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Nie tylko rejestracja pojazdów
  Wielu mieszkańców zapytanych o to, czym zajmuje się Starostwo Powiatowe, bez zastanowienia odpowiada, 

że rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy. I rzeczywiście, jest to prawda. Jednak w Starostwie załatwimy 
również  wiele innych spraw.  

Powiaty realizują  zadania publiczne, któ-
re mają charakter ponadgminny. Taka jest 
zasadnicza i najprostsza filozofia podziału 
kompetencji pomiędzy gminą, a powiatem.
Często są to te same zadania, za które od-
powiada gmina, ale realizowane na większą 
skalę. Powiat odpowiada za prowadzenie 
szkół ponadpodstawowych, drogi powia-
towe, przeciwdziałanie bezrobociu, sprawy 
związane z ochroną środowiska, geodezją 
i prowadzeniem budów – domami dziecka 
i ośrodkami pomocy społecznej. Powiat od-
powiada także za całą gamę zadań zleconych 
przez administrację centralną, realizowanych 
przez straż pożarną, policję czy służby wete-
rynaryjne. Jednak wiele zadań realizowanych 
przez Powiat jest niedostrzeganych przez 
mieszkańców, gdy nie są to sprawy związane 
z bezposrednią obsługą klienta.

– Mam świadomość tego, że przeciętny 
mieszkaniec nie bardzo orientuje się, które 
zadania komu są przypisane – mówi Marian 
Cichon, Starosta Gdański. – I dlatego robimy 
wszystko, aby przybliżyć nasz urząd miesz-
kańcom Powiatu Gdańskiego. Nie jest to 
proste zadanie chociażby dlatego, że z najdal-
szych zakątków naszego powiatu do Pruszcza 

Gdańskiego, gdzie mieści się starostwo jest 
ponad 30 kilometrów. Mam jednak nadzieję, 
że uda nam się dotrzeć do jak największej 
liczby mieszkańców w czym pomóc ma m.in. 
biuletyn, który trzymają Państwo w rękach. 

Zgodnie z założeniami reformy administra-
cyjnej aby powiaty miały właściwy poten-
cjał do wykonywania obowiązków powinny 
obejmować swoim zasięgiem ponad 50 tys. 
mieszkańców. W Powiecie Gdańskim liczba 
mieszkańców ciągle wzrasta i niedawno-
przekroczyła 122 tysiące.

– Ten wzrost przekłada się na lawinowo 
rosnącą liczbę spraw załatwianych przez 
nasz urząd – mówi Marian Cichon. – Staramy 
się jednak zapewnić naszym Klientom jak 
najwyższy poziom obsługi bez znacznego 
wzrostu zatrudnienia. Niewątpliwie sprzyja 
temu fakt, że coraz więcej spraw można za-
łatwić drogą elektroniczną. 

Problemem samorządów powiatowych jest 
ciągłe zwiększanie liczby zadań delegowanych 
przez władze centralne. Jednak za nowymi 
obowiązkami nie często nie idą pieniądze.

– Stąd też biorą się problemy finansowe 
powiatów – mówi Marian Cichon. – Nie 
omijają one również i Powiatu Gdańskiego, 
chociaż nasza sytuacja nie jest jeszcze taka 
zła. A dodatkowo musimy pamiętać również 
o tym, że władze centralne nie tylko nie 
dodają nam pieniędzy, ale wręcz zabierają 
z kasy powiatów – to samo zresztą tyczy 
się samorządów gminnych. Przykładem na 
to jest Polski Ład. Przed wprowadzeniem 
zmian  nasz udział w PiT był na poziomie 
45 milionów. Na rok 2022 polecono nam 
przyjąć dochody z tego tytułu na poziomie 
niespełna 39 milionów. Tak więc mamy o 
6 milionów mniej. A biorąc pod uwagę, 
że rosną nieustannie wynagrodzenia nasz 
udział do końca roku nieustannie by wzra-
stał. Dlatego też oceniam, że 10 milionów 
z tego tytułu straciliśmy. Mamy otrzymać 
subwencje rozwojowe – za rok czy dwa. 
Nie wiemy kiedy. I nie wiemy jakie będą 
dokładnie zasady ich przyznawania. 

JBG

 NAJWAŻNIEJSZE USŁUGI PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ  
 POSZCZEGÓLNE WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO  
 W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 Wydział Architektury i Budownictwa
 Wydawanie pozwoleń na budowę
 Zgłoszenie robót
 Dzienniki budowy
 Wydawanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością

 Wydział Komunikacji
 Rejestracja pojazdów
 Prawa jazdy
 Transport drogowy

 Wydział Geodezji Kartografii i Katastru
  Przyjmowanie wniosków o mapę zasadniczą (do celów informacyjnych)  

i/lub mapę ewidencyjną
 Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków
 Zgłoszenie prac geodezyjnych

 Wydział Organizacyjny
 Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych
 Sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa

 Wydział Infrastruktury
 Organizacja ruchu drogowego 
 Zajęcie pasa drogowego
 Lokalizacja zjazdu

 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 Kierowanie do kształcenia specjalnego
 Wydawanie Karty Polaka

 Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 Wydawanie karty wędkarskiej
 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 Wydawanie zaświadczeń w sprawie uproszczonych planów urządzania lasu
 Rejestracja jachtów

Czym zajmuje się Powiat?

Bogdan Dombrowski, Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego: 
– Rola Powiatów jest przez wielu mieszkańców niedostrzegana. A jest to przecież bardzo 
ważny element samorządu terytorialnego dzięki któremu pośrednio, poprzez proces 
wyborczy, mieszkańcy samodzielnie decydują o realizacji zadań wynikających z potrzeb 
naszej  wspólnoty. Musi się to oczywiście dziać w granicach obowiązującego prawa i wła-
śnie między innymi o to dba Rada Powiatu. Naszym głównym zadaniem jest stanowienie 
prawa miejscowego, czyli najprościej rzecz ujmując doprecyzowywanie i dostosowywanie 
przepisów ogólnopolskich do potrzeb naszej lokalnej społeczności. Wytyczamy również 
kierunki w których ma rozwijać się powiat oraz, poprzez uchwalanie budżetu, zapewniamy 
środki na realizację zaplanowanych zadań. Jednak w pierwszej kolejności zawsze staramy 
się wsłuchiwać w głosy mieszkańców bo to przecież w Ich imieniu i na Ich rzecz pracujemy. 
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Najbardziej obleganym wydziałem w Starostwie 
Powiatowym jest Wydział Komunikacji. Trudno 
w to uwierzyć, ale każdego dnia pracownicy tego 
wydziału obsługują nawet 200 klientów. Na kory-
tarzach nie widać jednak kolejek – to efekt zmian 
organizacyjnych i architektonicznych do których do-
szło w ostatnich kilku latach. Do osobnego skrzydła 
została wyodrębniona obsługa osób odbierających 
prawa jazdy, są też oddzielne stanowiska dedyko-
wane podmiotom gospodarczym i firmom leasin-
gowym. A liczby wydawanych dokumentów robią 
wrażenie: tylko w 2022 roku zamówiono 3155 praw 
jazdy, wydano 21 826 decyzji o rejestracji pojazdów 
i 23 086 dowodów rejestracyjnych. 
Klienci Wydziału Komunikacji mają również moż-
liwość składania wniosków za pomocą coraz bar-
dziej popularnej platformy EPUAP. Termin wizyty 
w Wydziale Komunikacji można umówić za pomocą 
specjalnego formularza dostępnego na stronie in-
ternetowej Starostwa. 

Nowa formuła świadczeń zakłada w pierw-
szej kolejności przeprowadzenie telepora-
dy, a następnie możliwość stawienia się w 
centrum pomocy doraźnej. Teleporad będą 
udzielać pielęgniarki, położne lub lekarze na 
ogólnopolskiej Platformie Pierwszego Kon-
taktu.  Następnie przeprowadzany będzie 
wywiad z pacjentem, aby w zależności od 
potrzeb: udzielić teleporady, skierować do 
centrum pomocy doraźnej lub powiadomić o 
konieczności zadzwonienia pod numer 112.
Każdy pacjent będzie mógł otrzymać pomoc 
nie tylko w przypadku nagłego zachorowa-
nia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,  
bez konieczności udania się do podmiotu 

Powstanie Centrum Pomocy Doraźnej
Nocna i świąteczna opieka medyczna

 Powiat Gdański jako jeden z trzech powiatów w Polsce został wybrany do pilotażu w zakresie świadczeń opieki 
zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej. Program 
ma sprawdzić funkcjonowanie zupełnie nowego modelu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 

leczniczego lub wezwania zespołu ratow-
nictwa medycznego, lecz także otrzymać 
informację o wolnych terminach przyjęć 
w Centrach Pomocy Doraźnej. 

– Centrum Pomocy Doraźnej powstanie na ba-
zie naszego Pogotowia Ratunkowego – mówi 
Marian Cichon, Starosta Gdański. – Pacjenci 
będą w nim przyjmowani od poniedziałku 
do piątku w godz. od 18:00 do 8:00 dnia na-
stępnego oraz w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy, a więc w godzinach 
w których obecnie świadczenia zapewnia sys-
tem Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej. 

Jednak Centrum Pomocy Doraźnej będzie 

zapewniało nie tylko świadczenia interni-
styczne, ale także wybrane świadczenia z za-
kresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
odpowiadające najczęściej zgłaszanym po-
trzebom zdrowotnym związanym z wystą-
pieniem nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia. Dyżury będą 
pełnić m.in. chirurdzy i ortopedzi.  Docelo-
wo, po pozyskaniu odpowiedniego terenu, 
planowana jest budowa nowej siedziby 
Pogotowia Ratunkowego wraz z Centrum 
Pomocy Doraźnej. Liczba mieszkańców na-
szego powiatu przekroczyła już 122 tysiące 
i najwyższy czas, aby w przypadku nagłego 
zachorowania czy urazu nasi mieszkań-
cy nie musieli jeździć do Gdańska i wiele 
godzin czekać na przyjęcie w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym. 

Z jednej strony to kontakt telefoniczny 
ma stanowić pierwszy wybór dla pacjenta, 
z drugiej strony jednak w Centrum Pomocy 
Doraźnej mają być przyjmowani wszyscy, 
nawet ci, którzy wcześniej nie zrealizowali 
połączenia z zakresu teleporady.

– Od wyników pilotażu zależy dalszy los 
tego projektu. Mam jednak nadzieję, że 
spełni on pokładane w nim nadzieje i nasi 
mieszkańcy już podczas pilotażu odczują 
znaczącą poprawę w dostępności ofero-
wanych usług – podsumowuje swoją wy-
powiedź Marian Cichon. 

JBG
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Rondo w Pręgowie już jest,
chodnik do końca roku

Wygrał Lew Powiatowy

Gmina Kolbudy

Konkurs plastyczny „Maskotka Powiatu Gdańskiego”

 Blisko rok trwała budowa ronda 
w Pręgowie (gm. Kolbudy). – Inwesty-
cja ta była bardzo potrzebna i miesz-
kańcy czekali na nią od wielu lat – 
mówi Marian Cichon, Starosta Gdański.

 Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Maskotka Powiatu Gdańskiego”. 
Lew Powiatowy projektu Michała Ślasa bawi już dzieci i dorosłych podczas 
festynów gminnych i dożynek na terenie Powiatu Gdańskiego. 

Imponujących rozmiarów rondo na stałe 
zmieniło krajobraz Pręgowa. Doświetlone 
przejścia dla pieszych, nowe chodniki wzdłuż 
kościoła, a także parking na kilkanaście sa-
mochodów dopełniają obrazu tej inwestycji. 
W uroczystym otwarciu ronda wzięli udział 
wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, przed-
stawiciele Zarządu Powiatu Gdańskiego  - 
Starosta Gdański Marian Cichon oraz członek 
zarządu Natalia Błońska, wójt Gminy Kolbudy 
Andrzej Chruścicki, a także radni gminni 
i powiatowi.

– To kolejna inwestycja zrealizowana przy 
współpracy z władzami gmin – mówi Marian 
Cichon, Starosta Gdański. –  Nowo wybudo-
wane rondo nie tylko poprawia bezpieczeń-
stwo w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, ale 
także pozwoli na bezproblemowy ruch naj-
większych pojazdów. Inwestycja w Pręgowie 
była bardzo potrzebna i mieszkańcy czekali 

Do konkursu wpłynęły łącznie 32 prace, które były 
oceniane w dwóch kategoriach: kl. I-III oraz kl. IV-VII 
szkół podstawowych. 

W grupie klas I-III pierwsze miejsce zajął Przemy-
sław Chojnacki, drugie miejsce przypadło Karolinie 
Mucha, a na trzecim miejscu uplasował się Miłosz 
Janicki. W grupie klas IV-VII najlepszy okazał się 
Michał Ślas, drugie miejsce zajęła Zofia Kalińska, 
a na trzecim miejscu ex aequo uplasowały się Amelia 
Martynelis i Weronika Kozłowska.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zachęcamy 
do brania udziału w kolejnych konkursach organi-
zowanych przez Powiat Gdański. 
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na nią od wielu lat. Pręgowo wciąż się roz-
wija, a osoby wątpiące dziś czy w sołectwie 
potrzebne jest tak duże rondo już niedługo 
przekonają się, że jest ono na miarę potrzeb.

Całkowita zmiana układu drogowe-
go kosztowała 3.354.655,21 zł,  z czego 
2.400.000 zł  to dofinansowanie, które Powiat 
Gdański otrzymał z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a 477 327,60 zł to do-
tacja gminy Kolbudy.

To nie koniec dobrych wieści dla miesz-
kańców Pręgowa. Trwają obecnie prace przy 
budowie chodnika, który połączy Pręgowo 
z Kolbudami. Inwestycja ma zostać zakoń-
czona jeszcze w tym roku. 

JBG
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POWIAT GDAŃSKI  
dwukrotnie na podium

Pomorskie Święto Plonów

  Pomorskie Święto Plonów w Debrznie to wydarzenie będące symbolicznym 
zwieńczeniem okresu żniwnego na terenie Województwa Pomorskiego.Tego-
roczna edycja była kontynuacją organizowanych od lat Dożynek Wojewódzkich. 
Stoisko Powiatu Gdańskiego zajęło II miejsce wśród wszystkich powiatów 
Województwa Pomorskiego w konkurencji „Najlepsza prezentacja Powiatu”.

Podczas Pomorskiego Święta Plonów w De-
brznie gościli reprezentanci całego Pomorza, 
którzy prezentowali lokalną kulturę, tradycję 
oraz bogactwo kulinarne całego regionu. 
Prezentacja Powiatu Gdańskiego – dzięki 
zaangażowaniu pracowników Starostwa 
Powiatowego oraz Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego z Pruszcza Gdańskiego – wy-
padła znakomicie. Nasze stoisko ubarwiały 
regionalne rękodzieła oraz ciasta własnego 
wypieku. Produkty lokalnych przedsiębior-
ców m.in Zakładów Mięsnych Nowak, Bro-
waru Amber z Gminy Kolbudy czy Miodu 
Pszczółkowskiego z Gminy Pszczółki  zachwy-
ciły uczestników imprezy swoim smakiem. 
A firma Ziaja Polska z Gminy Kolbudy wysoką 
jakością kosmetyków.

Podczas Pomorskiego Święta Plonów odbyła się rów-
nież Spartakiada organizowana przez Pomorskie Zrzesze-
nie LZS. Rywalizacja obejmowała: dojenie krowy na czas, 
wyciskanie ciężarka 17,5kg, rzuty obuwiem w parach, 
slalom piłkarski, rzuty ringo dla starostów, slalom na 
taczce, skoki przez skakankę, a także slalom w workach 
po zbożu. Reprezentacja Powiatu Gdańskiego zajęła 
trzecie miejsce. 

JBG
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Szkoła w Rusocinie w nowej odsłonie
Edukacja

  Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im.  Macieja Rataja w Rusocinie – gdyż taką nazwę 
od 1 września nosi dawny Zespół Szkół Rolniczych – w ostatnich latach przechodzi prawdziwą metamorfozę.

Ostatnie dwa lata dla szkoły w Rusocinie były 
bardzo udane. Zmiana nazwy szkoły stanowi 
swoiste podsumowanie zmian, które zaszły 
– i będą zachodzić w najbliższych latach – 
w tej placówce.

– Dotychczas nasza szkoła była kojarzona 
głównie z rolnictwem – mówi Marian Cichon, 
Starosta Gdański. – Jednak już od wielu lat 
w szkole w Rusocinie prowadzone są zajęcia 
na wielu kierunkach, które z rolnictwem mają 
niewiele wspólnego. Dlatego też uznaliśmy, 
że nadszedł czas aby uporządkować kwestie 
związane z nazewnictwem.

Jak informuje nas Robert Aszyk, dyrektor 
szkoły w Rusocinie, oferta szkoły w ostatnim 
czasie została wzbogacona o wiele nowych 
kierunków. – Mechanik Pojazdów Samocho-
dowych, Mechatronika czy Agrotronika to 
kierunki które cieszą się w naszej szkole naj-
większym zainteresowaniem. Niezmiennie 

uczniowie garną się również do kierunków 
związanych z żywieniem i usługami gastro-
nomicznymi. W naszej szkole każdy znajdzie 
coś dla siebie. 

Do szkoły w Rusocinie uczęszcza obecnie 
651 uczniów z czego 240 osób pochodzi 
z tegorocznego naboru.

– Tak duże zainteresowanie nauką w szko-
le w Rusocinie świadczy o atrakcyjności 
przygotowanej oferty – zauważa Marzena 
Biernacka, wicestarosta gdański. – Oprócz 
doskonałej kadry, coraz lepiej wyposażone-
go zaplecza technicznego czy możliwości 
kontynuowania na wybranych kierunkach 
nauki w szkole branżowej II stopnia każdy 
uczeń szkoły w Rusocinie uzyskuje, oczywi-
ście po zdanym egzaminie państwowym, 
prawo jazdy kat. B. O wysokim poziomie 
kształcenia świadczy również fakt, że praco-
dawcy chętnie przyjmują naszych uczniów 

Joanna Gwizdała, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Powiatu Gdańskiego: 

– Szkoła w Rusocinie w ciągu ostatnich kilku lat przeszła prawdziwą rewolucję. 
Za każdym razem kiedy odwiedzam tę placówkę widzę kolejne zmiany: remonty 
pracowni dydaktycznych, całych budynków czy też pojawiający się nowy sprzęt. 
Jako RadaPowiatu nie tylko kibicujemy dyrektorowi Robertowi Aszykowi w re-
alizacji zamierzeń, ale przede wszystkim zabezpieczamy odpowiednie środki 
w budżecie Powiatu Gdańskiego. I widzimy, że są one odpowiednio wykorzysty-
wane. Szkoła w Rusocinie już dzisiaj prezentuje bardzo wysoki poziom. I wierzę, 
że w ciągu najbliższych lat stanie się edukacyjną perełką nie tylko na mapie 
naszego powiatu, ale i całego Województwa Pomorskiego.

na praktyki. A wielu z nich po odbytych 
praktykach zawodowych otrzymuje pro-
pozycję zatrudnienia.

Dzięki porozumieniu z Międzynarodową 
Akademią Nauk Stosowanych w szkole w Ru-
socinie będzie można również podjąć studia 
inżynierskie oraz podyplomowe.  

Jak dodaje Marzena Biernacka kolejną 
nowością jest udział szkoły w Rusocinie 
w programie Erasmus +. 

– We wrześniu w ramach tego programu na 
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terenie Powiatu Gdańskiego przebywali go-
ście z Turcji. Z kolei nasi uczniowie mogą liczyć 
na wyjazdy na Węgry, do Niemiec i Portugalii, 
a także do wspomnianej już Turcji. Program 
Erasmus + daje wiele możliwości.  Jego celem 
jest wspieranie uczniów w prowadzeniu mię-
dzynarodowych projektów służących podno-
szeniu kompetencji. Program ma umożliwić 
osobom uczącym się łatwe przemieszczanie 
się między systemami edukacji w różnych 
krajach, a także dać im możliwość znalezie-
nia pracy w całej Europie – mówi Marzena 
Biernacka. – Nie bez znaczenia jest również 
możliwość poznania odmiennych kultur oraz 
nawiązania nowych znajomości. 

W  ostatnich dwóch latach wiele zmieniło 
się również jeżeli chodzi o modernizację bazy 
dydaktycznej. Zakupione zostały monitory 
interaktywne, tablice multimedialne, laptopy, 
maszyny rolnicze oraz samochody. Powstały 
także kolejne pracownie.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolne-
go został wyremontowany internat. Kosztem 
5,4 mln złotych budynek zyskał nie tylko 
nowy wygląd, zdecydowanie wyższy stan-
dard pokoi i pomieszczeń ogólnodostęp-
nych, ale i szereg nowych funkcjonalności. 
Powstały nowe pracownie dla kierunków 
gastronomicznych. Na pierwszym piętrze na-
dal znajdują się mieszkania chronione i Spe-
cjalistyczny Ośrodek Wsparcia. Natomiast 
trzecie piętro budynku internatu zostało 
przygotowane dla poradni psychologicz-
no-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. 

Jednak remont budynku internatu to nie 
jedyne zmiany, które w placówce w Rusocinie 
zaszły w ostatnim czasie.

– Zmodernizowaliśmy część pracowni w bu-
dynku warsztatowym – kontynuuje Marian 
Cichon. – Wyremontowany został również 
pokój nauczycielski. Zamontowaliśmy klima-
tyzację w pracowniach mechatroniki oraz wy-
posażyliśmy pracownie gastronomii w nowy 
sprzęt gastronomiczny. Zakupione zostały 
nowe narzędzia do pracowni obróbki ręcznej 
i mechanicznej. Zakupiony został także nowy 
samochód do nauki jazdy. 

Jak dodaje Marian Cichon to jednak nie 
koniec planów związanych z modernizacją 
szkoły w Rusocinie.

– Została wykonana koncepcja przestrzen-
na terenu całej szkoły. I krok po kroku 
będziemy realizować jej założenia. Do 
Ministerstwa Sportu złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie modernizacji sali gim-
nastycznej wraz z zapleczem. W planach 
mamy również budowę hali sportowo
-widowiskowej, która uzyska połączenie 
z budynkiem internatu. Chcemy również 
wybudować boisko wielofunkcyjne z peł-
nowymiarową bieżnią lekkoatletyczną. 
Oczywiście nadal będziemy remontować 
istniejące sale dydaktyczne. Projekto-
wana jest również rozbudowa budynku 
dydaktycznego o nowe pracownie zajęć 
praktycznych. 
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Na wybranych kierunkach – technik mechanik pojazdów samochodowych, 
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechatronik – Zespół 
Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im.  M. Rataja w Ruso-
cinie prowadzi naukę w szkole branożowej II stopnia. Dzięki temu absolwenci 
szkoły branżowej I stopnia w tych zawodach mają możliwość uzyskania 
dyplomu na poziomie technika, przystąpienia do egzaminu dojrzałości oraz, 
po zdaniu matury, kontynuacji nauki na studiach wyższych. Do branżowej 
szkoły II stopnia mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy ukończyli branżową 
szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających dany rok szkolny. 
Mogą też zostać przyjęci absolwenci dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w szkole nie wcześniej niż w roku 
szkolnym 2012/2013 i posiadają zaświadczenie o zawodzie, którego zakres 
odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie wyuczonym 
w szkole branżowej II stopnia.

Koncepcja przestrzenna terenu całej szkoły prezentuje się okazale. 
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KOLNIK najpiękniejszą 
wsią w Powiecie Gdańskim

KONKURS „Piękna Wieś Pomorska”

  Rozstrzygnięty został etap powia-
towy konkursu Piękna Wieś Pomor-
ska. Najpiękniejszą wsią w Powiecie 
Gdańskim został wybrany Kolnik 
(Gmina Pszczółki).

Konkurs Piękna Wieś Pomorska odbywa 
się już od 30 lat. Głównym celem konkursu 
jest ochrona i poprawa wartości krajobra-
zu przyrodniczego oraz kulturowego wsi, 
a także podniesienie atrakcyjności obszarów 
wiejskich i integracja społeczności lokalnej. 
Udział w konkursie to również okazja do 
promocji swoich miejscowości wśród miesz-
kańców regionu.

 Park maszynowy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim 
wzbogacił się o nowy ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy GCBA 5/32 marki MAN 18.320 
z napędem 4x4. Na wyposażeniu samochodu 
znajduje się m.in.: zbiornik wodny o pojemności 
5.000 litrów, autopompa pożarnicza, zwijadło 
szybkiego natarcia, wyciągarka elektryczna, 
agregat prądotwórczy oraz maszt oświetleniowy. 
Koszt zakupu pojazdu wyniósł 1.099.620 zł. Sta-
rostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim zakup 
nowego pojazdu wsparło kwotą 200 tys. zł. 
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Na co zwracała uwagę komisja konkurso-
wa? Najważniejszy był ogólny wygląd miej-
scowości, w tym stan utrzymania terenów 
zielonych. Ale liczyła się również dbałość 
o stan środowiska oraz kultywowanie dzie-
dzictwa kulturowego.

– W ostatnich latach widzimy jak zmieniają 
się wsie w naszym powiecie – mówi Marian 
Cichon, Starosta Gdański. – Są coraz pięk-
niejsze. Widzą to wszyscy, a szczególnie Ci, 
którzy odwiedzają nasze miejscowości po kil-
kuletniej przerwie. To nie tylko efekt działań 
władz gminnych i powiatowych, ale przede 
wszystkim starań naszych mieszkańców. 

Warto też dodać, że w ramach konkursu 
wybierana jest nie tylko najpiękniejsza wieś, 
ale i najpiękniejsza zagroda. W tej kategorii 
zwyciężyła Pani Magdalena Fernandes z Bo-
rowiny w Gminie Przywidz. W przypadku 
zagród liczył się m.in. stan budynków, sto-
sowanie energooszczędnych rozwiązań czy 
pielęgnowanie tradycji miejsca. 

Nagrody zwycięzcom wręczał Marian Ci-
chon, Marzena Biernacka – Wicestarosta 
Gdański oraz Natalia Błońska – Członek Za-
rządu Powiatu. 

JBG

NOWY WÓZ  
dla strażaków
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 W ostatnią niedzielę września na 
kortach tenisowych w Pruszczu Gdań-
skim odbyły się XXII Mistrzostwa Po-
wiatu Gdańskiego w tenisie ziemnym.  

  Zakończony został I etap wsparcia 
uczestników projektu „Pierwszy krok 
– aktywizacja społeczno-zawodowa 
w powiecie gdańskim” realizowanego 
w partnerstwie przez Powiat Gdański 
i Pomorską Akademię Działania.

W zawodach wzięło udział ponad dwudzie-
stu tenisistów z terenu całego powiatu. W 
najbardziej prestiżowej kategorii – rocznik 
2004 i starsi – wśród mężczyzn zwyciężył Da-
niel Gruszczyński (Gmina Kolbudy), a wśród 
kobiet najwyższe trofeum zdobyła Marta 
Sulewska (Gmina Pruszcz Gdański).

Wszystkim tenisistom gratulujemy wyni-
ków i udziału w sportowej rywalizacji. I zapra-
szamy do udziału w kolejnych mistrzostwach 
już za rok!   
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Projekt realizowany jest w ramach RPO WP 
na lata 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Mistrzostwa Powiatu 
w tenisie ziemnym

Zrobić Pierwszy Krok

Sport

Aktywizacja społeczno - zawodowa

WYNIKI XXII MISTRZOSTW POWIATU 
GDAŃSKIEGO W TENISIE ZIEMNYM
Rocznik 2004 i starsi mężczyźni
I miejsce – Daniel Gruszczyński (Gmina 
Kolbudy)
II miejsce – Mateusz Gołąbek (Miasto 
Pruszcz Gdański)
III miejsce – Emil Grodecki (Gmina Pruszcz 
Gdański)

Rocznik 2004 i starsze kobiety
I miejsce – Marta Sulewska (Gmina Pruszcz 
Gdański)
II miejsce – Michalina Perka (Gmina Trąbki 
Wielkie)

Rocznik 2005 – 2007 mężczyźni
I miejsce – Jakub Sulewski (Gmina Pruszcz 
Gdański)

II miejsce – Oliwier Jakusz-Gostomski (Mia-
sto Pruszcz Gdański)

Rocznik 2005 – 2007 kobiety
I miejsce –  Marta Szymczak (Miasto 
Pruszcz Gdański)
II miejsce – Natalia Formela (Gmina Kol-
budy)

Rocznik 2008 – 2010 mężczyźni
I miejsce – Antoni Świąder (Gmina Kol-
budy)
II miejsce – Filip Kłos (Gmina Pruszcz 
Gdański)
III miejsce – Sylwester Sidor(Miasto Pruszcz 
Gdański)

Rocznik 2008 – 2010 kobiety
I miejsce – Karolina Potratz (Miasto Pruszcz 
Gdański)

II miejsce – Oliwia Żylińska (Gmina Pruszcz 
Gdański)
III miejsce – Joanna Kieżnikiewicz (Gmina 
Kolbudy)
III miejsce – Liwia Nakielska (Gmina Trąbki 
Wielkie)

Rocznik 2011 i młodsi mężczyźni
I miejsce –  Jan Kordowski (Gmina Pruszcz 
Gdański)
II miejsce – Igor Przyłucki (Gmina Kolbudy)
III miejsce – Aleksander Tylak (Gmina Trąb-
ki Wielkie)

Rocznik 2011 i młodsze kobiety
I miejsce – Maja Kurt (Miasto Pruszcz 
Gdański)
II miejsce – Justyna Heksel (Gmina Pruszcz 
Gdański)

Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno
-zawodowa – mechanizm ZIT. 

Dziesięcioosobowa grupa uczestników 
projektu z Przywidza otrzymała wsparcie 
polegające na indywidualnych spotkaniach 
z psychologiem, doradcą zawodowym i co-
achem, grupowych spotkaniach warszta-
towych, warsztatach psychologicznych i 
warsztatach aktywizujących z wykorzysta-
niem tabletów, które uczestnicy mieli do 
dyspozycji podczas trwania projektu. Uczest-

nicy mieli również możliwość skorzystania z 
3 miesięcznych staży zawodowych, a także 
wsparcia psychologa i doradcy zawodowego 
w trakcie stażu. W programie ujęto także 
wyjście integracyjne do Teatru Wybrzeże 
oraz  wsparcie animatora, który realizował 
działania mające na celu pobudzanie i mo-
tywowanie do kreatywnego działania.

Starosta Gdański Marian Cichon wraz z 
Wójtem Gminy Przywidz Markiem Zimakow-
skim oraz Prezesem Pomorskiej Akademii 
Działania Kamilem Bemowskim i Dyrektorem 
GOK w Przywidzu Anną Zulewską wręczyli 
uczestnikom projektu upominki wraz z za-
świadczeniami ukończenia zaplanowanej 
ścieżki, która miała na celu pomoc w poru-
szaniu się na rynku pracy.   

JBG
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Zabawy czas
Festyny i dożynki gminne

 Lato nieoderwalnie kojarzy się 
mieszkańcom naszego powiatu z do-
skonałą zabawą podczas festynów 
i dożynek gminnych. 

Włodarze gmin tradycyjnie już zapewnili swo-
im mieszkańcom wiele atrakcji. W pierwszym 
w pełni pocovidowym sezonie odbyło się 
wiele imprez, które na długo pozostaną w pa-
mięci mieszkańców Powiatu Gdańskiego.

– Staramy się odwiedzać każdy festyn czy 
dożynki gminne, na które jesteśmy zapra-
szani – mówi Marzena Biernacka, Wicesta-
rosta Powiatu gdańskiego. – Chcemy być 
jak najbliżej mieszkańców powiatu, a nie 
ma chyba ku temu lepszej okazji niż właśnie 
takie wydarzenia.

Festyny i dożynki gminne dofinansowy-
wane są również z budżetu Powiatu Gdań-
skiego. W bieżącym roku na dofinansowanie 
wydarzeń kulturalnych przeznaczono kwotę 
145 tys. zł.

Wraz z przedstawicielami władz powiatu 
gminne imprezy odwiedza również Lew 
Powiatowy – oficjalna maskotka Powiatu 
Gdańskiego.

– Muszę przyznać, że Lew Powiatowy przebija 
nas popularnością – uśmiecha się Natalia 
Błońska, członek zarządu powiatu. – Nasza 
maskotka wywołuje uśmiech zarówno na 
twarzach dzieci, jak i dorosłych. Nawet naj-
poważniejsi goście nie mogą powstrzymać 
się przed przybiciem piątki naszemu Lwu. 

Kolejne festyny i dożynki już za rok. A o at-
mosferze tegorocznych gminnych imprez 
można sobie przypomnieć oglądając naszą 
fotorelację. 

JBG
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Dzieci z Ukrainy wypoczywały
na terenie Powiatu Gdańskiego

Konkurs Senior Obywatel

Pomoc Ukrainie

  Wizyta Olgi Sozańskiej, Sekretarza miasta Jaworów na Ukrainie, była okazją do podsumowania pobytu dzieci 
z Obwodu Jaworowskiego, które wypoczywały na terenie Powiatu Gdańskiego. Rozmawiano również o pomocy 
humanitarnej i planach na przyszłość.  

Wypoczynek kilkudziesięcioosobowej 
grupy dzieci był możliwy dzięki staraniom 
mieszkańców oraz przedsiębiorców z te-
renu Powiatu Gdańskiego. Pomocy przy 
organizacji pobytu dzieci udzielił również 
Powiat Gdański. 

Spotkanie Starosty Gdańskiego, Mariana Ci-
chona z Olgą Sozańską, Sekretarz miasta Jawo-
rów było okazją do przekazania podziękowań 
dla starosty za dotychczasową pomoc udzie-
loną miastu Jaworów i jego mieszkańcom. 
Dzięki staraniom władz Powiatu Gdańskiego 
do Jaworowa trafiły m.in. 3 namioty wojsko-
we oraz pomoc rzeczowa przekazana przez 
mieszkańców naszego Powiatu. W spotkaniu 
wzięli też udział: Robert Aszyk – Dyrektor Ze-
spółu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie, 
asp. Daniel Rabiega z Komendy Powiatowej 
PSP w Pruszczu Gdańskim i Kateryna Suk-
hovieienko, nauczyciel języka polskiego dla 
osób z Ukrainy.

Przypomnijmy, że władze Powiatu Gdań-
skiego od początku ataku Rosji na Ukrainę 
zaangażowały się w pomoc uchodźcom. 
Jeszcze w marcu specjalne autokary wynajęte 
przez Powiat przywiozły kilkuset uchodźców, 
którzy zostali rozlokowani w obiektach hote-

lowych na terenie Powiatu Gdańskiego. Nie 
próżnowali również mieszkańcy, którzy prze-
kazali tony najpotrzebniejszych uchodźcom 
materiałów. Radni zdecydowali o wsparciu 
powiatów graniczących z Ukrainą, na które 
spadł największy ciężar pomocy uchodź-
com. Do Powiatu Przemyskiego trafiła pomoc 
w wysokości 50 tys. zł, natomiast do Powiatu 
Lubaczowskiego trafiły 3 namioty pneuma-
tyczne wraz z wyposażeniem. W Zespółu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego 
im. Macieja Rataja w Rusocinie zorganizowane 
zostały kursy języka polskiego dla Ukraińców. 
Do 15 lipca działał również stacjonarny Punkt 
Wsparcia dla mieszkańców Ukrainy, gdzie 
można było uzyskać wszelką informację na 
najważniejsze dla uchodźców tematy, takie 
jak pośrednictwo pracy czy baza dostępnych 
mieszkań. Na zlecenie Powiatu Gdańskiego 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry 
„FOSA” prowadziła również pomoc psycho-
logiczną i działania integracyjne. 

– Pomoc prawną, psychologiczną i rodzinną 
nadal można otrzymać w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – 
mówi Natalia Błońska, członek zarządu powia-
tu. – Obecnie nastawiamy się na długofalowe 
formy pomocy, gdyż nie wiadomo jak długo 
goście z Ukrainy będą musieli pozostać na te-
renie naszego powiatu. Najważniejsze jest, aby 
nauczyli się oni samodzielnie funkcjonować w 
obcym dla nich kraju, znaleźli pracę i zaczęli, 
na tyle, na ile to możliwe, prowadzić normalne 
życie.  Będziemy, w miarę naszych możliwości, 
na bieżąco reagować na ich potrzeby. Cały 
czas liczymy też na naszych mieszkańców, 
którzy wielokrotnie już pokazali, jak wielkie 
mają serca. 
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Starosta Gdański Marian Cichon wraz z Burmistrzem Pruszcza Gdańskiego Januszem 
Wróblem  i Radą Seniorów Miasta Pruszcz Gdański wyłonili zwycięzców IV edycji powiato-
wego etapu konkursu „Senior Obywatel” Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia 
w etapie wojewódzkim!
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Z życia POWIATU

   Już po raz 17 w domu podcieniowym 
w Trutnowych odbył się Powiatowy Konkurs 
Kulinarny „Niebo w gębie, czyli przysmaki po-
wiatu gdańskiego”. W tym roku organizatorzy 
postanowili stworzyć dodatkową kategorię dań 
ukraińskich. Jednak nie zapomniano o daniach 
żuławskich – bo to głównie dla nich powstał ten 
konkurs. Potrawy zachwyciły wszystkich wybor-
nym smakiem oraz dopracowanym wyglądem. 

   Marian Cichon Starosta Gdański wrę-
czył akty nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego 7 nauczycielom szkół, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Gdański. Nauczyciele, którzy uzyskali stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowa-
nego to: Joanna Barszczyk, Joanna Drągowska, 
Elżbieta Kiedrowicz, Magdalena Kowalczyk, 
Aleksandra Kwaśniewska, Monika Reikowska 
oraz Anna Wilczyńska.

   Podczas sierpniowej sesji Rady Po-
wiatu, wręczono nominacje dyrektorskie Od 
1 września w ZSOiO „Ogrodnik” w Pruszczu 
Gdańskim oraz w Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim zarządzają 
nowi dyrektorzy – Krzysztof Niecko oraz Ewa 
Jakacka. Nominacje wręczone zostały podczas 
sierpniowej Sesji Rady Powiatu. 

   W Starostwie Powiatowym w Prusz-
czu Gdańskim odbyło się spotkanie władz 
powiatu z wójtami gmin wchodzących w skład 
Powiatu Gdańskiego oraz wiceburmistrzem 
Miasta Pruszcz Gdański. Podczas spotkania 
poruszono wiele istotnych tematów – rozma-
wiano m.in. o transporcie publicznym, powsta-
niu pilotażowego oddziału urazowego oraz 
o wspólnych inwestycjach.

   W Gminie Trąbki Wielkie odbyła się 
I Senioriada Powiatu Gdańskiego. Mnóstwo 
pozytywnej energii, ruch i dobry humor to moc 
tej imprezy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział i za rok widzimy się w następnej edycji! 

   Władze Powiatu Gdańskiego wspól-
nie z przedstawicielami Sejmu, Służbami Mun-
durowymi, Organizacjami Kombatanckimi oraz 
przedstawicielami samorządów złożyły kwiaty 
na placu Jana Pawła II, upamiętniając tym 
samym 83. rocznicę Wybuchu II Wojny Świato-
wej. O oprawę uroczystości zadbali żołnierze 
z 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim oraz 
Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański. 

   W XXI Mistrzostwach Powiatu Gdań-
skiego w piłce nożnej rywalizowało 7 drużyn. 
Nie zabrakło piłkarskich emocji i zaciętej walki 
do samego końca. Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom i życzymy dalszych sukcesów! 

Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce – Dzieje się w Gminie Pszczółki 

2 miejsce – Gmina Kolbudy 

3 miejsce – Gmina Pruszcz Gdański 

4 miejsce – Gmina Trąbki Wielkie 

5 miejsce – Gmina Przywidz 

6 miejsce – Gmina Suchy Dąb 

7 miejsce – Miasto Pruszcz Gdański 

Najlepszy zawodnik: Adrian Nowakowski

Najlepszy bramkarz: Łukasz Sumiński 

Najlepszy strzelec: Rafał Wojczuk

   W Gminie Cedry Wielkie, Strażacy oraz 
Policjanci zmierzyli się w III edycji Powiatowych 
Mistrzostw Służb Mundurowych z Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy. Zadania wcale nie były łatwe, 
ale wszyscy im podołali. Bo udział w zawodach 
wzięli przecież prawdziwi profesjonaliści. 

   W Pręgowie (Gmina Kolbudy) odbył 
się mecz charytatywny podczas którego zbiera-
no środki na zakup samochodu pożarniczego, 
gdyż wóz dotychczas używany przez strażaków 
z Pręgowa uległ wypadkowi. Podczas licznych 
licytacji oraz zbiórki udało się zebrać 20 tys. 
022 zł. Patronat Honorowy nad wydarzeniem 
objął Starosta Gdański Marian Cichon.

Nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego odebrali akty nadania kolejnego stopnia awansu 
zawodowego z rąk Mariana Cichona, Starosty Gdańskiego

Uczestnicy I Seniorady Powiatu Gdańskiego bawili się doskonale


