Szanowni Państwo,
Kolejnym laureatem, którego pragnę przedstawić – to osoba skromna, niepozorna,
o wielkim sercu i wielkiej dobroci, która od 14 roku życia związana jest z Przybiernowem.
Lata edukacji, m.in. w Studium Medycznym w Szczecinie, dały podstawę do opiekowania się
tymi, którzy potrzebują pomocy. Potwierdziła się przy tym zasada, że wiedza jest ważna, ale
uśmiech jakim można obdarzyć drugiego człowieka, też daje ukojenie.
Jej pracę i obecność widać wszędzie tam, gdzie jest cierpienie i potrzeba wsparcia.
Jest pielęgniarką środowiskową i specjalistką od szczepień. Choć marzeniem tej osoby była
praca w szpitalu, to po 2 latach – zrezygnowała z marzeń na rzecz dzieci. Ich dobro i dobro
rodziny stały się dla Niej priorytetem, więc podjęła pracę w miejscu zamieszkania.
Każde dziecko w szkole może liczyć na Jej pomoc. Jak trzeba – to sprowadzi nawet
lekarza ortopedę, który zbada, by zapobiec problemom z kręgosłupem i wszelkimi kostnymi
zniekształceniami, czy płaskostopiem. Cóż dla Niej załatwić ćwiczenia korekcyjne, czy
wizytę lekarską, przecież ta działalność to Jej posłannictwo, które utożsamia z pasją
pomagania innym.
Tak - to wyjątkowy człowiek – od wielu lat pracujący w naszym Ośrodku Zdrowia
w Przybiernowie. Działa na rzecz ludzi naszej Gminy, odciążając jej mieszkańców –
niejednokrotnie – od konieczności podróżowania w celu szukania specjalistów.
Jako pielęgniarka szkolna, dba o stan uzębienia dzieci. Pilnuje terminów szczepień
i na czas dzwoni, informując o tym rodziców. Stara się szczepić szybko i bezboleśnie, a dla
maluchów zawsze ma słodki upominek.
Jest wsparciem dla naszej społeczności i zawsze w pełnej gotowości, gdy ktoś zachoruje.
Można na Nią liczyć o każdej porze dnia i nocy. Z wielkim oddaniem przybywa na wizytę
domową – robi zastrzyki, podłącza kroplówkę, udziela rad, wspiera na duchu chorych i ich
rodziny – a co bardzo ważne, robi to wszystko nieodpłatnie. Uczestniczy w zbiórkach na cele
społeczne, działa charytatywnie.
Jest osobą uśmiechniętą, cierpliwą, wrażliwą na ludzką krzywdę i zawsze
optymistycznie nastawioną na problemy zdrowotne podopiecznych, którym z oddaniem stara
się pomóc.
Za tą niezwykłą postawę i szczególne posłannictwo Laureatem Specjalnych „Cisów
Przybiernowskich” jest Pani Elżbieta Michalak – zapraszam Panią do odebrania statuetki.

