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Zarząd Powiatowego 
Centrum Zdrowia pod-

czas jubileuszowego spotka-
nia z okazji 10-lecia spółki 
miał okazję ocenić minioną 
dekadę oraz podziękować 
tym, którzy pracują w PCZ 
od początku jego istnienia. 
Takich osób jest 113. 

Ogółem w spółce pracuje 
łącznie (na umowę o pracę i 
kontrakty) – 270 osób.  

Jest wśród nich Krzysz-
tof Dzierżyński, który 
zaczynał pracę jako pielę-
gniarz jeszcze za czasów SP 
ZOZ-u. Dziś jest kierowni-
kiem Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Wołczynie, 
prowadzonego przez PCZ. 

- Teraz pracuje się łatwiej 
niż dekadę temu, przede 
wszystkim jak chodzi o 
dostęp do nowoczesnego 
sprzętu i w ogóle o warunki 
pracy – ocenia. - Większości 
przyszpitalnych poradni 10 
lat temu nie było nawet w 
planach, że o tomografie  nie 
wspomnę. 

Natomiast Mieczysław 
Buczkowski, kierownik 
techniczno – administracyj-
ny w PCZ, dekadę odmierza 

zrealizowanymi inwestycja-
mi, z których największą 
było dokończenie przez 
powiat budowy nowego 
skrzydła chirurgii, rozpoczę-
tej w czasach, gdy szpital nie 
był jeszcze powiatowy oraz 
gruntowne remonty oddziału 
ginekologicznego czy dzie-
cięcego przeprowadzone już 
przez spółkę. 

68 pracownikom, którzy 
szczególnie wyróżnili się 
przez te lata swoją pracą, 
starosta Piotr Pośpiech wrę-
czył listy gratulacyjne oraz 
pamiątkowe medale. Nato-
miast wszyscy pracownicy 
szpitala otrzymali z okazji 
jubileuszu nagrody pienięż-
ne. Każdy w tej samej wyso-
kości. 

Jubileusz to także okazja 
do podsumowań. Przez 
ostatnie dziesięć lat spółki, 
po stronie osiągnięć można 
zapisać między innymi: 
wzrost zatrudnienia, dokoń-
czenie nowego skrzydła sta-
rej chirurgii oraz stałe rozwi-
janie oferty szpitala. W cią-
gu minionej dekady powsta-
ły nowe poradnie:  laryngo-
logiczna, diabetologiczna, 

gastroenterologiczna, prokto-
logiczna, leczenia wad posta-
wy u dzieci, dzienny ośrodek 
rehabilitacji dzieci z zaburze-
niami wieku rozwojowego, 
rehabilitacja ambulatoryjna, 
poradnia chorób piersi, porad-
nia leczenia osteoporozy, pra-
cownia denzotymetryczna. W 
planach jest dalsze wzbogaca-
nie oferty. 

Trudnym wyzwaniem, 
przed którym stoi Powiato-
we Centrum Zdrowia w nad-
chodzących latach, jest 
budowa łącznika między 
budynkami ginekologii i 
chirurgii, która stanowi waż-
ny element rozwoju szpitala.    

Współpraca z zewnętrz-
nymi partnerami poskutko-
wała uruchomieniem na 

terenie szpitala stacji dializ, 
tomografu, pracowni mam-
mograficznej, a także nowo-
czesnego ośrodka kardiolo-
gicznego,  gdzie zabiegi 
wykonują wysokiej klasy 
specjaliści, wychowankowie 
prof. Zembali, związani z 
ośrodkiem w Zabrzu. 

W ciągu dekady dług po 
Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej 
został całkowicie spłacony 
przez powiat, a kolejne lata 
kończyły się bez strat. Dziś 
sytuacja finansowa szpitala 
jest stabilna. A inne szpitale 
w Polsce wzorują się na 
przeprowadzonym tu z 
dobrym skutkiem modelu 
przekształcenia.  

Tekst i zdjęcie BS

Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. ma 10 lat 
KLUCZBORK Okrągły jubileusz to okazja, by podziękować pracownikom spółki – pielęgniarkom, położnym, lekarzom, pracownikom 
gospodarczym, technicznym i administracyjnym za wkład jaki wnieśli w rozwój przekształconego dziesięć lat temu szpitala. 

Jubileusz był okazją do podsumowań i podziękowań.


