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Szanowni Państwo ! 
     Żyjemy w czasach przełomowych odkryć medycznych, zwiększonego 
dostępu do nowych metod farmakoterapii, szybkiego rozwoju technologii 
medycznych, ale rola pracowników jest równie ważna, a może ważniejsza 
niż kiedyś.   Dzień św. Łukasza patrona pracowników służby zdrowia, jest 
okazją, aby podkreślić znaczenie tej grupy zawodowej nie tylko w syste-
mie ochrony zdrowia, ale również  w systemie bezpieczeństwa Państwa.   
W ratowaniu zdrowia i życia,  najważniejsi są  i zawsze będą  ludzie. 
     Aktywność i zaangażowanie naszych pracowników wykracza daleko 
poza podstawową działalność szpitala.   
     To właśnie wielu z nich włącza się aktywnie  w realizację wielorakich 
zadań  na rzecz  lokalnego społeczeństwa, w zakresie  min. promocji i 
profilaktyki zdrowia, zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia, pomocy 
przedmedycznej, działają na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin, orga-
nizują zajęcia psychoterapeutyczne dla osób uzależnionych i współuza-
leżnionych, propagują ideę honorowego krwiodawstwa i pomagają w 
organizacji oddawania krwi. 
     Ogromnie ważny jest postęp w służbie zdrowia, coraz nowocześniej-
szy sprzęt i aparatura, ale nieocenione są również pokłady potencjału 
ludzkiego - ludzie wykształceni  i ustawicznie podnoszący swoje kwalifi-
kacje, kochający swój zawód, empatyczni wobec pacjenta i jego bliskich.  
Nasz personel zasługuje na miano właśnie takiego: oddanego pacjentom, 
wykształconego, niezwykle zaangażowanego. Bez takiego właśnie perso-
nelu,  nie osiągnęlibyśmy tego, czym teraz możemy się pochwalić.  

 Możemy wszyscy czuć się dumni z tego, co wspólnie osiągnęliśmy.  
Czytaj dalej (str.2 i 3) … 
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 Wystąpienie Dyrektor SP ZOZ w Brzesku  
Józefy Szczurek-Żelazko 

    Na  przestrzeni  ostatnich  lat  znacząco 
wzrósł  poziom  wykształcenia  pracowni‐
ków,         co  świadczy     o wysokiej  i ciągle 
rosnącej  świadomości  zatrudnionych: 
lekarze w wielu przypadkach kształcą  się 
w zakresie kolejnej specjalizacji , również 
inny personel medyczny    i niemedyczny, 
podnosi kwalifikacje  zarówno w  formach  
szkolnych  jak  i  pozaszkolnych.                                                   
Z  każdym  rokiem  zwiększa  się  liczba po‐
siadających  wykształcenie  wyższe  wśród 
personelu  medycznego,  i  tu  kilka  istot‐
nych  liczb: z 19 % w 2010 r do ponad 30 
%   wzrosła  liczba   z wyższym wykształce‐
niem, z kolei, posiadający  specjalizację w 
danej dziedzinie zatrudnienia:   w 2010 to 
6 %,  teraz   to już 16 %,   i w trakcie spe‐
cjalizacji są kolejne     74 osoby – te  liczby 
stanowią  o  dynamice  wzrostu  poziomu 
wykształcenia, a co za tym idzie – świado‐
mości    i  poziomu wiedzy,  który musi  iść  
w  parze  z  rozwojem  nauk medycznych.              
Przed  personelem  ciągle  stawiane  są 
ogromne wyzwania  i  często nie  zdajemy 
sobie  sprawy,  jaki  trud  musi  pracownik 
ponieść,  aby im podołać.  

      Sądząc po  informacjach,  jakie płyną  z 
różnych  źródeł,  służba  zdrowia  znacznie 
częściej  jest  krytykowana,  niż  chwalona. 
Jak najczęściej bywa z informacją ‐ nośną 
jest właśnie   ta negatywna.  

       Niech dzisiaj  tą nośną  informacją dla 
nas  będzie  wyłącznie  pozytywna,                                 
a naprawdę mamy być z czego dumni.                           

            Wszystkie  sukcesy,  jakich  szpital 
doświadcza, a  jest  ich niemało, to wła‐
śnie zasługa  ludzi, to wielki wysiłek ca‐
łego  personelu.  Jak  wcześniej  wspo‐
mniałam,  nasz  personel  to  nie  tylko 
ofiarna  praca   w wyznaczonych  godzi‐
nach,  to ogromna aktywność  i poświę‐
cenie  dla  całej  lokalnej  społeczności    i 
nie  tylko  naszego  powiatu.                                                                         
Właśnie dzisiaj, z okazji święta pracow‐
ników służby zdrowia, powiedzmy cho‐
ciaż o części osiągnięć załogi, które za‐
uważone  i  docenione  zostały  również 
przez instytucje zewnętrzne.  

     Wymienię  w  tym  miejscu  krótko, 
pewne obszary pozaszpitalnej aktywno‐
ści, naszych pracowników 

        Od wielu lat, nasi lekarze angażują 
się w niezwykle ważne przedsięwzięcia 

 Na  wyróżnienie,  zasługują  również 
nasze  pielęgniarki  i  położne.                   
Od lat, aktywnie uczestniczą w działal‐
ności na rzecz środowiska.   Prowadzą 
w  szkołach  pogadanki  i  wykłady  na 
temat różnych zachowań prozdrowot‐
nych. Organizują również pikniki zdro‐
wotne  dedykowane  dzieciom  i  ich 
rodzinom, w  trakcie których udzielają  
porad,  pomiarów  ciśnienia  krwi, 
udzielają różnych informacji o realizo‐
wanych programach profilaktycznych. 
Najbardziej  zaangażowane  osoby  w 
działalność  Polskiego  Towarzystwa 
Pielęgniarskiego  zostały  wyróżnione 
wieloma  odznakami.  Otrzymały  rów‐
nież  prestiżową  statuetkę:  Serce  za 
Serce 

       Od  kilku  już    lat,  pielęgniarki    z 
Brzeska  reprezentują  Koło  Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w  kon‐
kursie    Pielęgniarka Roku. Od  2007  r 
kilkakrotnie nasze panie zdobywały I i 
II  miejsce  w  wojewódzkim  etapie  
eliminacji,  reprezentując  Małopolskę                   
w  dalszych  ogólnokrajowych  zmaga‐
niach.  

     Dużą  empatię  wykazuje  również 
personel pomocniczy. Postawa wobec 
cierpiących jednej z osób, wyróżniona  
została  w  plebiscycie  budujących 
„kulturę miłości”.     Na dwustu   nomi‐
nowanych  w  kraju,    jako  jedna  z 
ośmiu,  otrzymała  wyróżnienie  z  rąk 
Kard. Stanisława Dziwisza „Miłosierny 
Samarytanin”. 
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dyczne  imprez,    i wreszcie  ‐ od  życzli‐
wych pacjentów i ich rodzin ‐ dla całe‐
go personelu różnych oddziałów. Są to 
pisemne podziękowania bardzo często 
uwzględniające  zarówno  lekarzy  i pie‐
lęgniarki, jak i personel pomocniczy. 

  

     Również udziałem naszego persone‐
lu  jest  aktywizacja młodzieży  naszego 
terenu        do  działań  społecznych  dla 
dobra pacjentów. W  ramach  realizacji 
tego przedsięwzięcia,                 od kilku 
lat  szpital  współpracuje  z  Zespołem 
S z k ó ł   P o n a d g im n a z j a l n y c h                                                          
nr 1     w Brzesku, w ramach Szkolnego 
koła Wolontariuszy. Młodzież  chętnie 
realizuje  swoje działania w wyznaczo‐
nych oddziałach  szpitalnych, pod nad‐
zorem  szpitalnych  koordynatorów. 
Również  studenci  kierunków medycz‐
nych ‐ mieszkańcy naszego terenu( ok. 
80  rocznie)  mają  możliwość  odbycia 
praktyk wakacyjnych, w dogodnych dla 
siebie  terminach.  Z  pewnością,  nie 
wymieniłam  tu  wszystkich  obszarów 
aktywności personelu.  

 

      Pragnę  dzisiaj  podziękować  każde‐
mu,  kto  w  jakikolwiek  sposób  służy 
pacjentowi  i  przyczynia  się  do współ‐
tworzenia dobrego wizerunku naszego 
Zespołu.  

     Przedstawiciel  naszego  Zespołu, 
angażuje się również w pracy na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
będąc  równocześnie przedstawicielem 
Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  tych 
spraw. 

 

      Wzorowa  i pełna poświęcenia pra‐
ca  dużej  grupy  osób,  pracujących  na 
różnych  stanowiskach,  została  wyróż‐
niona    nadaniem  medalu  okoliczno‐
ściowego  z  okazji  625‐Lecia  Miasta 
Brzeska.  

  

Możemy  być  dumni  z  zaangażowania 
na rzecz lokalnej społeczności  naszych 
ratowników  medycznych,  propagują‐
cych  umiejętność  pomocy  przedme‐
dycznej  w  różnych  grupach,  od  naj‐
młodszych  lat. Odpowiadają  na  każdy 
sygnał potrzeby organizowania szkoleń 
z zakresu pierwszej pomocy       w szko‐
łach, przedszkolach, stowarzyszeniach, 
pomagają     w  organizacji  zawodów  z 
pierwszej pomocy przedmedycznej.  

     Do  Zespołu  wpływa  wiele  pisem‐
nych podziękowań z różnych  instytucji 
zewnętrznych za szkolenia przeprowa‐
dzane    zarówno    przez  ratowników 
medycznych,   jak  i  przez lekarzy, po‐
łożne,  dietetyczki,    za  organizowane 
Białe  Soboty,  za  zabezpieczenie  me‐

  Szanowni Państwo,  

Pracownicy Brzeskiej Służby Zdrowia.  
                                                             

     Mam ogromny szacunek dla Was, dla 
Waszej  troski  o  ratowanie  i    ochronę 
zdrowia  naszej  społeczności.  Wierzę 
głęboko, że ten szacunek dzielę razem z 
całą naszą lokalną społecznością  

      Z  okazji  Święta  Patrona,  św.  Łuka‐
sza, proszę o przyjęcie wyrazów uznania                   
i wdzięczności   za wysiłek i poświęcenie 
włożone  w  ratowanie  zdrowia  i  życia 
pacjentów naszego powiatu, za zaanga‐
żowanie  w  pracy  na  każdym  stanowi‐
sku,  bo  każde  jest  ogniwem  w  tym 
wspólnym  łańcuchu  działania  na  rzecz 
drugiego człowieka.  

       Zawód  pracownika  służby  zdrowia 
wymaga wiedzy, doświadczenia i, co nie 
mniej ważne, posiadania pewnych cech, 
które nadają  zawodowi wymiaru misji. 
Podejmując  się  ratowania  życia  i  zdro‐
wia  drugiego  człowieka,  zasługujecie 
Państwo na najwyższe uznanie. 

       Życzę  dalszego  zaangażowania  w 
pracy zawodowej, wytrwałości, w  jakże 
trudnym  okresie  służby  zdrowia,  satys‐
fakcji z wypełniania misji oraz wszelkiej 
pomyślności w  życiu osobistym  i  zawo‐
dowym. 

Józefa Szczurek‐Żelazko 
Dyrektor SP ZOZ w Brzesku 
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Odznaczeni ODZNAKĄ HONOROWĄ  
nadaną przez Ministra Zdrowia „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” 

w Brzesku. Wyższe wykształcenie 
medyczne, ukończone studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania 
służbą zdrowia  oraz specjalizacja z 
opieki paliatywnej.  Koordynator 
wolontariatu  na terenie Zakładu.  

  

Krzysztof Kasperczyk Krzysztof Kasperczyk   
Lekarz, specjalista w dziedzinie pe-
diatrii.  W służbie zdrowia pracuje 
od ponad 35 lat, w tym w SP ZOZ 
w Brzesku, zatrudniony od ponad 31 
lat.  Od 1991r. do nadal pełni funk-
cję Ordynatora Oddziału Dziecięce-
go. 
 

Maria Kędziora Maria Kędziora   
Lekarz, specjalista w dziedzinie re-
habilitacji z 50 letnim stażem zawo-
dowym z tego w SP ZOZ w Brzesku 
zatrudniona od ponad 33 lat.  

 W 1998r. była inicjatorem założe-
nia Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych Opiekunów i Wolontariu-
szy „Ostoja”, a w 2001r. była twór-
cą Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
w których prowadzona jest rehabili-
tacja i terapia zajęciowa dla osób 
niepełnosprawnych. Mając status 

EwaEwa  Adamczyk Adamczyk   
Magister pielęgniarstwa – specjali-
sta z 26 letnim stażem zawodowym.  

Aktualnie wyłoniona w konkursie na 
stanowisko Pielęgniarki Oddziało-
wej, Oddziału Urologicznego SP 
ZOZ w Brzesku. 

 

Elżbieta Cieśla Elżbieta Cieśla   
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Pielęgniarka specjalista w dziedzi-
nie anestezjologii i intensywnej 
opieki z 34 letnim stażem zawodo-
wym.  

 

Zdzisław Curyło Zdzisław Curyło   
Lekarz, specjalista w dziedzinie 
chirurgii i urologii. Ze służbą zdro-
wia związany przez ponad 50 lat. 
W okresie zatrudnienia przez okres 
2 lat był Dyrektorem ZOZ, a przez 
kolejne 3 lata Z-cą Dyrektora ZOZ. 
Aktualnie przebywa na emeryturze. 

  

Helena Czuj Helena Czuj ––BojarowskaBojarowska 
Lekarz, specjalista w dziedzinie 
medycyny rodzinnej oraz specjali-
sta I0 w dziedzinie pediatrii. 
Od początku zatrudnienia, tj. od 38 
lat, związana z SP ZOZ w Brzesku. 
Obecnie pełni funkcję Kierownika 
Ośrodka Zdrowia w Woli Dębiń-
skiej. 

 

Anna Drużkowska Anna Drużkowska   
Lekarz, specjalista w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej terapii. 
Związana z SP ZOZ w Brzesku od 
początku zatrudnienia, tj. od 32 lat. 

Aktualnie udziela świadczeń me-
dycznych w Oddziale Anestezjolo-
gii i Intensywnej Terapii. 

 

Dorota Janusz (PP ZOL)Dorota Janusz (PP ZOL)
Pracuje w służbie zdrowia od 20 
lat.  Aktualnie Przełożona pielę-
gniarek w Powiatowym Publicznym 
Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym 

emeryta, nadal bardzo aktywna za-
wodowo i społecznie. 

 

J ó z e f a  K o s t u c h  J ó z e f a  K o s t u c h  ––
Maciejowska Maciejowska   
Specjalista w dziedzinie diagnostyki 
laboratoryjnej.  W służbie zdrowia 
zatrudniona od 40 lat. Wieloletni 
kierownik Zakładu Diagnostyki La-
boratoryjnej. Dzięki jej ogromnemu 
zaangażowaniu, w zakładzie – szpi-
talu powiatowym, funkcjonuje super-
nowoczesne laboratorium.  Aktualnie 
świadczy pracę, mając status emery-
ta. 

 

Urszula MajmurekUrszula Majmurek  
Mgr pielęgniarstwa, zatrudniona od 
31 lat w tutejszym Zespole a od 23 
lat pełni funkcję Pielęgniarki Oddzia-
łowej Oddziału Rehabilitacji Ogólno-
ustrojowej z Pododdziałem Rehabili-
tacji Neurologicznej. 

Od wielu lat pełni funkcję Społeczne-
go Inspektora Pracy. 

Aktywnie zaangażowana w działal-
ność związkową, będąc w Zarządzie 
Niezależnego Samodzielnego Związ-
ku Zawodowego „Solidarność”. 
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Odznaczeni ODZNAKĄ HONOROWĄ  
nadaną przez Ministra Zdrowia „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” 

Antoni SkuraAntoni Skura  
Lekarz, dr nauk medycznych – spe-
cjalista w dziedzinie reumatologii. 

Ze służbą zdrowia związany od 48 
lat.  Mając status emeryta nadal 
aktywny zawodowo pełniąc funkcję 
Kierownika Poradni Reumatologicz-
nej. 
 

Alicja Syty Alicja Syty     
Główny Specjalista ds. Zdrowia w 
Starostwie Brzeskim. 
Współtwórca Zakładu Opiekuńczo -
Leczniczego oraz Hospicjum Stacjo-
narnego w Brzesku.  
Członek rady społecznej  Powiato-
wego Publicznego Zakładu Opiekuń-
czo –Leczniczego w Brzesku. 
 

Zuzanna WięckowskaZuzanna Więckowska  

(PP ZOL)(PP ZOL) 
Pracuje w służbie zdrowia ponad 30 
lat. Z -ca Dyrektora ds. Lecznictwa w 
Powiatowym Publicznym Zakładzie 
Opiekuńczo –Leczniczym w Brzesku.  
II stopień specjalizacji z chorób we-
wnętrznych. Współtwórca Zakładu 
Opiekuńczo - Leczniczego oraz Ho-
spicjum Stacjonarnego w Brzesku. 
 

Krzysztof Mączka Krzysztof Mączka   
Lekarz, specjalista II0 w dziedzinach: 
pediatrii, chorób płuc i alergologii.  
Od 30 lat zatrudniony w brzeskiej 
służbie zdrowia.  Aktualnie, pełni funk-
cję Kierownika Zespołu Poradni Spe-
cjalistycznych, równocześnie udzielając 
świadczeń zdrowotnych w Poradniach. 

Stanisław Pacura Stanisław Pacura   
 V-ce starosta powiatu brzeskiego w 
latach 2006-2010. Współtwórca Za-
kładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz 
Hospicjum Stacjonarnego w Brzesku. 
Obecnie radny Powiatu oraz członek 
Rady Społecznej  PPZOL. 
  

Anna Perkowska Anna Perkowska  
Zatrudniona zgodnie z wyuczonym 
zawodem - na stanowisku położnej. 

W służbie zdrowia pracuje od 34 lat, 
natomiast w naszym Zespole od 24 
lat.  Jest współzałożycielką i prekur-
sorką działającej na terenie Szpitala 
Szkoły Rodzenia. 
 

Andrzej Skórzyński Andrzej Skórzyński  
Lekarz, dr nauk medycznych, specjali-
sta w dziedzinie chirurgii.  Posiada 
ponad 48 letni staż pracy, z tego 17 
lat w SP ZOZ w Brzesku. 
Od 1997r. pełnił funkcję Ordynatora 
Oddziału Chirurgicznego przez okres 
12 lat.  Aktualnie świadczy usługi me-
dyczne w Oddziale Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej.  
 

Adelina Skupiewska Adelina Skupiewska  
Lekarz, specjalista w dziedzinie ane-
stezjologii i intensywnej terapii oraz w 
dziedzinie medycyny ratunkowej. 
W SP ZOZ w Brzesku pracuje od po-
nad 27 lat. 
Aktualnie pełni obowiązki Ordynatora 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 
Zespołami Ratownictwa Medycznego. 

 

Józef Zydroń Józef Zydroń  
 Absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego -specjalista I⁰ rehabili-
tacji ruchowej z 37 letnim staż pra-
cy w zakresie rehabilitacji. 

Aktualnie zatrudniony na stanowisku 
Kierownika Zespołu Techników Me-
dycznych w Oddziale Rehabilitacji 
Ogólnoustrojowej z Pododdziałem 
Rehabilitacji Neurologicznej. 
Jeden ze współzałożycieli Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych 
Opiekunów i  Wolontariuszy 
„Ostoja”. 
   

ś.p. Irena Ślusarczyk ś.p. Irena Ślusarczyk  
ś.p. Irena Ślusarczyk odeszła dn. 
05.09.2014r. 
Ze służbą zdrowia związana była 
od ponad 44 lat, w tym od 11 lat, 
mając status emeryta. 
Zatrudniona na stanowiskach admi-
nistracyjnych, od wielu lat aktywnie 
działała w Niezależnym Samorząd-
nym  Zw iąz k u  Zawodowym 
„Solidarność” w SP ZOZ w Brzesku, 
będąc od kilku kadencji jego Prze-
wodniczącą. 
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Ewa Adamczyk  

Mgr pielęgniarstwa z 26 letnim sta-
żem zawodowym. W okresie za-
trudnienia, sukcesywnie podnosiła 
swoje kwalifikacje zawodowe, za-
równo w formach szkolnych jak i 
pozaszkolnych. W 2009r. uzyskała 
tytuł pielęgniarki specjalisty, a w r. 
2013 - tytuł mgr pielęgniarstwa. 
Wzrost poziomu kwalifikacji oraz 
posiadane predyspozycje, umożliwił 
jej duże zaangażowanie w prace 
w Zespole, na rzecz zintegrowane-
go systemu zarządzania. Jest osobą 
bardzo kreatywną, otwartą na no-
we rozwiązania w zakresie prac 
pielęgniarskich. W okresie wdraża-
nia systemu, mającego na celu 
wprowadzenie w Zespole dokumen-
tacji medycznej w formie elektro-
nicznej, wykazała duże zaangażo-
wanie w prowadzonych przygoto-   

waniach,  min .  opracowując 
i weryfikując procedury medyczne 
w systemie informatycznym. W tym 
trudnym okresie wprowadzania 
nowej formy dokumentacji, zawsze 
służyła wsparciem i pomocą. W 
2009r. zdobyła pierwsze miejsce 
w konkursie Pielęgniarka Roku Re-
gionu Małopolskiego. Jest osobą 
sumienną, odpowiedzialną, wrażli-
wą na potrzeby pacjenta, konse-
kwentnie realizująca misję niesienia 
pomocy drugiej osobie, między 
innymi poprzez ciągłe podnoszenie 
swoich kwalifikacji. W 2010r. w 
uznaniu zasług oraz wzorową, peł-
ną poświęcenia służbę, Burmistrz 
Miasta Brzeska wyróżnił ją meda-
lem okolicznościowym z okazji 625 
- Lecia Miasta Brzeska.  

Elżbieta Cieśla  

Pielęgniarka, w brzeskiej służbie 
zdrowia zatrudniona od ponad 
34 lat. Wieloletnia pielęgniarka 
w Oddziale Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii, a od ponad 20 
lat, nieprzerwanie, pełni w nim 
funkcję Pielęgniarki Oddziałowej. 
Jest osobą odpowiedzialną, nie-
zwykle taktową i kreatywną. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że jej 
empatyczne podejście w stosunku 
do pacjentów intensywnej terapii i 
ich rodzin, ma szczególne znacze-
nie w sytuacjach związanych z 
tragicznymi zdarzeniami. Współ-
pracę w Zespole opiera na zasa-
dzie zaangażowania, będąc sa-
ma przykładem dla kierowanego 
personelu, oraz konsekwencji 

   

w działaniu. Wspiera kształcenie 
się personelu oraz podnoszenie 
poziomu wiedzy, w trosce 
o powierzonych pacjentów. Wy-
kazuje dużą samodzielność 
i odpowiedzialność w działaniu 
na rzecz pacjenta. Wykazuje też 
duże zdolności organizacyjne 
oraz umiejętność podejmowania 
trafnych decyzji w trudnych sytu-
acjach. Zarówno personel jak i 
rodziny chorych wypowiadają 
się o jej zaangażowaniu 
w pracy, z ogromnym uznaniem. 
W 2010r., w uznaniu zasług 
oraz wzorową, pełną poświęce-
nia służbę, Burmistrz Miasta 
Brzeska wyróżnił ją medalem 
okolicznościowym z okazji 625 - 

 BIULETYN INFORMACYJNY 
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Zdzisław Curyło 
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tytułu specjalisty w dziedzinie 
urologii, a będąc już specjalistą 
w dziedzinie chirurgii, pracował 
na różnych stanowiskach: Z-cy 
Ordynatora Oddziału Chirur-
gicznego, Ordynatora tego Od-
działu, przez okres 2 lat był Dy-
rektorem ZOZ i przez 3 lata – Z-
cą Dyrektora ZOZ. Z wielkim 
oddaniem i zapałem pracował 
na każdym stanowisku. Jednak 
po uzyskaniu tytułu specjalisty 
w dziedzinie urologii z pasją 
przystąpił do zorganizowania 
Oddziału Urologicznego, tak 
bardzo potrzebnego na terenie 
województwa. W okresie budo-
wy i rozruchu nowego szpitala, 
aktywnie działał na rzecz wypo-
sażania Oddziału Urologicznego 
i Chirurgicznego oraz punktu 
krwiodawstwa. Od 1984.r przez 
wiele lat kierował Oddziałem 

Lekarz specjalista w dziedzinie 
chirurgii i urologii, ze służbą zdro-
wia związany przez ponad 50 
lat, aktualnie przebywający na 
emeryturze. W okresie zatrudnie-
nia w Zespole, przed uzyskaniem 

Urologicznym. Sukcesywnie dbał o 
doposażenie Oddziału w sprzęt i 
aparaturę, doskonalił swoją wie-
dzę w dziedzinie urologii i tego 
wymagał od personelu, poprzez 
uczestniczenie w licznych kursach 
i szkoleniach. Włożył ogrom pracy 
i energii, aby w Oddziale świad-
czony był szeroki zakres usług dia-
gnostycznych i leczniczych. Był le-
karzem niezwykle pracowitym, 
cenionym wśród pacjentów i ich 
rodzin za profesjonalizm. Był rów-
nież bardzo zaangażowanym w 
prace społeczne w zakładzie 
(był Przewodniczącym Związku 
Zawodowego Pracowników 
Ochrony Zdrowia, przez 
5 kadencji). Za zaangażowanie w 
pracy społecznej, otrzymał medal 
„Za zasługi dla Federacji Związ-
ków Zawodowych Pracowników 
Ochrony Zdrowia”. 

Helena Czuj - Bojarowska 
Lekarz specjalista w dziedzinie me-
dycyny rodzinnej oraz specjalista I⁰ 
w dziedzinie pediatrii, od początku 
zatrudnienia, tj. od 38 lat, związa-
na z SP ZOZ w Brzesku. Początkowo 
pracowała w Oddziale Dziecięcym, 
a od 1981r. związała swoją pracę 
z Ośrodkiem Zdrowia w Woli Dę-
bińskiej, będącym w strukturach SP 
ZOZ, pracując w nim początkowo 
na stanowisku lekarza pediatry. 
W 2001r. uzyskała tytuł specjalisty 
w dziedzinie medycyny rodzinnej i 
od 2007r. do nadal, pełni funkcję 
Kierownika tego Ośrodka. Na uzna-
nie zasługuje jej dbałość o wysoki 
poziom świadczeń, udzielanych w 
Ośrodku, którym kieruje. Jest 
sprawnym organizatorem pracy, 

doskonale znającym specyfikę po-
pulacji, dla której pracuje. Cieszy się 
dużym uznaniem wśród pacjentów; 
jest bardzo taktowną, życzliwą i 
empatyczną osobą. Pracą swoją i 
zespołu, zatrudnionego w Ośrodku 
Zdrowia, kreuje bardzo pozytywny 
wizerunek całego zakładu. Od kilku 
lat, ogromnie zaangażowana 
w realizację corocznych programów 
profilaktycznych, obejmujących 
mieszkańców województwa mało-
polskiego, pn. „Program zdrowotny 
w zakresie prewencji i wykrywania 
chorób układu krążenia w populacji 
mieszkańców województwa mało-
polskiego” 
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Anna Drużkowska  

Lekarz specjalista w dziedzinie 
anestezjologii i intensywnej tera-
pii, związana z SP ZOZ w Brzesku 
od początku zatrudnienia, tj. od 
32 lat. Od 2007r. pełniła funkcję 
Zastępcy Ordynatora Oddziału 
AiIT. Przez wiele lat, pełniła rów-
nież funkcję lekarza transfuzjolo-
ga szpitala. Jest wspaniałym le-
karzem, niezwykle oddanym pa-
cjentom; człowiekiem wielkiego 
serca, sumiennym i rzetelnym pra-
cownikiem. Całe swoje, dotych-
czasowe życie zawodowe odda-
na Oddziałowi, w którym pracuje. 
Wiele uwagi poświęca zarówno 
pacjentom jak i ich bliskim. Nie-
zwykle taktowana i empatyczna 

   

w rozmowach z rodziną pacjen-
tów. Jest bardzo obowiązkowa, 
posiadająca umiejętność pracy w 
zespole. Chętnie swoją wiedzą 
dzieli się młodymi lekarzami, 
szczególnie specjalizującymi się. 
Jest dla nich autorytetem. Jej 
niezwykłe cechy charakteru, zro-
zumienie problemów i empatycz-
na postawa wobec człowieka 
sprawiły, że jest nieocenionym 
lekarzem udzielającym świad-
czeń również pacjentom przeby-
wającym w Zakładzie Opiekuń-
czo – Leczniczym oraz Hospicjum 
i ogromnym wsparciem dla ich 
rodzin. 

Krzysztof Kasperczyk 
Lekarz specjalista w dziedzinie 
pediatrii. W służbie zdrowia pra-
cuje od ponad 35 lat, w tym w SP 
ZOZ w Brzesku, zatrudniony od 
ponad 31 lat. Od 1991r. do 
nadal, pełni funkcję Ordynatora 
Oddziału Dziecięcego, prowadząc 
przez wiele lat, równocześnie funk-
cjonującą przy Oddziale, Poradnię 
Konsultacyjną dla Dzieci. Oddział, 
którym kieruje, cieszy się dużym 
uznaniem, dzięki wysokiemu pozio-
mowi merytorycznemu, jak również 
wysoko wykwalifikowanej kadrze, 
otwartej na potrzeby pacjentów. 
Jako jeden z pierwszych w Mało-
polsce, stworzył w Oddziale możli-
wość pobytu opiekuna wraz z 
dzieckiem, co niewątpliwie bardzo 
pozytywnie wpływa na proces 
zdrowienia małych pacjentów. 
Zawsze służy pomocą i wspomaga 

   

młodych lekarzy; jest autoryte-
tem wśród nich. Pod jego kierow-
nictwem, wykształciło się kilkuna-
stu lekarzy pediatrów. Bardzo 
życzliwy i taktowny w stosunku 
do pacjentów i ich rodzin. Przez 
wiele lat aktywnie uczestniczył w 
pracach samorządu lekarskiego 
Okręgowej Izby Lekarskiej, peł-
niąc w niej funkcje: sekretarza 
zarządu, i v-ce prezesa zarządu 
OIL Od 2000r. jest członkiem 
Zarządu Regionalnego Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego w 
Krakowie. Od wielu lat, nieprze-
rwanie, pełni funkcję Przewodni-
czącego, początkowo Rady Or-
dynatorów, a od 2012r. Rady 
Medycznej przy SP ZOZ w Brze-
sku, będącej organem dorad-
czym Dyrektora. 

 BIULETYN INFORMACYJNY 
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Maria Kędziora 

Działu Usprawniania Leczniczego 
oraz Poradni Rehabilitacyjnej, w 
której nadal świadczy pracę. Ce-
chuje ją skromność, a zarazem 
śmiałość poglądów i umiejętność 
słuchania rzeczowych argumentów. 
Szczególną troską otacza osoby 
niepełnosprawne. W 1998r. była 
inicjatorem założenia Stowarzysze-
nia Osób Niepełnosprawnych 
Opiekunów i Wolontariuszy 
„Ostoja”. Stowarzyszenie to podej-
muje działania o charakterze reha-
bilitacyjnym, społecznym i zawodo-
wym, wspierające osoby niepełno-
sprawne i ich rodziny. W 2001r., 
przy jej aktywnym udziale, stwo-
rzono Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej – placówkę wychowawczą dla 
osób o umiarkowanym lub znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, w 
którym prowadzona jest rehabili-
tacja i terapia zajęciowa dla 50-
 dorosłych, niepełnosprawnych 
podopiecznych. Aktywnie działa 
też w Duszpasterstwie Osób Nie-
pełnosprawnych przy parafii św. 
Jakuba Apostoła w Brzesku. W 
latach 1998 – 2002 wybrana zo-

Lekarz specjalista w dziedzinie re-
habilitacji, związana zawodowo ze 
służbą zdrowia od blisko 50 lat, z 
tego w SP ZOZ w Brzesku zatrud-
niona od ponad 33 lat. 
Mając status emeryta, nadal bardzo 
aktywna zawodowo i społecznie. 
Jest współtwórczynią brzeskiej reha-
bilitacji: Oddziału Rehabilitacji, 

stała do Rady Powiatu Brzeskiego, 
pełniąc w niej funkcję Przewodniczą-
cej Komisji Zdrowia. Jest również 
członkiem organu opiniodawczego 
Starosty - Powiatowej Rady Społecz-
nej ds. osób niepełnosprawnych. W 
2008r. odznaczona została nagro-
dą, przyznawaną przez Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
Amicus Hominum, w kategorii - ochro-
na zdrowia i pomoc osobom niepeł-
nosprawnym. W 2009r. jako Prezes 
Stowarzyszenia „Ostoja” otrzymała 
prestiżową nagrodę „Kryształy soli” 
przyznawaną najlepszym organiza-
cjom pozarządowym, prowadzących 
działalność pożytku publicznego w 
województwie małopolskim. Również 
w 2009r. odznaczona została 
„Medalem na wstędze za zasługi dla 
miasta Brzeska”. Otrzymała je jako 
osoba, która przez swoje życie 
i zaangażowanie społeczne wniosła 
duży wkład w rozwój brzeskiej spo-
łeczności. Za wybitne zasługi dla 
lokalnej społeczności otrzymała za-
szczytny tytuł „Honorowy Obywatel 
Miasta Brzeska”. 

Józefa Kostuch — Maciejowska 

Specjalista w dziedzinie diagno-
styki laboratoryjnej, w służbie 
zdrowia zatrudniona od 40 lat. 
Aktualnie świadczy pracę, mając 
status emeryta. Od początku za-
trudnienia, aktywnie działała na 
rzecz wyposażania i rozwoju pra-
cowni analitycznych. Przez lata, 
niestrudzenie dążyła do sukcesyw-
nego podnoszenia poziomu anali-
tyki medycznej w zakładzie. Dzięki 
jej zaangażowaniu, zakres wyko-
nywanych badań w Zakładzie 
Diagnostyki Laboratoryjnej tutej-
szego Zespołu, jest znacznie szer-
szy niż w pozostałych jednostkach, 
w innych powiatach. To ogromne 
zaangażowanie w dążeniu do celu 
zaowocowało tym, że od kilku lat 

w zakładzie – szpitalu powiatowym, 
funkcjonuje supernowoczesne labo-
ratorium, w którym pracownie wypo-
sażone są w odpowiedni sprzęt, ob-
sługiwany przez wykształcony per-
sonel. Stale uczestnicząc w szkole-
niach, konferencjach i kursach, jest 
przykładem dla podległego perso-
nelu, od którego również wymaga 
ustawicznego podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych. Jest aktywnie 
działającym członkiem Krajowej Izby 
Diagnostów Laboratoryjnych, co 
umożliwia jej poznawanie najnowo-
cześniejszych rozwiązań w diagno-
styce laboratoryjnej i wdrażanie ich 
w naszym Zespole. 
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Urszula Majmurek 
kierowanego personelu, oraz konse-
kwencji w działaniu. Wykazuje dużą 
samodzielność i odpowiedzialność w 
działaniu na rzecz pacjenta oraz du-
że zdolności organizacyjne oraz 
umiejętność podejmowania trafnych 
decyzji w trudnych sytuacjach. Bardzo 
aktywnie wspomaga przedsięwzięcia 
na rzecz pozyskiwania nowoczesnego 
sprzętu dla Oddziału.  Zarówno per-
sonel jak i rodziny chorych wypowia-
dają się o jej postawie i zaangażo-
waniu w pracy z ogromnym uzna-
niem. Od wielu lat pełni funkcję Spo-
łecznego Inspektora Pracy, aktywnie 
współdziałając na rzecz poprawy 
warunków pracy personelu pielę-
gniarskiego. Wykazuje również duże 
zaangażowanie w działalność związ-
kową, będąc w Zarządzie Niezależ-
nego Samodzielnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”. Jest Delega-
tem na Walne Zebranie Sekcji Zdro-
wia Regionu Małopolska. Przez dwie 
kadencje, pełniła również funkcję 
Ławnika w Sądzie Rejonowym w 
Bochni -Sądzie Pracy. W 1998r., 
była jednym ze współzałożycieli Sto-
warzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych Opiekunów i Wolontariuszy 
„Ostoja”, działającego na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, i od 
początku jego istnienia jest skarbni-

Mgr pielęgniarstwa, zatrudniona od 
31 lat w tutejszym Zespole. Od 23 lat 
pełni funkcję Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Rehabilitacji, aktualnie jest to 
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 
z Pododdziałem Rehabilitacji Neurolo-
gicznej. Jest osobą ustawicznie podno-
szącą swoje kwalifikacje i tego wyma-
gającą od podległego personelu w 
trosce o powierzonych pacjentów.; jest 
osobą odpowiedzialną, niezwykle tak-
tową i kreatywną. Współpracę w Ze-
spole opiera na zasadzie zaangażo-
wania, będąc sama przykładem dla 

kiem tej organizacji. W 2001r. brała 
aktywny udział w utworzeniu Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej – placówki 
dla osób dorosłych z umiarkowanym 
lub znacznym stopniem niepełno-
sprawności. Od 1984r. jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego, oraz cz łonkiem Rady 
„Stowarzyszenie Kwartet na Przed-
górzu” w Lokalnej Grupie Działania, 
która dba o rozwój regionu, promuje 
go i wykorzystuje lokalne zasoby. 

W 2009r. otrzymała odznaczenie 
„Za zasługi dla odrodzonego Samo-
rządu II Rzeczpospolitej”. W 2010r. 
otrzymała brązową odznakę przy-
znawaną przez Polskie Towarzystwo 
Pielęgniarskie za profesjonalną i 
merytoryczną działalność i pracę na 
rzecz pielęgniarstwa. W 2010r. 
otrzymała medal XXX- Lecia za 
działalność związkową.  W 2010 r., 
w uznaniu zasług oraz wzorową, peł-
ną poświęcenia służbę, Burmistrz 
Miasta Brzeska wyróżnił ją medalem 
okolicznościowym z okazji 625 - Le-
cia Miasta Brzeska.  

Kolejne wyróżnienie otrzymała w 
2014r. - za służbę dla dobra spo-
łeczności Gminy Brzesko oraz pracę 
na rzecz przemian, które zachodziły 
w Polsce po 1989r. 

Krzysztof Mączka 

Lekarz, specjalista II ⁰ w dziedzi-
nach: pediatrii, chorób płuc i aler-
gologii, od 30 lat zatrudniony w 
brzeskiej służbie zdrowia. 

W okresie zatrudnienia, pełnił funk-
cje: Kierownika Działu Pomocy Do-
raźnej, Kierownika Poradni Pulmo-
nologicznej dla Dzieci, Z-cy Dyrek-
tora ds. Lecznictwa, p.o Dyrektora 
SP ZOZ Brzesko, a aktualnie, pełni 
funkcję Kierownika Zespołu Poradni 
Specjalistycznych, równocześnie 
udzielając świadczeń zdrowotnych 
w Poradniach. Na uznanie zasługuje 
jego szczególna dbałość zarówno o 
wysoki poziom udzielanych świad-
czeń zdrowotnych, jak i zgodność ich 
z aktualnie obowiązującymi przepi-
sami prawa. Kierując wymienionymi 
placówkami wykazał się jako 
sprawny organizator, doskonale 
znający zagadnienia funkcjonowa-   

nia zakładu opieki zdrowotnej, co 
ma przełożenie na umiejętne i ko-
rzystne dla naszego Zespołu kon-
traktowanie świadczeń z NFZ. Peł-
nił funkcję koordynatora jednego z 
projektów, realizowanego w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013.  
W 2012r. zarządzeniem Woje-
wody Małopolskiego, został po-
wołany w skład członków Woje-
wódzkiej Komisji do Spraw 
Orzekania o Zdarzeniach Me-
dycznych. 

W 2010r., w uznaniu zasług 
oraz wzorową, pełną poświęce-
nia służbę, Burmistrz Miasta 
Brzeska wyróżnił go medalem 
okolicznościowym z okazji 625 - 
Lecia Miasta Brzeska. 
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Anna Perkowska 

Położna, w służbie zdrowia 
pracuje od 34 lat, w naszym 
Zespole od 24 lat, zgodnie z 
wyuczonym zawodem - na sta-
nowisku położnej. Cechuje ją 
ogromna empatia oraz poczu-
cie odpowiedzialności. Jest 
współzałożycielką i prekursor-
ką działającej na terenie szpi-
tala Szkoły Rodzenia. Jej duży 
wysiłek i zaangażowanie w 
pracy, przyczyniły się do uzy-
skania przez zakład prestiżo-
wego tytułu „Szpital przyjazny 
Dziecku” oraz certyfikatu akre-

 

dytacyjnego. Jest pierwszą i wie-
loletnią Przewodniczącą Zakłado-
wej Organizacji Związkowej Pielę-
gniarek i Położnych przy SP ZOZ. 
W 2010r. w uznaniu zasług oraz 
wzorową, pełną poświęcenia służ-
bę, Burmistrz Miasta Brzeska wy-
różnił ją medalem okolicznościo-
wym z okazji 625 - Lecia Miasta 
Brzeska. 

Andrzej Skórzyński 

 Lekarz, dr nauk medycznych, 
specjalista w dziedzinie chirurgii; 
posiada ponad 48 letni staż pra-
cy, z tego ponad 17 lat w SP 
ZOZ w Brzesku. Pracując w I Ka-
tedrze Chirurgii Ogólnej AM w 
Krakowie, zdobył kolejno I i II 
stopień specjalizacji z zakresu 
chirurgii ogólnej i uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk medycz-
nych. Przez wiele lat pełnił funkcję 
Zastępcy Kierownika Kliniki. 

W SP ZOZ w Brzesku rozpoczął 
pracę na stanowisku Ordynatora 
Oddziału Chirurgii Ogólnej, po 
wygranym konkursie na to stano-
wisko. W czasie, kiedy kierował 
Oddziałem, wprowadził wiele 
nowoczesnych metod leczenia 
pacjentów, dzięki czemu SP ZOZ 
w Brzesku leczył również potrze-

bujących pomocy spoza powiatu 
brzeskiego. Jest współtwórcą Stowa-
rzyszenia Rozwoju Chirurgii w Brze-
sku, a przez wiele lat, również jego 
prezesem. Dzięki Jego staraniom, 
wyremontowano Oddział Chirurgicz-
ny, podnosząc standard Oddziału, 
oraz doposażono Oddział i Blok 
Operacyjny w aparaturę. Swoim 
doświadczeniem i wiedzą w dalszym 
ciągu służy lekarzom zatrudnionym 
w Oddziale, kierowanym przez le-
karza, który wiedzę i doświadczenie 
zdobywał od dr n. med. Andrzeja 
Skórzyńskiego. W 2010r., w uznaniu 
zasług oraz wzorową, pełną poświę-
cenia służbę, Burmistrz Miasta Brze-
ska wyróżnił go medalem okoliczno-
ściowym z okazji 625 - Lecia Miasta 
Brzeska. 
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Adelina Skupiewska 
Lekarz specjalista w dziedzinie ane-
stezjologii i intensywnej terapii oraz w 
dziedzinie medycyny ratunkowej. W 
SP ZOZ w Brzesku pracuje od ponad 
27 lat, jako lekarz specjalista w tych 
dziedzinach. Początkowo zatrudniona 
w Oddziale Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii, a od 2001r. do nadal, 
wyłoniona w drodze kolejnych konkur-
sów, pełni obowiązki Ordynatora 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 
Zespołami Ratownictwa Medycznego. 
Jest osobą przedsiębiorczą i bardzo 
aktywną. Dużą jej zasługą jest po-
ziom wyposażenia Oddziału w sprzęt 
diagnostyczny, podnoszący bezpie-
czeństwo leczenia pacjentów oraz, 
również w trosce o dobro pacjenta, 
wysoki poziom kwalifikacji kierowa-

 

nego przez nią personel. Szpitalny 
Oddział Ratunkowy, jako jeden z 
pierwszych w Małopolsce, już w 
2003r., spełniał wymogi Ministerstwa 
Zdrowia oraz uzyskał akredytację 
do prowadzenia specjalizacji lekar-
skich z zakresu medycyny ratunko-
wej. Pod jej kierownictwem, specjali-
zację tę ukończyło kilku lekarzy, za-
trudnionych zarówno w SP ZOZ w 
Brzesku, jak i w okolicznych szpita-
lach. 

W 2010r., w uznaniu zasług oraz 
wzorową, pełną poświęcenia służbę, 
Burmistrz Miasta Brzeska wyróżnił ją 
medalem okolicznościowym z okazji 
625 - Lecia Miasta Brzeska. 

Antoni Skura 

 Lekarz – specjalista, dr nauk me-
dycznych, niekwestionowany auto-
rytet w dziedzinie reumatologii w 
Małopolsce. Ze służbą zdrowia 
związany od 48 lat; jest nadal 
aktywnym zawodowo, mając sta-
tus emeryta. Był współorganizato-
rem Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzesku od 1973r., który po 
wielu zmianach, funkcjonuje do 
dziś. Przez wiele lat pełnił funkcję 
Wojewódzkiego Konsultanta ds. 
Reumatologii. Od wielu lat jest 
najbardziej wyróżniającym się 
lekarzem Poradni Reumatologicz-
nej, pełniąc funkcję jej Kierownika. 
Większość swojego, dotychczaso-
wego życia zawodowego poświę-
cił na rozwój reumatologii.    

 Jest lekarzem posiadającym 
szeroki zakres wiedzy medycz-
nej, którą chętnie dzieli się z 
młodszymi lekarzami, mobilizuje 
do systematycznego podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych, 
sam będąc dobrym przykładem 
dbania o ustawiczny rozwój. 
Ciesząc się wśród lokalnej spo-
łeczności dużym autorytetem, jest 
równocześnie postrzegany jako 
ogromnie taktowny i życzliwy 
człowiek, cieszący się zaufaniem 
pacjentów i ich rodzin. Cechuje 
go niezwykła pracowitość i nie-
tuzinkowa osobowość. 
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Józef Zydroń 

cując jako nauczyciel zawodu w Me-
dycznym Studium Zawodowym w 
Bochni. Jest wychowawcą wielu re-
habilitantów, pracujących w tutej-
szym Zespole, pod jego nadzorem. 

Od początku zatrudnienia związany 
z Oddziałem Rehabilitacji. Jest oso-
bą ustawicznie podnoszącą swoje 
kwalifikacje. Wyróżnia go wysoki 
profesjonalizm i konsekwencja w 
działaniu. Jest osobą niezwykle tak-
tową i kreatywną. Wykazuje dużą 
samodzielność i odpowiedzialność w 
działaniu na rzecz pacjenta oraz 
duże zdolności organizacyjne, a tak-
że umiejętność podejmowania traf-
nych decyzji w trudnych sytuacjach. 
Zarówno personel jak i rodziny cho-
rych wypowiadają się o jego posta-
wie i zaangażowaniu w pracy z 
ogromnym uznaniem. W 1998 r. był 
jednym ze współzałożycieli Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

Absolwent Akademii Wychowania 
Fizycznego, specjalista I⁰ rehabilitacji 
ruchowej – posiada ponad 37 letni 
staż pracy w zakresie rehabilitacji, 
równolegle, przez okres 15 lat, pra-

Opiekunów i Wolontariuszy „Ostoja”, 
działającego na rzecz osób niepełno-
sprawnych i cały czas jest jego aktyw-
nym członkiem. Był prekursorem stoso-
wania wielu nowoczesnych metod re-
habilitacyjnych w leczeniu chorych, 
hospitalizowanych w Oddziale Reha-
bilitacji: m.in. PNF, Mc Kenzie, Tap-
ping, NDT. Czynnie uczestniczył i 
wspomagał pozyskiwanie nowoczesne-
go sprzętu rehabilitacyjnego dla Od-
działu, w ramach projektu POLCARD. 
Jest członkiem Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” w Brzesku, działają-
cego na rzecz krzewienia kultury fi-
zycznej wśród dzieci i młodzieży na-
szego rejonu. W 2010r. w uznaniu 
zasług oraz wzorową, pełną poświę-
cenia służbę, otrzymał medal okolicz-
nościowy Burmistrza Brzeska, z okazji 
625 -Lecia Miasta Brzeska. 

 

. 

Ś. P. Irena Ślusarczyk  

od wielu lat aktywnie działała w 
Niezależnym Samorządnym Związ
-ku Zawodowym „Solidarność” , w 
SP ZOZ w Brzesku, będąc od kilku 
kadencji jego Przewodniczącą. 
Jej duże doświadczenie, związane 
ze specyfiką ochrony zdrowia 
oraz determinacja w działaniu, 
miały konkretny wpływ na strate-
gię zakładu, realizacja której do-
prowadziła do stabilnej pozycji na 
rynku usług zdrowotnych.                                                                         
Aktywnie również działała na 
rzecz ochrony zdrowia, będąc 
członkiem Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia NSZZ ”Solidarność” Za-
rządu Regionu Małopolska; zosta-
ła także wybrana Delegatem na 
Walne Zebranie Delegatów Za-
rządu Regionu Małopolska NSZZ 
”Solidarność”. Członek Prezydium 
Delegatury NSZZ ”S” w Brzesku. 
Przede wszystkim, dała się poznać 
jako osoba działająca na rzecz 
zakładu: aktywnie wspierająca 

rozwój zakładu pracy równocześnie 
dbająca o pracowników. Różne 
działania, które wymagały konsulta-
cji związkowej, spotykały się z apro-
batą kierowanego przez nią Związ-
ku Zawodowego, jeśli tylko widocz-
na w nich była troska o pracowni-
ków, o przyszłość załogi. W 2010r., 
w uznaniu zasług, za działalność 
społeczną i samorządową na rzecz 
lokalnej społeczności, Burmistrz Mia-
sta Brzeska wyróżnił ją medalem 
okolicznościowym z okazji 625 - Le-
cia Miasta Brzeska. Również w 
2010r. Była odznaczona medalem z 
okazji 30-Lecia Solidarności. W 
2011r. odznaczona Srebrnym Krzy-
żem Zasługi za długoletnią działal-
ność na rzecz Organizacji Związko-
wej w Małopolsce, za współtworze-
nie Organizacji w czasach PRL. Od 
wielu lat działała również w Powia-
towej Radzie Zatrudnienia, przy Sta-
rostwie Powiatowym w Brzesku. 

Ze służbą zdrowia związana była od 
ponad 44 lat, w tym od 11 lat, mając 
status emeryta. Zatrudniona na stano-
wiskach administracyjnych,  

ROK 2014, NUMER SPECJALNY 



Str. 14  BIULETYN INFORMACYJNY 

Fotorelacja z uroczystości 



Fotorelacja z uroczystości 

ROK 2014, NUMER SPECJALNY Str. 15 



Redakcja: Zespół                 
Tel.: 14 66 21 435 
 

Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Brzesku 
ul. Kościuszki 68 
32-800 Brzesko 

Tel.   14 66 21 000 
Fax.: 14 66 21 145 
E-mail: szpital@spzoz-brzesko.pl 
www.spzoz-brzesko.pl 

Już 5 lat służy pacjentom Powiatowy Publiczny Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku 

zakładu. Projekt współfinansowany  
był przez Unię Europejską, uzyskał 
dofinansowanie w wysokości ponad 
1 200.000 zł. w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013. Środ-
ki finansowe powiatu brzeskiego wy-
niosły około  660.000  zł. 

W chwili obecnej Zakład świadczy 
specjalistyczne usługi medyczne na 
podstawie zawartych kontraktów z 
Małopolskim Oddziałem Wojewódz-
kim Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Krakowie. Kwoty przekazywanych 
środków z systemu opieki zdrowotnej 
na ten cel wynoszą około  2 500.000 
zł w stosunku rocznym.  

Powiatowy Publiczny Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy w Brzesku w chwili 
obecnej świadczy specjalistyczne  
stacjonarne usługi medyczne opiekuń-
czo-lecznicze dla około 44 pacjen-
tów, a hospicyjne dla 20 pacjentów 
w ujęciu średniodobowym. 

W okresie swojej dotychczasowej 
działalności zapewnił świadczenia 
medyczne 1350 pacjentom. Inwestuje 
środki własne w rozbudowę infra-
struktury technicznej oraz zakup 
sprzętu specjalistycznego. Przezna-
czono na ten cel kwotę około 
270.000 zł.  

Sytuacja finansowa Zakładu pozwala 
w przyszłości na sfinansowanie po-
szerzenia oferty świadczonych usług 
medycznych o Hospicjum domowe, 
które zostanie uruchomione w przy-
szłym roku. 

Pomimo kryzysu finansów publicz-
nych, niskich środków finansowych w 
ramach systemu opieki zdrowotnej 
przeznaczanych na realizowanie 
specjalistyczny usług medycznych, 
PPZOL w Brzesku zachowuje płynność 
finansową dzięki wsparciu organu 
założycielskiego jakim jest Starostwo 
Powiatowe w Brzesku. 

Jest także pracodawcą dla 50 osób, 
zatrudnionych na podstawie umów  

o pracę.  Pracownicy medyczni po-
siadają wysokie kwalifikacje dostoso-
wane do realizacji specjalistycznych 
usług medycznych, wymaganych 

W 2009 roku rozpoczął swoją działal-
ność Powiatowy Publiczny Zakład Opie-
kuńczo-Leczniczy w Brzesku, który  ofiar-
nie  służy  społeczeństwu małopolski  – 
zajmując  niezmiernie ważne miejsce w 
systemie opieki zdrowotnej powiatu 
brzeskiego.  

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku 
został  powołany z myślą o poprawie 
dostępności do specjalistycznej  opieki 
medycznej wśród mieszkańców powiatu 
brzeskiego oraz małopolski.  Wypełnia 
swoją misję społeczną służąc pomocą i 
wsparciem najbardziej potrzebującym 
chorym i ich rodzinom.  

Na potrzeby Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w 
Brzesku na przełomie roku 2009/2010  
zmodernizowano i wyposażono I piętro 
budynku starego szpitala w Brzesku. 
Koszty robót remontowych, wyposażenia 
w nowoczesny sprzęt i aparaturę me-
dyczną poniesione przez Starostwo Po-
wiatu Brzeskiego wyniosły około 1 92-
7.000  zł.  

Zakład w chwili otwarcia dysponował 30 
łóżkami z przeznaczeniem dla pacjentów 
wymagających stacjonarnych pielęgna-
cyjno-opiekuńczych świadczeń zdrowot-
nych. 

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom 
społeczności powiatu brzeskiego w roku 
2010 na potrzeby Hospicjum stacjonar-
nego zmodernizowano i wyposażono w 
sprzęt i aparaturę medyczną II piętro  
budynku będącego siedzibą naszego 

przez warunki zawarte w kontraktach 
z NFZ. 

O wysokich kwalifikacjach może 
świadczyć fakt, że pielęgniarka Pani 
Beta Jurkiewicz  zatrudniona w na-
szym Zakładzie zdobyła  tytuł Pielę-
gniarki  Roku 2013 w ogólnopolskim 
konkursie organizowanym przez Pol-
skie Towarzystwo Pielęgniarskie, re-
prezentując środowiska pielęgniarskie 
województwa małopolskiego. Zakład 
w swojej strategii rozwoju stawia na 
podnoszenie kwalifikacji zatrudnione-
go personelu oraz politykę prorodzin-
ną. Pracownicy mają gwarancję po-
wrotu z pracy po urlopach macierzyń-
skich i wychowawczych. Zakład jest 
stabilnym pracodawcą gwarantującym 
stałe zatrudnienie w dłuższej perspek-
tywie czasowej.  


