarzami specjalistami. Na 
spotkaniach organizowanych w cyklach miesięcznych spe-
cjaliści szczegółowo omawiają schorzenia, które najczęściej 

dotyczą seniorów. Większość słuchaczy poruszane tematy 
dobrze zna z  własnego doświadczenia. lekarze specjaliści 
z  różnych dziedzin medycyny podpowiadają jakie można 
podjąć profilaktyczne działania, aby nie dopuścić do roz-
woju danego schorzenia w  organizmie. Na spotkaniach 
fachowcy z dziedziny medycyny dają wiele wskazówek, ja-
kich zasad powinno się przestrzegać kiedy już cierpimy na 
którąś z chorób. Po każdym wykładzie seniorzy mają moż-
liwość zadawania pytań, na które specjaliści wyczerpująco 
odpowiadają i rozwiewają wszystkie wątpliwości słuchaczy. 
do tej pory olsztyńscy seniorzy mogli skorzystać z  porad 
specjalistów z dziedziny laryngologii, geriatrii, diabetologii, 
kardiologii, okulistyki, dermatologii, chorób zakaźnych, die-
tetyki i  diabetyki, psychologii, psychiatrii, fizjoterapii oraz 
stomatologii.                                                                             ■
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Polkowice

Członek Stowarzyszenia od 2009 roku

Powiat Polkowicki wspólnie z  gminą Polkowice oraz Po-
lkowickim Centrum usług Zdrowotnych ZOZ S.A. zre-

alizowali projekt „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc 
poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań 
medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w po-
wiecie polkowickim” finansowany ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. W ramach 
projektu realizowano działania profilaktyczne oraz informa-
cyjno-edukacyjne, skierowane do dzieci i  młodzieży, a  także 
przeprowadzono badania specjalistyczne u  osób powyżej 50 
roku życia. Niezwykle istotną częścią projektu były działania 
edukacyjne prowadzone w szkołach na terenie całego powiatu.

W  polkowickiej Przychodni zostało utworzone Centrum 
Zdrowia Płuc, w  którym funkcjonują gabinety – profilak-
tyki, chorób płuc, lekarski oraz edukacji i  wsparcia psycho-
logicznego. W  sumie w  projekcie przebadano 5050 osób. 
Wykryto 65 nowotworów, w  tym zdiagnozowano 60 guzów 
w  obrębie płuca. Zdecydowana większość z  nich jest w  takim 
stadium, że przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia pacjen-
ci będą mogli normalnie żyć przez długie lata – mówi Mariola 
kośmider – dyrektor Polkowickiego Centrum usług Zdrowot-
nych. Przy okazji wykryto wiele innych schorzeń, których zapew-
ne nie udałoby się zdiagnozować gdyby nie badania w  ramach 
projektu – 467 schorzeń kardiologicznych oraz 472 przypadki 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zwanej „cichym zabójcą”, 
ponieważ rozwija się podstępnie, często bezobjawowo w pierw-
szym etapie, niszczy płuca. Ponadto u  badanych uczestników 
projektu wykryto wiele innych schorzeń, które obecnie są le-
czone. Szczególnie niepokojąca jest bardzo duża ilość przypad-
ków POCHP. Przystępując do projektu zakładano, co wynikało 
z wcześniejszej diagnozy i oceny potrzeb zdrowotnych w zakresie 
chorób płuc, ale ostateczna liczba jest mimo wszystko zaskocze-
niem. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3 007 157 zł.

Projekt dobiegł końca. jednakże Centrum Zdrowia Płuc 
funkcjonuje nadal. Środki finansowe na kontynuację Cen-
trum Zdrowia Płuc, głównie na opiekę nad pacjentami z cho-
robą nowotworową płuc, przekazują wspólnie gmina Polko-
wice i powiat polkowicki. Wszystkie zrealizowane w projekcie 
działania nie miałyby sensu, gdyby nie były kontynuowane.

W  ramach zrealizowanego projektu kluczowe znaczenie 
miała edukacja. Prowadzono wiele wykładów edukacyjno-in-
formacyjnych w  szkołach z  terenu całego powiatu. Była tak-
że akcja profilaktyczna „Niepalenie jest w  modzie”. Podczas 
spotkań edukacyjnych wykorzystywano fantom płuc oraz 
prezentację 3d ukazującą szkodliwość palenia. Zachęcano 
do indywidualnej terapii psychologicznej. Został także zreali-
zowany konkurs „ja nie palę – nie pal przy mnie”, w którym 
wzięło udział 2000 osób. Efekty tych działań będą widoczne 
w przyszłości.

Projekt został zwycięzcą konkursu na najlepszy program 
profilaktyki i promocji zdrowia kierowany do beneficjentów 
wdrażających projekty w  obszarze ograniczania społecz-
nych nierówności w  zdrowiu, w  ramach funduszy norwe-
skich Pl13. 

W Ministerstwie Zdrowia nagrodę odebrał starosta pol-
kowicki, Marek Tramś wspólnie z koordynatorką Mariolą  
kośmider.                        ■
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Poznań

Członek Stowarzyszenia od 2001 roku

Pilotażowe badania populacji dzieci sześcioletnich i  trzy-
nastoletnich, przeprowadzone na zlecenie Miasta w 2003 

roku wykazały wysoki odsetek dzieci z wadami postawy. Wo-
bec powyższego przygotowano projekt o  charakterze profi-
laktyczno-edukacyjnym ukierunkowany na przekazanie dzie-
ciom, ich rodzicom, nauczycielom i pielęgniarkom środowiska 
nauczania i wychowania wiedzy, umiejętności oraz wyrobienia 
nawyku kształtowania prawidłowej postawy ciała. W  2009 r. 
projekt uzyskał dofinansowanie z  Mechanizmu Finansowego 
EOG oraz NMF w  kwocie ponad 5 mln zł. dofinansowanie 
z budżetu Miasta Poznań wynosiło prawie 1,7 mln zł. 

W projekcie udział wzięło 68 szkół podstawowych. W ra-
mach projektu dokonano wstępnej oceny postawy ciała dzie-
ci uczestniczących w  projekcie, przeprowadzono pogadanki 
w szkołach dla rodziców/opiekunów nt. prawidłowej posta-
wy ciała, aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, za-
kupiono dla szkół sprzęt do ćwiczeń, prowadzono grupowe 
profilaktyczne zajęcia korekcyjne w  szkołach i  na basenach 
oraz instruktaż indywidualny. Na zakończenie ponownie do-
konano oceny postawy ciała dzieci uczestniczących w projek-
cie. Przeprowadzono również szkolenie pt. „Profilaktyka wad 
postawy i  kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród 
dzieci” dla 184 nauczycieli wychowania fizycznego oraz pie-
lęgniarek środowiska nauczania i wychowania. 

rezultaty projektu to: 9  319 dzieci poddanych wstępnej 
ocenie postawy ciała; 8  448 dzieci zakwalifikowanych do 
grupowych profilaktycznych zajęć korekcyjnych w  salach 
gimnastycznych; 7  854 dzieci zakwalifikowanych do zajęć 
basenowych; 871 dzieci zakwalifikowanych do instruktażu in-
dywidualnego; 8 073 dzieci zdiagnozowanych w ramach koń-
cowej oceny postawy ciała; 20 559 godzin grupowych profilak-
tycznych zajęć korekcyjnych w szkołach; 6 803 godziny zajęć 
na basenach; 6 533 godziny instruktażu indywidualnego.

Osiągniecia projektu: Wstępna analiza postawy ciała dzieci 
biorących udział w projekcie wykazała zmniejszenie liczby za-
obserwowanych wad postawy w badaniu końcowym w stosun-
ku do oceny początkowej: postawa prawidłowa – (przed / po) 
403/475; wadliwa postawa – 533/409; wady stóp – 337/274. 

Wybrane parametry 
poddane ocenie

Wstępna ocena
postawy ciała
2010 r.

Końcowa ocena 
postawy ciała
2011 r.

 (liczba osób) (liczba osób)
Wysklepienie klatki 
piersiowej w normie

734 osoby/1000 908 osób/1000

Brzuch płaski 324 osoby/1000 498 osób/1000
Ustawienie miednicy 
w normie

627 osób/1000 720 osób/1000

Symetryczne 
wysunięcie barków
do przodu

498 osób/1000 651 osób/1000

Test Adamsa (palce-
podłoga) w normie

268 osób/1000 279 osób/1000

Ocena kończyn 
dolnych w chodzie 
(norma/koślawość/
szpotawość)

527/453/20 750/232/18
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raBka-zdrój

Członek Stowarzyszenia od 2000 roku

ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu w  rab-
ce-Zdroju organizowana jest od 2013 roku. Celem 

SENIOrIAdy jest integracja środowiska seniorskiego, 
wymiana doświadczeń, sportowa rywalizacja oparta na 
zasadach ”fair play”, wspieranie aktywnego trybu życia se-
niorów i  promocja naszego regionu. Miejscem zawodów 
są obiekty sportowe, rekreacyjne i  kulturalne na terenie na-
szego miasta. każda Senioriada ma swoje logo wzorowane 
na kolejnym kole flagi olimpijskiej. W  rabczańskiej Senio-
riadzie uczestniczy coraz więcej zawodników (w  roku 2018 
wystartowało ok. 500 osób), którzy mogą wybrać jedną 
z  ośmiu konkurencji, m.in.: slalom narciarski, zjazd na dęt-
kach, kręgle „curlingowe”, brydż. Prawo startu w  zawodach 
mają Studenci uTW oraz członkowie innych organizacji 
i stowarzyszeń seniorów powyżej 50 roku życia. Organizacja 
tego przedsięwzięcia mobilizuje niemal wszystkich studen-
tów z rabczańskiego uniwersytetu. Patronami honorowymi 
wydarzenia są Burmistrz rabki-Zdroju Ewa Przybyło, Staro-
sta Powiatu Nowotarskiego krzysztof Faber i Prezes Ogólno-
polskiej Federacji Stowarzyszeń uniwerszytetów Trzeciego 
Wieku w Nowym Sączu Wiesława Borczyk, którzy aktywnie 
wspierają to wydarzenie.

Wyróżniającą się inicjatywą na rzecz osób niepełno-
sprawnych w  rabce-Zdroju jest organizowana rokrocznie 
Spartakiada Integracyjna dla dzieci i  Młodzieży. Co roku 
w Spartakiadzie bierze udział ponad pół tysiąca uczestników. 
Są to uczniowie i  podopieczni Zespołu Szkół Specjalnych 
przy Śląskim Centrum rehabilitacyjno-uzdrowiskowym, 
Zespołu Szkół uzdrowiskowych, Zespołu Przedszkoli Spe-
cjalnych dla dzieci Przewlekle Chorych, Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektual-
ną, Szkoły Podstawowej Specjalnej i  Gimnazjum dla dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących - filia OSW w laskach oraz 

zaproszeni goście. Przez dwa tygodnie trwania Spartakiady 
odbywają się indywidualne i  drużynowe rozgrywki halowe, 
na pływalni, w  Parku Zdrojowym, na boiskach sportowych, 
a  część finałowa przebiega na stadionie klubu Sportowego 
„Wierchy”. rywalizację rozpoczyna konkurencja dla dzieci 
na wózkach inwalidzkich, która wzbudza największe emocje. 
Najmłodsi rywalizują w grupach wiekowych, a za podjęty wy-
siłek otrzymują złoty medal. Spartakiada nie tylko daje szansę 
na sukces, jest również wizytówką uzdrowiska promującego 
aktywny styl życia osoby chorej i niepełnosprawnej, która na 
miarę własnych możliwości osiąga sukces, zdobywa nagrody, 
odczuwa radość i spełnienie. równość szans na równi z god-
nością dostrzega społeczeństwo przyjazne osobom o  szcze-
gólnych potrzebach.         ■
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ruda śląSka

Członek Stowarzyszenia od 1997 roku

Ruda Śląska Miasto lepszego jutra…..
Miasto ruda Śląska należy do Stowarzyszenia Zdrowych 
Miast Polskich od 21 lat. W  tym czasie miasto starało się 
zmieniać swoje środowisko oraz styl życia mieszkańców po-
przez uczestnictwo w  wielu programach zdrowotnych oraz 
prospołecznych.

Współpraca z  organizacjami pozarządowymi oraz placów-
kami oświatowymi w ramach przyznanych przez miasto środ-
ków finansowych na realizację różnego rodzaju programów 
promocji zdrowia, z zakresu spraw społecznych i profilaktycz-
nych pozwoliła na wzrost świadomości mieszkańców w zakre-
sie odpowiedzialności za własne zdrowie. Przykładem takich 
od lat realizowanych programów są działania z  zakresu profi-
laktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, profilaktyka 
cukrzycy, profilaktyka chorób nowotworowych, promowanie 
zdrowego stylu życia w placówkach oświatowych, jak również 
wśród osób niepełnosprawnych, aktywizacja osób starszych 
oraz programy z zakresu profilaktyki uzależnień.

Niekonwencjonalne programy realizowane przez stowa-
rzyszenia i miasto to:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci, młodzieży i osób star-

szych z  życia społecznego poprzez organizowanie zajęć 
mających na celu wdrażanie ich do konstruktywnego peł-
nienia ról społecznych np. kluby młodzieżowe, „świetlandia”, 
turnieje dzikich drużyn, międzypokoleniowe turnieje tenisa 
stołowego. Ponadto promowanie postaw liderskich, zachę-
canie do twórczego spędzania wolnego czasu stanowiące 
alternatywę wobec destrukcyjnych oddziaływań środowi-
ska: gra terenowa GrOT, wyjazdy integracyjne, koncerty 
poetyckie, projekty mające na celu bycie potrzebnym: po-
moc ludziom starszym. działania te mają na celu zagospoda-
rowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych margi-
nalizacją społeczną, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno 
– sportowych, kulturalnych, organizowanie warsztatów dla 

dzieci i rodzin dzieci niepełnosprawnych, spotkania z seniora-
mi, stworzenie miejsc skupiających młodzież wokół pozytyw-
nej grupy rówieśniczej.

2. Wsparcie ofiar przemocy w  Punkcie konsultacyjnym  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Punkcie Wspar-
cia Psychologicznego, Grupie wsparcia dla dzieci dotknię-
tych przemocą, Punkcie Porad Prawnych, Telefonie Zaufa-
nia i Punkcie konsultacyjnym ds. Ochrony Praw dziecka.

3. Mobilne Punkty Porad - innowacyjny sposób pomocy na 
terenie miasta: konsultant/prawnik dojeżdża do zaintere-
sowanego, który nie może skorzystać z pomocy w miejscu 
jej udzielania i pomaga mu w rozwiązaniu problemu. Na-
leży tu zaznaczyć, ze w chwili obecnej żadna instytucja nie 
realizuje takiej formy pomocy.

4. Centrum rozwoju rodziny – miejsce, w którym oferowa-
na jest pomoc, wzmacnia i chroni rodzinę.

5. dom ubogich – to odpowiedź na potrzeby osób bezdom-
nych i skrajnie biednych, szukających miejsca, gdzie moż-
na się ogrzać ciepłem i miłością.

6. „dzwonię i  jadę” – projekt dla osób powyżej 60 roku ży-
cia, ma na celu danie możliwości i uczestniczenia w życiu 
lokalnym i  społecznym osobom, które z  powodów ogra-
niczonych możliwości poruszania i  przemieszczania się 
pozostają w domu.                                                                 ■
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rzeSzów

Członek Stowarzyszenia od 1995 roku

najważniejsze przedsięwzięcia z  zakresu Programu 
Zdrowe Miasta:

 � W  rzeszowie od 2010 roku funkcjonuje Zakład wodo-
lecznictwa i  rehabilitacji w  Szpitalu Miejskim im. jana 
Pawła  II. Zakład ten wygrał w  konkursie organizowa-
nym przez Serwis Samorządowy PAP na najciekawszą 
inwestycję współfinansowaną ze środków europejskich. 
Głównym założeniem projektu był wzrost dostępu pa-
cjentów do usług medycznych oraz podniesienie jakości 
świadczeń w zakresie ochrony zdrowia. W ramach projek-
tu utworzono nową usługę medyczną polegającą na wy-
korzystaniu podziemnych zasobów wód leczniczych do 
rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób 
niepełnosprawnych. Obecnie Szpital świadczy komplek-
sowo usługi w  zakresie hydroterapii, fizykoterapii i  kine-
zyterapii. Wartość projektu obejmowała 3,3 mln zł, w tym 
wkład uE – 2,2 mln zł. 

 � Zakup sprzętu do Zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji 
w Szpitalu Miejskim im. jana Pawła II w rzeszowie.

 � rzeszów buduje piękne, bajecznie kolorowe i nowocze-
sne żłobki. Budynki wyposażone są w pompy ciepła, ko-
lektory słoneczne i ogrzewanie podłogowe w pomiesz-
czeniach dla dzieci. W 2017 r. we wszystkich żłobkach 
Miejskiego Zespołu żłobków zainstalowano oczyszcza-
cze powietrza, które usuwają 99,9% zanieczyszczeń po-
wietrza, w tym smog. W latach 2014 i 2017 zostały od-
dane do użytku 2 nowe żłobki, łączny koszt inwestycji to 
11 898 508 zł, w tym środki zewnętrzne – 4 216 258 zł.

 � Od 2014 roku do chwili obecnej realizowany jest w rze-
szowie Program badań przesiewowych w kierunku wcze-
snego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy 
dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia. Pro-

gram uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Techno-
logii Medycznych i  Taryfikacji, a  jego głównym celem 
jest zwiększenie wykrywalności retinopatii cukrzycowej 
we wczesnym etapie umożliwiającym skuteczne leczenie 
i  zapobieganie utracie widzenia. Program, poprzez edu-
kację osób chorujących na cukrzycę, ma zwiększać także 
ich świadomość na temat powikłań ocznych cukrzycy. Na 
przestrzeni lat 2014–2017 przebadano 532 osoby w eta-
pie wstępnym programu. Z badań pogłębionych skorzy-
stało 218 osób. Efektem badań było wykrycie powikłań 
ocznych cukrzycy u 46 osób i skierowanie ich do dalszego 
leczenia. u 150 osób wykryto inne schorzenia okulistycz-
ne. Wydatkowana kwota: 91 603 zł.                                  ■
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Skierniewice

Członek Stowarzyszenia od 2010 roku

Przedsięwzięcia z zakresu Programu Zdrowe Miasta:
 � W  2017 r. Miasto Skierniewice opracowało programy 

polityki zdrowotnej do roku 2020 pn. „Program szcze-
pień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkań-
ców miasta Skierniewice w wieku 65 lat i więcej”, „Wcze-
sne wykrywanie oraz profilaktyka nadwagi i  otyłości 
wśród dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Skier-
niewice na lata 2018-2020” oraz „Program profilakty-
ki próchnicy zębów dla młodzieży w  wieku 17 i  18 lat 
w mieście Skierniewice”. Programy te uzyskały pozytyw-
ną opinię AOTMiT i są zgodne z NPZ

 � Od 6 lat w  Skierniewicach organizowane są akcje 
szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powy-
żej 60 roku życia. Bierze w nich udział około 800 osób. 
W 2013 r. Skierniewice zdobyły tytuł lidera Ogólno-
polskiego Programu Zwalczania Grypy.

 � W 2015 i 2016 roku dzieci i młodzież ze Skierniewic 
wzięły udział w  kampanii stomatologicznej. Miasto 
Skierniewice we współpracy z  Fundacją Wiewiórki 
julki przebadało ok. 2.000 dzieci. Po zdiagnozowaniu 
skali problemu (ok. 77% dzieci i młodzieży ma próch-
nicę), do działań profilaktyczno-edukacyjnych (nauka 
mycia zębów w przedszkolach, fluoryzacja, wyrabianie 
dobrych nawyków żywieniowych) włączono również 
leczenie. Miasto Skierniewice płaci za leczenie zębów 
najlepszymi materiałami. W  akcji „dbamy o  piękny 
uśmiech” bierze udział ok. 200 osób rocznie.

Inne przedsięwzięcia z zakresu Programu Zdrowe Miasta:
 � Wspieranie i propagowanie kampanii „Europejski dzień 

Wiedzy o Antybiotykach”.
 � Wspieranie bezpłatnych badań mammograficznych dla 

pań od 50 do 69 roku życia.

 � Bezpłatne badania profilaktyczne w  zakresie cukrzycy, 
przeprowadzone w  specjalnie przygotowanym diabe-
tobusie.

 � W  ramach Światowego dnia Seniora zorganizowano 
akcję bezpłatnych badań i porad geriatry.

 � Przeprowadzono bezpłatne badania ultrasonograficzne 
dla dzieci pod hasłem „NIE nowotworom u dzieci”.

 � W maju 2017 roku odbył się Skierniewicki dzień Zdro-
wia, gdzie mieszkańcy za darmo mogli skorzystać z kon-
sultacji laryngologicznej, diabetologicznej oraz zbadać 
słuch, kobiety – wykonać mammografię i zapoznać się 
z ofertą Stowarzyszenia Amazonki.                                           ■
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Członek Stowarzyszenia od 2001 roku 

Profilaktyka ma znaczenie  
– wielowymiarowe działania gminy Śrem  

w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu w październiku 2017 roku Ośrodek Po-
mocy Społecznej w  Śremie zorganizował cykl bezpłatnych 
spotkań edukacyjnych z Anną Marią Wesołowską, wielolet-
nią Sędzią Sądu Okręgowego w łodzi. Spotkania odbyły się 
w katolickim Centrum Edukacji i kultury w Śremie a uczest-
niczyło w nich 1600 osób – dzieci i dorosłych mieszkańców 
naszego miasta. 

Tematyka spotkań edukacyjnych dotyczyła zagrożeń, ry-
zykownych zachowań i różnych niebezpieczeństw jakie mogą 
dotknąć młodych ludzi. Prelegentka przybliżyła młodzieży, ro-
dzicom, nauczycielom pracującym na rzecz wsparcia dziecka 
i  rodziny problematykę przestępstw najczęściej popełnianych 
przez młodocianych. Na przykładach z życia wziętych dotyczą-
cych sytuacji, w których nastolatki wchodziły w konflikt z pra-
wem ukazywała przyczyny i kontekst w jakim do nich doszło. 
Wskazywała również możliwości pokonania trudności i  pro-
blemów bez konieczności łamania prawa. dzieci i  młodzież 
podczas wykładu miały też okazję przymierzyć togę sędziow-
ską oraz dowiedzieć się jakimi cechami, umiejętnościami i jaką 
wiedzę powinien posiadać sędzia. 

Podczas prelekcji zwróciła uwagę na dużą rolę rodziców 
i szkoły w budowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. We-
dług Sędzi Anny Marii Wesołowskiej działania wychowawcze 
będą miały sens i będą skuteczne tylko wówczas, gdy w ich re-
alizację włączy się młodzież, rodziców, nauczycieli i członków 
lokalnej społeczności. W trakcie wykładów prelegentka zachę-
cała uczestników do założenia  i  korzystania z  kącików praw-
nych, w których będzie można zgłaszać swoje uwagi i problemy 
umożliwiające poprawę komunikacji z dorosłymi. Anna Maria 
Wesołowska zwróciła dzieciom i  młodzieży uwagę na szansę 

rozwiązywania problemów i konfliktów poprzez narzędzie me-
diacji rówieśniczej zachęcając w ten sposób do organizowania 
spotkań mediacyjnych. Szkoły, które przyłączyły się do projek-
tu będą zobowiązane do stworzenia w swoich placówkach ką-
cików prawnych, do których publikacje będą zakupione w ra-
mach projektu. 

Podczas spotkania zarówno dzieci jak i dorośli mieli możli-
wość zadawania pytań. Ponadto został zapewniony słodki po-
częstunek i materiały promocyjne. 

Projekt, w ramach którego odbyło się spotkanie edukacyj-
ne z  Sędzią Anną Marią Wesołowską współfinansowany jest 
z Ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz gminę 
Śrem i wpisuje się w działania Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy do 
2020 roku oraz jest skorelowany z założeniami Śremskiego Pro-
gramu Wspierania rodziny na lata 2017-2019.                              ■
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Członek Stowarzyszenia od 2002 roku

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika to naj-
większy z podmiotów leczniczych podległych Gminie 

Miasta Tarnowa. Został założony w 1835 roku i dyspono-
wał w  początkowym okresie tylko 12 salami dla chorych 
na około 50 łóżek. Aktualnie Szpital posiada 400 łóżek 
w  12 oddziałach, stacji dializ oraz zakładzie opiekuńczo-
-leczniczym. W ciągu roku w placówce leczonych jest po-
nad 16 tys. pacjentów, wykonuje się około 3200 dużych 
zabiegów operacyjnych oraz ponad 2300 zabiegów inwa-
zyjnych serca – koronarografii, koronaroplastyki i ablacji. 
dokonuje się implantacji około 250 stymulatorów serca 
oraz wszczepia 480 endoprotez stawów biodrowych i ko-
lanowych.

Szpital poza swoją podstawową działalnością diagno-
styczną i leczniczą podejmuje działania profilaktyczne i pro-
mujące zdrowie. Ważnym projektem w  tym zakresie była 

realizacja programu pn. „Świadoma Mama – zdrowe dziec-
ko – lepsze jutro – program zwiększenia liczby urodzeń 
w mieście Tarnowie i powiecie tarnowskim”, który otrzymał 
dofinansowanie w  wysokości ponad 1,8 mln zł w  ramach 
funduszy EOG i  funduszy norweskich. W  ramach progra-
mu w latach 2014-2016:

 � 3376 dziewcząt wzięło udział w  działaniach edukacyj-
no-promocyjnych,

 � zorganizowano 54 edycje zajęć w  Szkole rodzenia dla 
576 przyszłych matek i ojców,

 � u 209 kobiet planujących ciążę wykonano usg, cytologię 
i badania analityczne,

 � u kobiet w I i II trymestrze ciąży wykonano 200 badań 
w kierunku wczesnego wykrywania wad płodu,

 � 2005 noworodków objęto profilaktycznymi badaniami 
wczesnego wykrywania wad serca,

 � u  2929 noworodków wykonano badanie usg stawów 
biodrowych,

 � zakupiono sprzęt i  aparaturę medyczną dla oddziału 
ginekologiczno-położniczego oraz oddziału noworod-
kowego.                                                                          ■



Świdnik /  37

świdnik

Członek Stowarzyszenia od 2000 roku 

ciekawą formę spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu proponuje mieszkańcom Świdnika Miejskie 

Centrum usług Socjalnych im. jana Pawła II. rozgrywane są 
Międzypokoleniowe Turnieje w  Boule. Seniorzy zaczynają 
przygotowania do rozgrywek już wiosną. Mobilizujemy ich 
do wyjścia z  domu i  podjęcia aktywności ruchowej. jest to 
też czas, który mogą spędzić w  gronie swoich rówieśników 
nie tylko na rozmowie, ale też na planowaniu osiągnięcia 
wspólnego sukcesu. do udziału w  Turnieju zapraszamy też 
młodzież ze świdnickich szkół, członków organizacji poza-
rządowych, pracowników jednostek gminnych. W  efekcie 
mamy bardzo emocjonujące mecze, w których ścierają się ze 
sobą precyzja i strategia, konsekwencja w działaniu i „ułańska 
fantazja”. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymują pamiątko-
we medale, dyplomy a zwycięskie drużyny – puchary ufun-
dowane przez Burmistrza Świdnika.

już na stałe do kalendarza letnich imprez w naszym mie-
ście wpisały się letnie Potańcówki na świeżym powietrzu. 
Ich organizatorem są Miejskie Centrum usług Socjalnych 
i Miejski Ośrodek kultury w Świdniku, a pomysłodawczynią 
była pani Helena – przewodnicząca klubu Seniora „Spokojna 
Przystań”. To ona podsunęła pomysł, aby na taneczne zaba-
wy dla seniorów wykorzystać scenę koncertową usytuowaną 
w centrum miasta. Z czasem nie tylko seniorzy, ale i pozostali 
mieszkańcy miasta zaczęli chętnie przychodzić na potańców-
ki w każdy czwartek lipca i sierpnia. dla starszego pokolenia 
imprezy taneczne stały się okazją do wyjścia z domu, do ode-
rwania się od szarej codzienności, do miłego spędzenia wol-
nego czasu. dały też możliwość nawiązania nowych znajo-
mości, a co za tym idzie zniwelowały poczucie osamotnienia 
i  bycia niepotrzebnym. Zwieńczeniem letnich potańcówek 
jest bal przebierańców. 

Od dwóch lat w  Świdniku realizowany jest nowatorski 
program profilaktyczny „Praktyczna edukacja rowerowa”.  

Celem programu jest propagowanie zdrowego, aktywnego 
stylu życia, profilaktyka uzależnień oraz doskonalenie umiejęt-
ności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru 
i  infrastruktury rowerowej przez uczniów świdnickich szkół. 
Zajęcia skierowane są do uczniów czwartych klas szkół podsta-
wowych. Pierwsza część programu edukacyjnego to dzień ro-
werowy w szkole. Zajęcia prowadzą: ratownik medyczny, serwi-
sant rowerowy, policjant, psycholog i dietetyk. dzieci uczą się 
zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, podstaw pomo-
cy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. 
Poznają zasady zdrowego odżywiania i  zachęcane są do ak-
tywnego spędzania czasu wolnego. Na zajęciach praktycznych 
na terenie miasteczka rowerowego uczniowie pod bacznym 
okiem policjantów zdobywają wiedzę z  zakresu zasad ruchu 
drogowego. Nabytą wiedzę i umiejętności uczestnicy projektu 
ćwiczą w terenie, na przejażdżkach po ścieżkach rowerowych. 
Opiekę i kontrolę nad uczestnikami sprawują strażnicy miejscy 
i nauczyciele. Wszyscy biorący udział w zajęciach otrzymują na 
własność kaski rowerowe i kamizelki odblaskowe, ufundowane 
przez Gminę Świdnik. dzieci mają możliwość przystąpienia do 
egzaminu na kartę rowerową. Program koordynuje Miejskie 
Centrum Profilaktyki. działania wspiera urząd Miasta Świd-
nik. do akcji włączają się świdnickie szkoły podstawowe, służby 
mundurowe – Straż Miejska i Policja oraz Miejski klub Spor-
towy Avia Świdnik.                                                                                         ■
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toruń

Członek założyciel Stowarzyszenia

toruń to prężnie działające i rozwijające się miasto, w któ-
rym – zdaniem mieszkańców - dobrze się żyje.

Władze miasta dbają o jego zrównoważony rozwój, uważ-
nie wsłuchując się i respektując opinie oraz propozycje swo-
ich obywateli co do kierunków jego rozwoju.

konsekwentna realizacja hasła Światowej Organizacji Zdro-
wia „Zdrowie dla wszystkich” owocuje w naszym mieście bogatą 
ofertą programów profilaktycznych i  działań środowiskowych, 
które sprzyjają poprawie kondycji zdrowotnej mieszkańców.

Z roku na rok co raz więcej z nich włącza się w propono-
wane przez miasto aktywności, których nadrzędnym celem 
jest poprawa świadomości zdrowotnej i  ekologicznej toru-
nian oraz inspiracja do dbałości o  swoje – i  nie tylko swoje 
– zdrowie oraz otoczenie, w którym żyją, pracują czy też od-
poczywają i się relaksują (furorę nadal „robią” grupy wsparcia 
dla osób otyłych, dzięki udziałowi w których - pod bacznym 
okiem fachowców nasi mieszkańcy m.in. uczą się „jedzenia” 
a nie „niejedzenia”, które już niejednego z nich doprowadziło 
do upragnionej utraty wagi ciała…).

duża atencja przykładana jest przez władze miasta do zapew-
nienia coraz lepszych warunków funkcjonowania oraz pełniej-
szego udziału w  życiu publicznym osób niepełnosprawnych. 
Wyjątkową inicjatywą w tym kierunku jest konsekwentne i nie-
przerwane od 1994 roku finansowanie (jako jeden z pierwszych 
samorządów) transportu osób niepełnosprawnych , który umoż-
liwia im aktywny udział w życiu publicznym m.in. pracę, udział 
w przedsięwzięciach kulturalno – rekreacyjnych.

W  nurcie realizowanej polityki społecznej istotnym wąt-
kiem jest wspieranie toruńskich seniorów - niezwykle war-
tościową i  trafioną inicjatywą w  tym kierunku okazało się 
wdrożenie w 2017 r. programu „rodzina razem - Toruń dla 
Pokoleń”, który w wyjątkowy sposób sprzyja kreowaniu w na-
szym mieście atmosfery przyjaznej tej – wciąż poszerzającej 
swoje szeregi – grupie mieszkańców. Program adresowany 

jest do mieszkańców w  wieku 65+ i  rodzin wielodzietnych 
(przynajmniej z 3 dzieci) - kluczowym w nim jest budowanie 
trwałych i nasyconych dużą dozą empatii i życzliwości więzi 
międzypokoleniowych a także zwrócenie uwagi społeczności 
lokalnej na potrzeby tej grupy mieszkańców.

W ramach programu każdy senior jest uprawniony do uzyska-
nia karty Seniora – cennego nabytku dla wielu z nich – oferującej 
m.in. rabaty na usługi (w tym szeroko powiązane ze zdrowiem, 
edukacją, poradnictwem, kulturą i  in.) oraz zakup wybranych 
towarów - zaoferowane przez partycypujących w  programie 
przedsiębiorców (aktualnie ponad 110 partnerów). Ponadto, 
właściciele karty Seniora korzystać mogą z licznych programów 
im dedykowanych zarówno przez miasto jak i dzięki dotacjom 
z budżetu gminy - przez lokalnie działające organizacje pozarzą-
dowe. Poprawie aktywności społecznej seniorów i rodzin wielo-
dzietnych w życiu miasta sprzyjają m.in. takie inicjatywy jak:

 � „Bank czasu” – gromadzi osoby, które pragną poświęcić 
swój wolny czas na rzecz innych (np. senior – proponuje 
udzielanie korepetycji młodym osobom, członek dużej 
rodziny – proponuje pomoc seniorom w robieniu zaku-
pów bądź sprzątaniu),

 � kamienica Inicjatyw – miejsce spotkań dla seniorów 
(w  tym wykłady, pogadanki, kącik nowości wydawni-
czych i świeżej prasy, wieczorki taneczne, porady specja-
listów – m.in. psychologa, prawnika),

 � rajdy turystyczne z  elementami krajoznawstwa, dzięki 
którym w miłym towarzystwie seniorzy poznają najbliż-
szą okolicę tzw. „swoją małą ojczyznę”.                            ■
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Członek Stowarzyszenia od 1993 roku

władze miasta od kilku lat umożliwiają seniorom 
bezpłatne szczepienia. W  związku z  tym od kilku 

lat realizowany jest Program profilaktycznych szczepień 
przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 
65 roku życia.

jednocześnie na terenie miasta współorganizowane są:
 � badania mammograficzne,
 � badania cytologiczne,
 � badania rentgenowskie połączone z badaniem spirome-

trycznym,
 � badania profilaktyczne jelita grubego i gruczołu kroko-

wego.

Miasto od kilku lat uczestniczy w  kampanii ,,Zachowaj 
Trzeźwy umysł”, „Ciąża bez alkoholu”, ,,Szkoła Promująca 
Zdrowie”, ,,Postaw na rodzinę”.

Ponadto udzielane są co roku dotacje dla organizacji poza-
rządowych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działal-
ności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 � organizacja obozów terapeutycznych dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych od alkoholu,

 � prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia,

 � rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  terenu miasta 
Turku z wykorzystaniem sali rehabilitacyjnej przy Gim-
nazjum Nr 2 w Turku,

 � prowadzenie działalności profilaktycznej w sferze kul-
tury i nauki dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Tur-
ku poprzez dostarczanie im pozytywnych wzorców 
spędzania wolnego czasu.                                                              ■
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tychy

Członek Stowarzyszenia od 1997 roku

tychy - jedno z większych miast województwa śląskiego, 
leżące w  jego centrum. Zajmuje powierzchnię 82 km² 

i mieszka tu prawie 130 tysięcy osób.
Miasto oferuje znakomite warunki do wypoczynku 

i  uprawiania sportu. Tychy to przede wszystkim zieleń – 
parki, skwery i  historyczne lasy książąt pszczyńskich, sły-
nące z niezwykłego bogactwa fauny i flory stanowią ponad 
połowę powierzchni miasta. Na jednego mieszkańca przy-
pada 172 m² terenów zielonych i  7,2 m² zieleni miejskiej. 
Mnogość plenerów, a także bliskie położenie jeziora Papro-
cańskiego, stanowią idealne warunki do odpoczynku, wy-
tchnienia i  relaksu w pięknych „okolicznościach przyrody”. 
liczne ścieżki rowerowe, leśne trakty, siłownie plenerowe 
i place zabaw dla dzieci sprzyjają czynnemu wypoczynkowi. 
Są miejscem na spacery, ćwiczenia, wypady rowerowe, jazdę 
konną, Nordic Walking i wiele innych form aktywności.

Miasto może pochwalić się dobrze rozbudowaną infra-
strukturą sportową. W  2015 roku rozpoczął swoją dzia-
łalność jeden z najpiękniejszych obiektów sportowych na 
Śląsku - Stadion Miejski Tychy, który po niespełna dwóch 
latach działalności stał się areną prestiżowych Mistrzostw 
Europy u21 w  piłce nożnej. kolejną spektakularną in-
westycją jest Wodny Park Tychy - nowoczesny aquapark 
z  kompleksem saun, symulatorem surfingu, ekstremal-
nymi zjeżdżalniami, basenami i… piwnymi kąpielami. 
Stworzony z  myślą o  aktywnym i  zdrowym wypoczynku 
mieszkańców Tychów.

Tychy mocno stawiają na ekologię. W mieście realizowany 
jest Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), którego 
głównym celem jest ograniczenie emisji szkodliwych sub-
stancji przez likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł 
ciepła na ekologiczne kotły o wysokiej sprawności. Ponadto 
miasto stworzyło mieszkańcom możliwość śledzenia stanu 
powietrza przy pomocy czujników Airly zamontowanych 
w kilku punktach miasta.

kontynuując dobre praktyki w zakresie ochrony środowi-
ska w 2017 r. w mieście uruchomiono Tyski rower, który stał 
się alternatywą dla tradycyjnej komunikacji. użytkownicy 
docenili również jego walory rekreacyjne. Świadczy o  tym 
liczba wypożyczeń – w ciągu zaledwie 152 dni jego działalno-
ści mieszkańcy wypożyczyli rowery na niemal 8 800 godzin, 
co odpowiada aż 366 dobom.

Potwierdzeniem efektywności działań prowadzonych w Ty-
chach na rzecz zdrowia społeczności lokalnej, ale także stwarza-
nia odpowiednich warunków do dbania o zdrowie własne i in-
nych są przyznane miastu na przestrzeni ostatnich lat nagrody, 
wyróżnienia oraz wysokie pozycje w rankingach.                          ■ 
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Członek Stowarzyszenia od 1999 roku

wśród działań w  ramach Programu Zdrowe Miasta 
zrealizowanych w  Wadowicach w  ostatnich dwóch 

latach warto wymienić dwie akcje:
„rodzina to jest to!” – w ramach tego projektu, przygotowa-

nego przez Szkołę Podstawową nr 1, promowane były działania 
łączące pokolenia. dużą popularnością cieszyła się wystawa fo-
tograficzna „każdy z nas był dzieckiem”, gdzie na dawnych zdję-
ciach można było rozpoznać swoich rodziców oraz dziadków 
w roli uczniów. jeszcze więcej wrażeń dostarczył festyn rodzin-
ny, którego celem było zaangażowanie wszystkich pokoleń. Ma-
luchy miały okazję pobawić się w dawne zabawy swoich babć 
i  dziadków, zobaczyć na specjalnej wystawie dawne zabawki, 
czasopisma i książki. Nie mogło oczywiście zabraknąć wesołej 
i zdrowej zabawy w ramach rodzinnej spartakiady. Takie kon-
kurencje jak skoki w  workach, czy parowanie skarpet na czas 
lub zabawny tor przeszkód mogły być wyzwaniem dla każdego 
bez względu na wiek. dzieci chętnie brały udział w konkuren-
cjach sprawnościowych, grały w  plenerowe piłkarzyki, bawiły 
się na zjeżdżalni, trampolinie, próbowały sił w  szermierce czy 
w  konkurencjach strażackich. Mali artyści natomiast tworzyli 
w plenerze prace pod hasłem „rodzina to jest to”, lepili barwne 
kwiaty z gliny lub wymyślali zwierzaki–cudaki z balonów, pusz-
czali bańki mydlane, malowali twarze. Pamiętając o  zdrowiu, 
można było w tym dniu skorzystać z pomiaru poziomu cukru 
i ciśnienia w gabinecie szkolnej pielęgniarki oraz zapoznać się 
z ulotką „Cukrzyca – choroba naszych czasów”. Na wszystkich 
uczestników zmagań i zabaw czekały liczne nagrody zakupio-
ne w ramach grantu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
oraz ufundowane przez radę Osiedlową nr 9 i radę rodziców. 
Projekt był początkiem dobrej współpracy szkoły z rodzicami 
i seniorami, a wartość rodziny nie tylko zapisała się w pamięci, 
ale i w sercach jego uczestników.

„Zdrowe Wadowice” – taką nazwę miała impreza 
plenerowa o  charakterze edukacyjno-profilaktycznym 
zorganizowana w  2017 roku przez placówkę medyczną 
„NeuroCentrum” przy współpracy z  urzędem Miasta. 
Impreza odbyła się w  Parku Miejskim, dogodnym miej-
scu dla wszystkich mieszkańców, którzy tego dnia mogli 
wykonać tu bezpłatnie szereg badań. Celem imprezy było 
przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych, badań 
uSG (w  tym echo serca), mammografii, densytometrii, 
badań analitycznych w punkcie poboru krwi, porad diete-
tycznych, badań EkG, badań optometrycznych i pomiaru 
ciśnienia tętniczego. Podczas akcji można było również 
uzyskać informacje na temat manualnej terapii wad stóp 
u dzieci oraz skonsultować się z rehabilitantem specjalistą. 
Z  uwagi na nieprzychylną aurę zorganizowano punkt ka-
teringowy, gdzie beneficjenci akcji byli częstowani ciepłą 
herbatą i kawą. Impreza miała na celu zwiększenie wykry-
walności przypadków wymagających dalszego leczenia, 
wzrost wiedzy mieszkańców o  współczesnych zagroże-
niach dla zdrowia, podwyższenie świadomości płynących 
korzyści z profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu. Akcja 
„Zdrowe Wadowice” spotkała się ze sporym zainteresowa-
niem wśród wadowiczan, dlatego też polecamy organiza-
cję tego typu przedsięwzięć w innych miastach.                 ■
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Członek Stowarzyszenia od 2006 roku

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego populacji 
ponad 1,7 mln mieszkańców stanowi istotne wyzwanie. 

dlatego obszar ten został uznany za jeden z priorytetowych 
obszarów aktywności samorządu m.st. Warszawy.

Ostatnich 12 lat to liczne dokonania na rzecz poprawy 
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla warsza-
wiaków, poprawy ich jakości oraz warunków pracy persone-
lu medycznego. Zadania inwestycyjne ukierunkowane były 
na poszerzenie szpitalnej i  ambulatoryjnej bazy leczniczej 
oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. rozbudo-
wano 7 miejskich szpitali, zmodernizowano ponad 60 od-
działów szpitalnych, uruchomiono 7 nowych przychodni 
w  dzielnicach: Mokotów, Włochy, Wilanów, Wawer, We-
soła i  Bemowo. kolejne 3 przychodnie w  dzielnicach: ur-
synów, Wawer i żoliborz zostaną uruchomione 2018 roku. 
Obecnie realizowana jest budowa Szpitala Południowego 
w  dzielnicy ursynów na ponad 300 łóżek oraz budowa 
szpitala jednodniowego wraz z  przychodnią w  dzielnicy 
Białołęka. jeszcze w  2018 roku rozpocznie się rozbudowa 
największego miejskiego szpitala wieloprofilowego – Szpi-
tala Bielańskiego. Na zadania inwestycyjne z budżetu m.st. 
Warszawy w latach 2006-2018 przeznaczono kwotę ok. 1,5 
mld zł. O jakości udzielanych usług zdrowotnych świadczy 
uzyskanie przez siedem szpitali miejskich (z  10 utworzo-
nych przez Miasto) Certyfikatu jakości CMj przyznanych 
przez Ministra Zdrowia. Szpitale miejskie systematycznie 
zajmują wysokie miejsca w skali kraju w rankingach Szpi-
tali organizowanych przez „rzeczpospolitą” oraz Centrum 
Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia. 

Miasto st. Warszawa przykłada wielką wagę do promo-
cji zdrowia i  edukacji prozdrowotnej. dzięki miejskim fun-
duszom możliwa jest realizacja wielu programów polityki 
zdrowotnej kierowanych do wszystkich grup wiekowych 
mieszkańców. Programy kierowane do dzieci i  młodzieży 
pozwalają określić częstość występowania problemów sto-

matologicznych, wykryć wady postawy, wzroku i słuchu, czy 
nadciśnienie tętnicze. W  szkołach publicznych, dla których 
m.st. Warszawa jest organem prowadzącym, realizowany jest 
od lat program „Zdrowy uczeń” promujący wiedzę prozdro-
wotną. Na programy promocji zdrowia i profilaktyki w latach 
2007-2017 z budżetu m.st. Warszawy wyasygnowano kwotę 
ok. 200 mln zł. Środki te pozwoliły ponad 100 tys. kobiet sko-
rzystać ze szkół rodzenia, a ponad 270 tys. dzieci i młodzie-
ży ze świadczeń profilaktycznych. Ponad 670 tys. świadczeń 
skierowanych było do seniorów (opieka nad kombatantami 
i szczepienia przeciwko grypie). działania na rzecz promowa-
nia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej pozwoli-
ły na utworzenie 7 centrów zdrowia psychicznego. 

 Funkcjonowanie Warszawskiej rady Polityki Zdrowotnej 
utworzonej w 2012 roku z inicjatywy Prezydenta m.st. War-
szawy, w sytuacji funkcjonowania na obszarze m.st. Warszawy 
bazy leczniczej utworzonej przez 7 podmiotów właściciel-
skich, sprzyja prowadzeniu wspólnej, skoordynowanej poli-
tyki zdrowotnej na obszarze Miasta.                                               ■
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Członek Stowarzyszenia od 2004 roku

Promocja zdrowia jest niezwykle ważnym elementem poli-
tyki społecznej naszego samorządu. Profilaktyka zdrowot-

na obejmuje szereg działań zapobiegających chorobom dzięki 
ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz utrwalaniu prawidło-
wych wzorców zdrowego stylu życia. Wpisuje się w  zadania 
z zakresu zdrowia publicznego, które realizuje Wieluński dom 
kultury współdziałając z urzędem Miejskim w Wieluniu.

już jedenaście lat realizujemy program „Populacyjno-
-przesiewowe wykrywanie rodzin z wysoką genetyczną pre-
dyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń” we 
współpracy z  Międzynarodowym Centrum Nowotworów 
dziedzicznych PuM w Szczecinie.

Wykrywanie chorób przy użyciu badań genetycznych pozwa-
la na zastosowanie profilaktyki oraz szybsze rozpoczęcie leczenia, 
co w konsekwencji w wielu przypadkach znacząco zwiększa sto-
pień wyleczalności. Przeprowadzone testy zazwyczaj sprawdzają 
czy dana osoba posiada predyspozycje genetyczne do wykształ-
cenia się u niej m.in. chorób nowotworowych.

dotychczas w Wieluniu dr n. med. Tomasz Huzarski spe-
cjalista z  MClNdZ, pod nadzorem medycznym i  nauko-
wym prof. jana lubińskiego przeprowadził 34 konsultacje 
genetyczne zorganizowane przez Wieluński dom kultury, na 
które przybyło ponad 4,5 tys. osób. Wśród nich jest 900 osób 
z  grupy zwiększonego ryzyka nowotworów złośliwych i  ok. 
50 pacjentek ze zdiagnozowaną mutacją w genie BrCA1. Pa-
cjentki ze stwierdzonym wysokim ryzykiem raka piersi i jajni-
ka objęte są programem Ministerstwa Zdrowia realizowanym 
w poradniach onkologicznych w Polsce.

Od ubiegłego roku rozszerzyliśmy program badań gene-
tycznych. Pilotażowo u 200 osób, u których wcześniej wyko-
nano badania genetyczne, wykonano oznaczenie poziomu 
mikroelementów jako marker wysokiego ryzyka rozwoju 
raków. Badany był poziom selenu, cynku i arsenu. Z naszych 
obserwacji wynika, że wśród substancji mineralnych, które 
badaliśmy zbyt wysokie lub zbyt niskie stężenie selenu jest 
najpotężniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka. „Nale-
ży wiedzieć, jaki mamy poziom poszczególnych mikroele-
mentów, aby je modyfikować w  przypadku niedoboru lub 
nadmiaru np.: poprzez zmianę diety lub ograniczenia źródeł 
ekspozycji w przypadku zatrucia” – mówi prof. jan lubiński.

Badanie poziomu mikroelementów realizujemy we współ-
pracy z NZOZ „Innowacyjna Medycyna” rEAd-GENE S.A.

„dostęp do takich badań w  małych miejscowościach 
w Polsce jest znikomy, a przede wszystkim nie ma takiej wie-
dzy dotyczącej genetycznego podłoża nowotworów. Wieluń 
jest modelowym przykładem, jak działać oddolnie” – mówi 
Tomasz Huzarski.                                                                                            ■
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Członek założyciel Stowarzyszenia

w  ramach Programu wsparcia dla osób zagrożonych 
depresją, z  zespołami depresyjnymi oraz ich rodzin 

i opiekunów, realizowany był projekt „depresja w Opresjach”. 
realizatorem projektu była Fundacja Aktywizacji Seniorów 
„Siwy dym”.

Projekt miał na celu wsparcie osób, które z powodu wieku, 
złego stanu zdrowia, ograniczeń w  codziennym funkcjono-
waniu lub szczególnej sytuacji życiowej, np. opieka nad osobą 
z zaburzeniami psychogeriatrycznymi lub żałoba po śmierci 
bliskiej osoby, doświadczają zaburzeń nastroju i objawów psy-
chosomatycznych. Objawy te wpływają negatywnie na jakość 
życia, utrudniają codzienne funkcjonowanie i nasilają izolację 
społeczną. W ramach projektu prowadzone były: psychoedu-
kacja, edukacja zdrowotna, zajęcia grupowe i  integracyjne, 
niefarmakologiczne formy terapii zaburzeń psychosomatycz-
nych, w tym aktywizacja psychofizyczna, choreoterapia i  re-
laksacja.

W projekcie wzięły udział 124 kobiety w wieku powyżej 
60 roku życia.

Mimo, iż działania realizowane w  ramach projektu miały 
charakter otwarty, zaobserwowano długoterminowe uczest-
nictwo w zajęciach, a nie jednorazowe wizyty czy spotkania. 
dzięki temu projekt miał charakter terapeutyczny, a nie inter-
wencyjny lub diagnostyczny.

u większości uczestniczek zajęć nastąpiła wyraźna popra-
wa samooceny oraz zmniejszyło się poczucie osamotnienia 
i izolacji społecznej.

Projekt okazał się również skuteczny w obszarze biop-
sychospołecznym. Największą skuteczność odnotowano 
w zakresie redukcji poziomu stresu. Był bardziej skuteczny 
u kobiet z nadwagą, którym towarzyszy gorszy stan emocjo-
nalny i psychiczny, a także mniejsze zadowolenie z życia.

lepsze wyniki w  zakresie redukcji masy ciała, obniżenia 
poczucia stresu i  objawów depresyjnych zaobserwowano 
u kobiet w starszym wieku.

Satysfakcja z udziału w projekcie „depresja w Opresjach” 
wynosiła 9,3 punktów w 10-stopniowej skali. Frekwencja na 
zajęciach przekroczyła 80%.

W  ramach projektu powstały dwie prace magisterskie 
a przeprowadzane badania wykazały, że systematyczne uczest-
nictwo kobiet w  projekcie wpłynęło na poprawę nastroju 
i  obniżenie poziomu objawów depresyjnych. Poprawa była 
tym większa, im większy był poziom zaburzeń depresyjnych 
przez przystąpieniem do zajęć.                                                             ■
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od dziesięciu lat miasto Zgierz wspólnie z  jeleniogór-
skimi Zakładami Optycznymi i  zgierskimi optykami 

okularowymi realizuje program profilaktyki i korekcji wzroku 
„ratujmy Wzrok dzieciom”, zgodnie z  podpisanym poro-
zumieniem dotyczącym stałej współpracy na rzecz dobrego 
widzenia.

rWd, jako corocznie realizowany program, daje wiedzę 
na temat rodzaju wad wzroku i schorzeń oczu u dzieci a także 
pozwala zapobiegać pogłębianiu się wad wcześniej niezdia-
gnozowanych. daje możliwość zobrazowania skali problemu, 
ale także zdefiniowania powiązań między występowaniem 
określonych wad wzroku a  różnymi czynnikami ryzyka wy-
stępującymi w wieku szkolnym.

rWd gwarantuje kompleksową, konkretną pomoc – od 
wczesnej diagnozy okulistycznej po zaopatrzenie dzieci w wy-
sokiej jakości okulary korekcyjne. Zasadniczym celem progra-
mu jest zagwarantowanie uczniom właściwej korekcji wzroku 
i skrócenie drogi do diagnozy okulistycznej i korekcji wzroku.

Program rWd adresowany jest do uczniów pierwszych 
klas zgierskich szkół samorządowych. W szkole podstawowej 
dzieci rozpoczynają intensywną pracę wzrokiem, natomiast 
na dalszych poziomach edukacji badania powtarza się, ponie-
waż w większości wady wzroku mają charakter postępujący.

realizacja programu polega w pierwszym etapie na prze-
prowadzeniu bezpośrednio na terenie szkół bezpłatnych, 
finansowanych w całości z budżetu miejskiego, badań okuli-
stycznych w wybranych grupach uczniów.

W  drugim etapie programu każde dziecko potrzebujące 
korekcji wzroku otrzymuje receptę opatrzoną pieczątką „ra-
tujmy Wzrok dzieciom”, z którą zgłasza się do dowolnie wy-
branego zakładu optycznego w Zgierzu.

Na jej podstawie jZO (producent soczewek okularo-
wych) przekazuje uczniom nieodpłatnie wysokiej jakości 

szkła okularowe z  powłoką antyrefleksyjną. darmowa jest 
także usługa montażu soczewek do opraw wykonywana 
przez optyka.

Program przewiduje ponadto możliwość częściowej re-
fundacji kosztu oprawy okularowej, uzależnionej od trudnej 
sytuacji materialnej dziecka.

Program rWd krzewi profilaktykę w  zakresie dobrego 
widzenia i  pełni też funkcję edukacyjną – niejednokrotnie 
jest to pierwsza forma kontaktu ucznia z  lekarzem okulistą 
i optykiem. dzieci często nie zgłaszają problemu z widzeniem, 
gdyż nie zdają sobie sprawy z tego, że źle widzą a wada wzro-
ku może być kompensowana pracą drugiego oka lub zwięk-
szonym wysiłkiem mózgu. Taka długotrwała kompensacja 
prowadzi jednak do nieodwracalnych zmian w  organizmie, 
a  dodatkowy niefizjologiczny wysiłek odbija się niekorzyst-
nie na koncentracji i  wywołuje dolegliwości neurologiczne. 
Tylko wyrównanie istniejącej wady umożliwia dziecku pra-
widłowe widzenie. Ważne jest więc uświadamianie rodzicom, 
dzieciom, nauczycielom, że wady wzroku trzeba koniecznie 
korygować.

W  ramach realizacji programu „ratujmy Wzrok dzie-
ciom” w Zgierzu przebadano do tej pory ok. 10.000 uczniów 
a jZO przekazało dla dzieci ze stwierdzoną wadą wzroku po-
nad 5000 soczewek okularowych.                                                    ■
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BiaŁyStok – katarzyna SuBIETA
Wydział Spraw Społecznych, urząd Miejski w Białymstoku
ul. Bema 60/1, 15-370 Białystok

BielSko BiaŁa – Alina kOBIElA
Wydział Polityki Społecznej, urząd Miejski w Bielsku Białej
Plac ratuszowy 6, 43-300 Bielsko Biała 

Brodnica – Hanna OSIńSKA 
Biuro Zdrowia i Pomocy Społecznej, urząd Miejski 
ul. kamionka 23, 87-300 Brodnica

cheŁM  
urząd Miasta Chełma 
ul. lubelska 65, 22-100 Chełm 

chojnice – Agnieszka kOrTAS-kOCZur 
Ośrodek Profilaktyki rodzinnej 
ul. Strzelecka 31, 89-600 Chojnice 

chorzów – Bożena łuCZyńSKA 
Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej, urząd Miasta  
ul. dąbrowskiego 7, 41-500 CHOrZóW

ciechanów  
urząd Miasta Ciechanów 
ul. rynek 6, 06-400 Ciechanów 

ciechocinek – Izabela kOWACKA 
Biuro rady Miejskiej, urząd Miejski w Ciechocinku 
ul. kopernika 19, 87-720 Ciechocinek 

cieSzyn – Aleksander dOrdA 
Wydział Ochrony Środowiska i rolnictwa 
urząd Miejski w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn 

elBląg – Małgorzata AdAMOWICZ 
Biuro rady Miejskiej, urząd Miejski w Elblągu 
ul. łączności 1, 82-300 Elbląg

giżycko – Ewa OSTrOWSKA 
Centrum Profilaktyki uzależnień i Integracji Społecznej 
Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

gŁogów – Beata GOrNOSTAj 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, urząd Miejski w Głogowie 
ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów 

gruduSk – jacek OGlĘCkI 
urząd Gminy Grudusk 
ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk 

jaworzno – Elżbieta GAlAS 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, urząd Miejski 
Plac Górników 5, 43-600 jaworzno

kaliSz – joanna SAWulSKA-krZyKACZ  
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, urząd Miejski 
w kaliszu, ul. kościuszki 1a, 62-800 kalisz 

koMańcza – Stanisław BIElAWKA 
urząd Gminy komańcza, 38-543 komańcza 

konStantynów Łódzki  
– Sławomir jABłOńSkI 
SP ZOZ, ul. Sadowa 10, 95-050 konstantynów łódzki 

kraków – Maria PIĘTAk-FrąCZEk 
Biuro ds. Ochrony Zdrowia, urząd Miasta krakowa 
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 kraków

legnica – leszek ŚlIWAk 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, urząd Miasta legnicy  
Pl. Słowiański 8, 59-220 legnica 

Łódź – Iwona IWANICKA 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, urząd Miasta łodzi 
ul. Zachodnia 47, 91-066 łódź 

MySŁowice – dorian MATEjA 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

olSztyn – Monika MICHNIEWICZ 
 Mariola STASIEWICZ 
Wydział Zdrowia Polityki Społecznej i Organizacji 
Pozarządowych, urząd Miasta Olsztyna 
ul. ryszarda knosały 3, 10-115 Olsztyn 

lokalni koordynatorzy SzMP



Lokalni koordynatorzy SZMP /  47

PoddĘBice  
urząd Miejski w Poddębicach 
ul. łódzka 17/21, 99-200 Poddębice 

Polkowice – Mariola kOŚMIdEr 
Biuro rady Miejskiej, urząd Gminy Polkowice 
rynek 1, 59-100 Polkowice

Poznań – Elżbieta dyBOWSKA 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, urząd Miasta Poznania 
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań 

raBka zdrój – Ewa PrZyByłO 
urząd Miasta rabka-Zdrój 
ul. Parkowa 2, 34-700 rabka-Zdrój 

ruda śląSka – Barbara HArCZyńSKA 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, urząd Miasta 
Plac jana Pawła II 6, 41-709 ruda Śląska 

rzeSzów – renata żukOWSKA 
Wydział Zdrowia, urząd Miasta rzeszowa 
ul. kopernika 16, 35-002 rzeszów 

Skierniewice – krzysztof  jAżdżyk 
urząd Miasta Skierniewice 
ul. rynek 1, 96-100 Skierniewice

śreM – Barbara RATAjCZAk 
rada Miejska w Śremie 
Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem 

świdnik – Mirosław TArkOWSkI 
Biuro rady Miejskiej, urząd Miasta Świdnik 
ul. kard. Wyszyńskiego 15, 21-047 Świdnik

tarnów – Bożena kOZIOł 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, urząd Miasta Tarnowa 
ul. Goldhammera 3, 33-100 Tarnów 

toruń – Izabela MIłOSZEWSKA 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, urząd Miasta Torunia 
ul. Fałata 39, 87-100 Toruń 

turek – Edyta KASPrZAk-POTyRAlSKA 
urząd Miejski w Turku  
ul. kaliska 59, 62-700 Turek 

tychy – krystyna ruMIENIuCH 
Wydział Sprawa Społecznych i Zdrowia, urząd Miasta Tychy 
Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy 

wadowice – Teresa CHMIElArZ-BryNdZA 
Wydział Ogólno-Organizacyjny, urząd Miejski w Wadowicach 
Pl. jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice 

warSzawa – Ewa OlSIńSKA 
Biuro Polityki Zdrowotnej, urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa 

wieluń – Zofia SPAlENIAk 
Wieluński dom kultury 
krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń 

wrocŁaw – Bożena lEWICKA 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych urząd Miasta Wrocławia 
ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

zgierz – jolanta ŚWIdErSKA 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, urząd Miasta Zgierza 
Plac jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz



kontakt: Biuro Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich  
91-066 łódź, ul. Zachodnia 47

tel. (0 48) 508 056 324, e-mail: szmp@onet.pl

redakcja i opracowanie tekstu: Iwona Iwanicka
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