Uchwała Nr LIX/596/10
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala:
§1
Nadać Panu dr n. med.
Bogdanowi Koczemu
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie
w dowód szacunku i uznania
oraz zasług dla naszego Miasta.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta i Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Krzysztof Seweryn

UZASADNIENIE
Pan dr n. med. Bogdan Koczy - wybitny lekarz ortopeda – traumatolog, naukowiec
i społecznik, po ukończeniu studiów medycznych na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach, od 1975 roku zawodowo jest zwi ązany z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii
Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery
lekarskiej, do funkcji ordynatora oddziału urazowo - ortopedycznego męskiego (w 1983 r.).
W czasie pracy uzyskał specjalizację I i II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu
ruchu. Wiedzę swą pogłębiał i doskonalił w renomowanych klinikach w Niemczech, Szwajcarii, Francji
i Anglii. Jest autorem lub współautorem 50 prac naukowych. W 1987 obronił pracę doktorską „Badania
nad własnym modelem oceny biotolerancji stopów metalicznych stosowanych w chirurgii kostnej ”
i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Powołaniem doktora Bogdana Koczego jest pomoc człowiekowi cierpiącemu. Poświęcił temu
działaniu większość swojego życia wykazując w tej dziedzinie wiele inwencji, ofiarności i sumienności.
Uzyskał wybitne osiągnięcia, potwierdzone nie tylko na sali operacyjnej, ale również w wielu
artykułach w prasie naukowej krajowej i zagranicznej.
Jest laureatem rozlicznych nagród i wyróżnień, uczestnikiem i organizatorem wielu sympozjów
naukowych. Był Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i
Traumatologicznego, obecnie jest aktywnym członkiem Zarządu Głównego tego Towarzystwa.
Czynnie działa w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Jest współzałożycielem Fundacji Paraplegii im. dra
Janusza Daaba w Piekarach Śląskich oraz Przewodniczącym Prezydium tej Fundacji.
Wspólnie z Politechniką Śląską w ramach Komitetu Badań Naukowych współdziała w tworzeniu
i wdrażaniu nowej technologii biotolerancji stopometalicznej , mającej na celu poprawę biozgodności
stopów używanych do produkcji ortopedycznych elementów metalowych z uk ładem kostno stawowym.
Od 1998 roku doktor Bogdan Koczy kieruje jako Dyrektor Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej
im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
Zarządzany przez niego Szpital w latach 1999 - 2010 przoduje w wielu prestiżowych rankingach
szpitali i oddziałów urazowo - ortopedycznych. Wyróżnienia te są tym cenniejsze, że do ich nadania
przyczyniają się pacjenci nie tylko ze Śląska czy Polski, ale również z UE.
Rzetelność i kompetencja dyrektora Bogdana Koczego sprawiły, że poprzez profesjonalne
zarządzanie, odpowiedni dobór kadry, trosk ę o naukowy rozwój placówki i jej zaplecze techniczne w
liczącej 85 lat „Urazówce” - są najwyższe w kraju standardy leczenia pacjentów, potwierdzone
certyfikatami jakości. Szpital jest systematycznie modernizowany i rozbudowywany, przyjazny
pacjentom na wszystkich etapach leczenia.
To w sposób znaczący i niezwykle skuteczny, na forum ogólnopolskim i europejskim promuje Miasto
Piekary Śląskie.
W 1984 roku dr n. med. Bogdan Koczy uhonorowany zosta ł Brązowym Krzyżem Zasługi oraz
Srebrną Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, w 2004 roku Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2006 roku został Laureatem „Złotego Lauru Umiejętności i
Kompetencji w kategorii menedżer, lider społeczno - gospodarczy”, w 2010 roku otrzymał Odznakę
Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.
W dowód szacunku dla Jego osoby, uznania dla Jego osi ągnięć na wielu płaszczyznach,
wyrażając wdzięczność za zaangażowanie w rozbudowę i unowocześnienie bazy leczniczej
Piekarskiej Urazówki, promowanie nowych technologii medycznych, kszta łcenie fachowych
kadr o najwyższych kwalifikacjach, których swoistą marką jest praca i zdobywanie specjalizacji
medycznej w „Urazówce”, Rada Miasta w Piekarach Śląskich nadaje mu tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Piekary Śląskie.

