
Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadano następującym osobom 

i podmiotowi: 

1. Halina Rohde – WOMP Szczecin, pielęgniarka, kierownik zespołu przychodni 
Szczecin 

2. Roman Pałka – dyrektor WSPR 

3. Jacek Goliński – Regionalny Szpital w Kołobrzegu, zastępca dyrektora ds. 
lecznictwa, ordynator oddziału chirurgicznego ogólnego 

4. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Szczecin 

 

 

Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadano następującym osobom: 

 

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego PUM w 

Szczecinie 

Iwona Bilska - kierownik laboratorium mikrobiologicznego 

Michał Wasilewicz - z-ca dyrektora ds. lecznictwa 

Renata Bociańska - kierownik działu epidemiologicznego 

Robert Kowalczyk - z-ca dyrektora ds. lecznictwa, lekarz kierujący oddziałem 
chirurgii szczękowo-twarzowej 

Bożena Sembaty - kierownik laboratorium 

Emilia Metryka - diagnosta laboratoryjny 

Małgorzata Miłosławska - z-ca dyrektora ds. laboratorium 

Magdalena Dudek - diagnosta laboratoryjny 

Mirosława Zasławska - z-ca naczelnej pielęgniarki 

 

• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie 

Edyta Kraszewska - pielęgniarka, zakład radiologii zabiegowej 

Maja Pyza - z-ca naczelnej pielęgniarki 

Maciej Żukowski - kierownik kliniki anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych 
zatruć 

Katarzyna Kotfis - profesor zwyczajny, lekarz specjalista w klinice anestezjologii, 
intensywnej terapii i ostrych zatruć 
 
Bożena Rasińska - pielęgniarka oddziałowa chirurgicznej izby przyjęć 

Elżbieta Górka - pielęgniarka oddziałowa koordynująca oddział łóżek 
respiratorowych w covidowym szpitalu tymczasowym 

Michał Sławiński - kierownik zakładu diagnostyki laboratoryjnej 

 

 



• SPWSZ Arkońska Zdunowo: 

Rafał Ślósarek – lekarz kierujący SOR 

Paweł Szakoła – lekarz 

Adam Łukowiak – kierownik sekcji aparatury medycznej i sprzętu 

Klaudiusz Dziubała – z-ca dyrektora ds. administracyjnych 

Ewa Hołda – lekarz 

Anna Budny-Finster – lekarz 

Marta Gryczman – lekarz 

Dorota Hawrus -pielęgniarka oddziałowa SOR 

Joanna Łasecka-Zadrożna – lekarz  

Arleta Grysak – pielęgniarka 

Barbara Lukas – pielęgniarka 

Andżelika Skobel – koordynator zespołu ds. BHP/ pielęgniarka 

Magdalena Kluczyńska – pielęgniarka oddziałowa, klinika chirurgii klatki piersiowej i 
transplantacji 

 

• Regionalny Szpital w Kołobrzegu 

 
Małgorzata Grubecka – dyrektor  

Agnieszka Makszewska – ordynator oddziału wewnętrznego 

Anna Glińska – oddziałowa oddziału wewnętrznego 

Tadeusz Bednarek – ordynator oddziału intensywnej terapii 

Dorota Głodek – oddziałowa oddziału intensywnej terapii 

Anita Satro – oddziałowa oddziału chirurgii ogólnej 

Izabela Reichel – lekarz oddziału chirurgii ogólnej  

Halina Olech – ordynator oddziału pediatrycznego 

Tomasz Czerniak – specjalista pediatrii oraz specjalista chorób zakaźnych 

Marek Cebula – lekarz oddziału pediatrycznego  

Ewa Wojciechowska – pielęgniarka oddziałowa oddziału otolaryngologicznego  

Małgorzata Krause – pielęgniarka oddziałowa oddziału chirurgii urazowo-

ortopedycznej 

Maciej Stasierski – lekarz oddziału chorób wewnętrznych 

 

 

 

 

 



• Szpital Wojewódzki w Koszalinie 

Jadwiga Derda – pielęgniarka naczelna  

Elżbieta Szyska – kierownik oddziału epidemiologii  

Karina Niżnik – pielęgniarka oddziałowa oddziału obserwacyjno – zakaźnego 

Iwona Kłosińska – z-ca pielęgniarki oddziałowej oddziału obserwacyjno – zakaźnego 

Wioletta Góra – pielęgniarka epidemiologiczna 

Aleksandra Rogala – pielęgniarka oddziałowa SOR 

Renata Chmurzyńska – pielęgniarka koordynująca – przychodnie specjalistyczne 

Barbara Ponurko – pielęgniarka koordynująca – izba przyjęć dziecięca 

Anna Iwanisik – pielęgniarka oddziałowa oddziału dziecięcego 

 

• SPS ZOZ „Zdroje” 

Łukasz Tyszler – dyrektor  

Jan Ślęzak – zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa 

Paweł Gonerko – zastępca dyrektora ds. medycznych 

Andrzej Niedzielski – ordynator oddziału ginekologii i położnictwa 

Maria Czech – ordynator oddziału rehabilitacji psychiatrycznej dla dorosłych 

Małgorzata Wyrębska–Rozpara – ordynator oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży 

Marek Mokosa – ordynator V oddziału psychiatrycznego  

Agnieszka Juszko – ordynator oddziału III psychiatrii dla dorosłych wyznaczonego 

jako oddział „covidowy” 

Wojciech Halec – zastępca ordynatora oddziału ginekologii i położnictwa 

wyznaczonego jako oddział „covidowy” 

Grażyna Kędzierska – oddziałowa oddziału ginekologii i położnictwa wyznaczonego 

jako oddział „covidowy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• SP ZZOZ w Gryficach  

Andrzej Gorzka – zastępca dyrektora ds. lecznictwa 

Lidia Walicka – naczelna pielęgniarka 

Paweł Prochacki – lekarz – szpitalny oddział ratunkowy/ oddział intensywnej terapii i 

anestezjologii 

Anna Michnicz – pielęgniarka koordynująca szpitalnym oddziałem ratunkowym 

Olga Ilnicka-Matyśniak – pielęgniarka koordynująca oddziałem urazowo-

ortopedycznym 

Mirosława Rynkiel – pielęgniarka koordynująca oddziałem wewnętrznym 

Wojciech Hermański – ratownik medyczny 

Michał Nowakowski – ratownik medyczny 

Jadwiga Ćwiertnia – pielęgniarka oddziałowa oddziału neurochirurgicznego 

Danuta Michałek-Aniko – kierownik zakładu diagnostyki mikrobiologicznej 

 

• Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie 

Robert Szank – dyrektor naczelny 

Iwona Tołkacz-Mil – lekarz oddziału covidowego 

Anna Sroka – lekarz oddziału covidowego/zastępca koordynatora oddziału II chorób 

płuc 

Lidia Sławińska - lekarz pulmonolog  

Artur Małek – zastępca koordynatora oddziału pulmonologii z pododdziałem gruźlicy 

Jadwiga Krężlewicz – pielęgniarka naczelna 

Anna Pobłocka – lekarz pulmonolog 

Wioletta Szymkowicz – zastępca kierownika laboratorium  

 

• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie 

Grzegorz Kozanecki - lekarz 

Irena Sieńko - pielęgniarka 

 

• Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

Maria Flisznik - główny koordynator medyczny 

Magdalena Miller-Redzisz - kierownik centrum usług komercyjnych 

Katarzyna Krawczyk - kierownik działu organizacyjnego 

Przemysław Missok - zastępca kierownika filii WSPR w Koszalinie 

Dariusz Musyt - ratownik, koordynator medyczny 

 


