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      III Rodzinny Piknik Zdrowia   
 

 

 
 
 
 
 

 
Po zakończonym biegu na placu przy Kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Żurawicy Górnej „Gromada 
Zuchowa” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Żurawicy zaprezentowała program słowno-
muzyczny, następnie głos zabrał dr Dariusz Iwaneczko, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w Rzeszowie. Poświęcenia tablicy upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
dokonał ks. Paweł Konieczny, Proboszcz Parafii i nasz kapelan. Pod tablicą złożyły kwiaty delegacje 
władz i instytucji państwowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po tym wydarzeniu zaproszeni goście udali się teren Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego w Żurawicy, gdzie miał miejsce III Rodzinny Piknik Zdrowia. Impreza została objęta 
Patronatami Honorowymi: Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla 
oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. Na wstępie Dyrektor Szpitala Barbara Stawarz powitała 
przybyłych gości, a następnie ks. Michał Kozak – Dyrektor Studia „Ave Maria” wręczył nagrody 
zawodnikom Biegu 100-lecia Niepodległości. Uczestnicy pikniku mieli okazję obejrzeć występy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”, wystawę prac pacjentów Szpitala w Żurawicy oraz pokazy 

W dniu 29  września 2018 roku na terenie 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego  
w Żurawicy odbył się III Rodzinny Piknik Zdrowia, 
który stanowił część obchodów 45-lecia 
powstania naszej Placówki. Zaczęliśmy 
świętowanie wcześnie bo już o  godz. 10.00 odbył 
się Bieg 100-lecia Niepodległości zorganizowany 
przez Opactwo Jarosławskie. W biegu udział 
wzięło ok. 400 biegaczy.  
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sprzętu służb mundurowych – wojska, policji, staży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Najmłodsi 
korzystali z licznych atrakcji jakimi były dmuchane zjeżdżalnie oraz gry i zabawy w wykonaniu „Teatru 
Bazyl” z Radymna. Za wspólną zabawę dzieci otrzymały nagrody i upominki. Na wszystkich 
uczestników pikniku czekała smaczna kuchnia polowa, którą przygotowali żołnierze 1 Batalionu 
Czołgów im. płk. J. Koczwary w Żurawicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileusz 45-lecia Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy   

 

 

 

 

 
 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, a także przedstawiciele samorządów, 
dyrektorzy instytucji regionalnych, przedstawiciele służb mundurowych, dyrekcja oraz pracownicy 
szpitala. Homilię wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy, redaktor przemyskiej edycji tygodnika 
„Niedziela”. Na zakończenie wspólnej modlitwy ks. Abp Adam Szal dokonał uroczystego poświęcenia 
sztandaru Szpitala. Następnie Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl przekazał 
sztandar Dyrektorowi Szpitala Barbarze Stawarz. We Mszy Św. udział wzięły Poczty Sztandarowe 
Służb Mundurowych oraz Szpitala. Oprawę muzyczną zapewniła Harcerska Orkiestra Dęta Hufca 
Ziemi Przemyskiej. 
 
 
 

 
 

 

  

 

W niedzielę 30 września 2018 roku, o godz. 9.30 
w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Żurawicy 
Górnej została odprawiona Uroczysta Mszą Św. 
koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. abp. 
Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. We Mszy 
Św. udział wzięli m.in.: Posłowie RP Anna Schmidt – 
Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, Wicewojewoda 
Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl,  
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Dalsze obchody Jubileuszu miały miejsce w „Villi Bolestraszyce”. Po uroczystym otwarciu 
Jubileuszowej Gali,  Dyrektor Szpitala Barbara Stawarz serdecznie powitała zebranych gości 
oraz podziękowała za przyjęcie zaproszenia i przybycie na uroczystość. W dalszej części obchodów 
zostały wygłoszone przemówienia okolicznościowe, były składane gratulacje i życzenia gości. 
Następnym punktem uroczystości była prezentacja  sztandaru Szpitala oraz uroczyste wbicie 
„gwoździ” oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej dokonane przez gości honorowych. Jubileusz 45-lecia był 
wspaniałą okazją do uhonorowania zasług pracowników Szpitala. Medale za Długoletnią Służbę, 
nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, wręczyła Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz. 
Złote medale otrzymały Panie pielęgniarki – Dorota Barszczak , Bogumiła Lubińska, Małgorzata 
Lubińska, terapeuta uzależnień - Alicja Kłyż, terapeuta zajęciowy - Elżbieta Michalik. Srebrnym 
medalem odznaczona została Pani doktor Elżbieta Tomczyszyn. Po przyjęciu gratulacji za wzorową 
postawę zawodową i zaangażowanie w codzienną pracę, odznaczeni pracownicy zostali zaproszeni 
do pamiątkowego zdjęcia. Na zakończenie tak wyjątkowej uroczystości goście mieli przyjemność 
wysłuchać koncertu smyczkowego w wykonaniu Przemyskiego Towarzystwa Muzycznego. 

 

 

 

 

 

 

18 listopada – Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach  

 

 

    

  

 

 
W tym roku już po raz jedenasty w dniu 18 listopada 2018 r. w całej Europie obchodzony jest 
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję 
Europejską. 
Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków 
oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko 
antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania 
i nadużywania antybiotyków.   
• Antybiotyki działają tylko na bakterie.  
• Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli. 
• Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy  
• Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas. 
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W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów 
zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia pt. 
.„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Szczegółowe informacje 
o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce, znajdują się 

na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl. 

Profilaktyka zdrowia w szkołach  
Zgodnie z naszymi zapowiedziami wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019 terapeuci uzależnień  
z WPSP w Żurawicy wrócili do szkół z terenu powiatu przemyskiego aby rozmawiać z uczniami  
i nauczycielami nt. uzależnień. Od początku roku szkolnego odwiedziliśmy 15 szkół podstawowych 
oraz ponadgimnazjalnych. Głównymi tematami naszych wizyt były uzależnienia behawioralne, nie 
mniej jednak ogromnym zainteresowaniem cieszą się takie tematy jak alkoholizm, narkomania oraz 
dopalacze.  

Profilaktyka zdrowia w szkołach to projekt, który zrodził się w naszym Szpitalu. Jego głównym celem 
jest uświadamianie i rozmowa o uzależnieniach.  Wyszliśmy z założenia, że nasza wiedza podparta 
wieloletnim doświadczeniem wkomponuje się w strategię i nowy styl nie tylko leczenia, ale również 
przeciwdziałania uzależnieniom już od najmłodszych lat. 

Czy się udało? Ponad 50 szkół, setki uczniów i uczennic i wciąż nowe zgłoszenia motywują nas  
do jeszcze cięższej pracy. Czekamy na Wasze zgłoszenia i do zobaczenia ! 

 

Wizyta Św. Mikołaja w Oddziale Dziennym dla Osób z Autyzmem 
Dziecięcym  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie opłatkowe  
 

W dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie naszej Placówki odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe 
dla pracowników Szpitala.  
Wspólną modlitwę poprowadził kapelan Szpitala ks. Paweł Konieczny. Następnie Pani Dyrektor 
Barbara Stawarz w ciepłych słowach złożyła życzenia bożonarodzeniowe personelowi naszej 
placówki. Jak tradycja nakazuje, odśpiewano wspólnie kolędy  i  dzielono się opłatkiem. 
Spotkanie przebiegało w ciepłej, przedświątecznej atmosferze i zakończyło się poczęstunkiem 
wigilijnych potraw przygotowanych przez naszą kuchnię. 
Wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością to wyjątkowe spotkanie, serdecznie dziękujemy! 

Okres przedświąteczny to czas wyjątkowy i magiczny. 
Niewątpliwie najbardziej oczekiwanym przez wszystkie 
dzieci wydarzeniem jest wizyta Św. Mikołaja. W tym roku 
Św. Mikołaj swoją podróż rozpoczął już 5 grudnia. Można 
było go zobaczyć w towarzystwie Śnieżynki w Oddziałach 
Dziennych i Przychodni Specjalistycznej w budynku przy 
Wybrzeżu Marszałka Ferdynanda Focha 31, gdzie donośnym 
głosem dzwonka oznajmiał swoje przybycie i … zniknął. 
W dniu 6 grudnia mali pacjenci Oddziału dla Osób 
z Autyzmem Dziecięcym odkryli prezenty ze słodkościami 
pozostawione dla nich przez Św. Mikołaja. 
 

http://www.antybiotyki.edu.pl/
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Szkolenia w naszym Szpitalu 
Przeprowadzone zostały szkolenia wewnątrzzakładowe dla pracowników medycznych  
i niemedycznych Szpitala, na których poruszono następujące tematy: 

 Podstawy dezynfekcji praktycznej. 
 Zadania obronne WPSP.  

 ”Plan przygotowań na potrzeby obronne państwa”. 

 Zasady organizacji, wydzielania i zabezpieczania łóżkowej bazy szpitalnej dla potrzeb MON  
i MSW w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa  
i w czasie wojny przez WPSP w Żurawicy. 

 RODO w służbie zdrowia. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

 Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek w świetle aktualnych przepisów prawa. Sprawy 
organizacyjne.  
 

Zorganizowano również szkolenia dla personelu przeprowadzone przez osoby z zewnątrz,  
które zaprezentowały następujące tematy: 

 Konsultacje w sprawie celowości i warunków wykorzystania środków unijnych  
w ramach podkarpackiego RPO na rzecz rozwoju środowiskowych form opieki 
psychiatrycznej. 

 „Duloksetyna -SNRI nie tylko w depresji”. 
 

Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM) 

W Województwie Podkarpackim działa Podkarpacki 

System Informacji Medycznej, który umożliwia 

internetową rejestrację do wszystkich lekarzy 

specjalistów pracujących w Jednostkach Ochrony 

Zdrowia działających w ramach PSIM. Między innymi 

istnieje możliwość rejestracji na wizytę do lekarzy 

udzielających świadczeń w naszej Przychodni 

Specjalistycznej. 
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DUSZPASTERSTWO 
 

 

 
 

MSZA ŚWIĘTA 

Kaplica Szpitalna pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

Msze Święte: w poniedziałki, środy i piątki godz. 07:00 

w niedziele i święta nakazane na oddziale wg kolei godz. 09:30 

 

SPOWIEDŹ 

Od poniedziałku do piątku w Kaplicy w godz. 08:15 – 09:15. Spowiedź na oddziale należy zgłaszać 
Księdzu najlepiej gdy przychodzi z komunią Świętą: ,,proszę o spowiedź”. Spowiadający się w Szpitalu, 
zwłaszcza osoby cierpiące, mogą przyjąć z wielkim pożytkiem Sakrament Chorych: ulga w cierpieniu, 
ofiarowanie choroby Bogu, często poprawa zdrowia. 

 

W nagłych wypadkach można wezwać Księdza Kapelana o każdej porze dnia i nocy.                                   

Telefon kontaktowy: (0-16) 671-30-27 


