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OTWARCIE NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W MIERZESZYNIE 
21 grudnia 2022 roku

Pan Błażej Konkol Wójt Gminy Trąbki Wielkie przekazuje symboliczny klucz do nowego Ośrodka Zdrowia 
w Mierzeszynie na ręce pani Doroty Bąk Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich
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W środę, 21 grudnia 2022 roku odbyła się 
uroczystość otwarcia nowego Ośrodka Zdrowia 
w Mierzeszynie. Głównym gospodarzem tego 
historycznego wydarzenia był Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie pan Błażej Konkol. Na wstępie Pan Wójt 
powitał  przybyłych gości, a wśród nich m.in. 
panią Magdalenę Srokę, posła na Sejm RP; pana 
Dariusza Drelicha, Wojewodę Pomorskiego oraz 
pana Ireneusza Szwedę; pana Mariana Cichonia, 
Starostę Powiatu Gdańskiego i radnych Powiatu 
Gdańskiego; gości Gminy Przywidz w tym sołtysów 
Gminy Przywidz; pana Zbigniewa Leszczyńskiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie, 
pana Marka Czerwińskiego, Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy oraz radnych i sołtysów Gminy Trąbki 
Wielkie; panią Dorotę Bąk, Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich wraz 
z pracownikami Ośrodka Zdrowia; ks. Andrzeja 
Sowińskiego, proboszcza Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie; pana Jana Roszmana, 
Komendanta PSP w Pruszczu Gdańskim; pana 
nadkomisarza Adama Baczewskiego Komendanta 
Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich; panią 
Monikę Kasprzyk, Dyrektora Pomorskiego OW 
NFZ; panią Dominikę Muchę, Dyrektora Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pruszczu 
Gdańskim; pana Ryszarda Rywackiego, Dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie; 
pana Grzegorza Stachowiaka, Dyrektora ZDW 
w Gdańsku i panią Annę Czajkowską Dyrektora 
RDW w Trąbkach Wielkich; Fundację „Pan Władek”, 
państwo Marię i Władysława Ornowskich; pana 
Bogdana Skibę, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie; 
Dyrektorów jednostek organizacyjnych i urzędu 
Gminy Trąbki Wielkie.

Symboliczną wstęgę otwarcia nowego Ośrodka 
Zdrowia w Mierzeszynie przecięli liczni 
zgromadzeni. Kolejnym punktem uroczystości 
było poświęcenie nowej placówki zdrowotnej 
przez ks. Andrzeja Sowińskiego. Ważnym 
punktem spotkania były liczne przemówienia 
zgromadzonych. Tutaj przebijała się troska 
o zdrowie dla miejscowej ludności, i wdzięczność 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
tego potrzebnego dzieła.

Nie zabrakło wspólnych pamiątkowych fotografii. 
Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie 
przy stole w świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie oraz 
prezentacja kroniki budowy Ośrodka Zdrowia przez 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie pana Błażeja Konkola 
oraz historii Gminnego Ośrodka Zdrowia przez 
panią Dyrektor Dorotę Bąk. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy upominek.

Kilka danych o nowym Ośrodku Zdrowia 
w Mierzeszynie: powierzchnia użytkowa – 
302,34m2; długość budynku – 27,87m; szerokość 
budynku – 15,28m; kubatura budynku – 2868m3; 
zagospodarowanie terenu, parking, droga, chodnik 
– 1107m2. Dla utrzymania lepszej efektywności 
cieplnej zastosowano okna trzy szybowe 
o współczynniku przenikania ciepła poniżej 0,9 W/
m2. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne 
o mocy 16kW. Wykonawca: Przedsiębiorstwo 
Handlowe STELLA Andrzej Stella, ul. gen. Józefa 
Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański. Koszt 
inwestycji: 2 739 687,- PLN. Dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 
2  000  000,- PLN.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

NOWY OŚRODEK ZDROWIA W MIERZESZYNIE
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OTWARCIE I POŚWIĘCENIE 
OŚRODKA ZDROWIA 

W MIERZESZYNIE
Bracia i Siostry!

Zgromadziliśmy się dziś, 21 grudnia 2022 roku, aby 
uczestniczyć w szczególnym wydarzeniu dla nas wszystkich, 
dla naszej lokalnej społeczności. Otwarcie i poświęcenie 
Ośrodka Zdrowia staje się ważną kartą w historii Mierzeszyna.

Po zakończeniu II wojny światowej życie na tych terenach 
zaczęło się zmieniać. Większość ówczesnej ludności 
niemieckiej wyemigrowała do Niemiec. Tereny te stały się 
miejscem zamieszkania, „nową ojczyzną”, dla wielu Polaków 
przybyłych z różnych stron kraju. Należało zorganizować 
„normalne życie” od podstaw. Zawsze istotną sprawą dla 
społeczeństwa jest oczywiście troska o zdrowie i życie. 
W całej Polsce powstawały nowe placówki Służby Zdrowia. 
Mierzeszyn, stara miejscowość, założona przez Zakon 
Krzyżacki w roku 1356 tworzyła na przestrzeni wieków 
bogatą historię. Tu rozwijało się rolnictwo, powstała parafia 
katolicka. Z biegiem czasu podjęto starania o edukację 
miejscowej ludności. Ważną sprawą była oczywiście ochrona 
zdrowia tutejszej ludności. Wiemy, że ta ochrona zdrowia 
miała dawniej inny kształt niż obecnie. 

Ale wróćmy do czasów powojennych. W Mierzeszynie 
powstał wówczas Ośrodek Zdrowia, który swoją siedzibę 
znalazł w dawnej pastorówce w pobliżu ówczesnego, 
ewangelickiego kościoła Zbawiciela. W tym miejscu pomoc 
znajdowało kilka pokoleń miejscowej ludności. Niestety, 
warunki pracy lekarzy, pielęgniarek były bardzo skromne. 
Dla pacjentów również ta placówka sprawiała nie najlepszy 
komfort leczenia. W ostatnich latach podjęto trudną, ale 
konieczną i wspaniałą decyzję o budowie nowego Ośrodka 
Zdrowia, tu w Mierzeszynie. Niewątpliwie, jest to zasługą 
wielu osób zatroskanych o godne warunki pracy naszych 
medyków i zdrowie mieszkańców. Jeżeli mogę wymienić tu 
szczególne zasługi Gminy Trąbki Wielkie. A gorące wyrazy 
szacunku i podziękowań złożyć na ręce Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Pana Błażaja Konkola.

W lipcu 2021 roku, a więc półtora roku temu, rozpoczęła 
się budowa nowego Ośrodka Zdrowia w Mierzeszynie. To 

wydarzenie stało się wielką nadzieją i radością dla nas 
wszystkich. Ufam, że to miejsce będzie dla nas bardzo 
przyjazne; z tym miejscem będziemy żywić nadzieję na 
dobre zdrowie; dla lekarzy, pielęgniarek stanie się godnym 
miejscem ich pracy.

Moi Drodzy!
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas 

pociesza przez swojego Syna, mocą Ducha Świętego, otacza 
szczególną miłością i darzy błogosławieństwem ludzi 
doświadczonych wszelkim utrapieniem, chorych oraz tych, 
którzy w jakikolwiek sposób im służą. Chorzy nie tylko 
dopełniają w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra 
Jego Ciała, którym jest Kościół, lecz także wyrażają osobę 
samego Chrystusa, który uobecnia się w chorych. Powiedział 
bowiem, że kto chorym oddaje przysługę, wyświadcza ją Jemu 
samemu.

Słusznie więc jest, abyśmy prosili o Boże błogosławieństwo 
dla wszystkich chorych, dla wszystkich pacjentów, którzy 
będą przebywać w tym Ośrodku Zdrowia, tu w Mierzeszynie. 
Prośmy o szczególne błogosławieństwo dla Lekarzy, dla całej 
Służby Zdrowia, dla wszystkich, którzy ofiarnie troszczą się 
o chorych, o pacjentów, i dla tego ośrodka przygotowanego 
dla leczenia i pomocy człowiekowi.

Módlmy się:
Błogosławiony jesteś, Boże, nasz Ojcze. Ty w swoim 

miłosierdziu przez Jezusa Chrystusa poleciłeś ludowi 
powołanemu do nowego życia, aby otaczał troską chorych. 
Wysłuchaj łaskawie nasze prośby: niech to miejsce dzięki łasce 
Ducha Świętego będzie domem błogosławieństwa i ogniskiem 
miłości. Niech lekarze mądrze stosują sztukę leczenia, 
pielęgniarki troskliwie pełnią swoją służbę. Niech pacjenci, 
którzy będą tu przychodzić, odwiedzają Chrystusa w swoich 
braciach i siostrach, aby chorzy, doznając pokrzepienia, szybciej 
mogli powrócić do zdrowia i z radością dziękować za otrzymane 
dobrodziejstwo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Łukaszu Ewangelisto, Święci Kosmo i Damianie, 
Święta Joanno Beretto Molla, Błogosławiona Hanno 
Chrzanowska, módlcie się za nami!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
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Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA          PARAFII: www.parafia.i3k.pl         CMENTARZA: www.mogily.pl/mierzeszyn
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