Srebrny Krzyż Zasługi dla Piotra Gaja z
PSKOE-W w Kruzach
Piotr Gaj, nauczyciel z Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka
Edukacyjno-Wychowawczego w Kruzach, otrzymał odznaczenie państwowe za pracę związaną z
działalnością społeczną i samorządową. 11 listopada 2021 roku w Warmińsko-Mazurskim
Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, w imieniu
prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczył pedagoga Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Piotr Gaj jest nauczycielem wychowania fizycznego oraz przysposobienia do pracy. Poza działalnością w
zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej czynnie udziela się na rzecz Olimpiad Specjalnych
Polska &#8211; Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny; dał się poznać jako świetny trener Olimpiad
Specjalnych oraz klubu sportowego Tęcza Kruzy. Szkoleniowiec może pochwalić się licznymi nagrodami
zdobytymi przez swoich uczniów na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, ogólnokrajowym, a także na
międzynarodowym. Dwoje jego podopiecznych wywalczyło miejsce w polskiej reprezentacji koszykówki na
Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Abu Dhabi w 2019 r., skąd przywieźli brązowy medal.
Sam także otrzymał tytuł Trenera Roku Powiatu Olsztyńskiego w 2018 r.
- Piotr zaszczepia w swoich uczniach pozytywne myślenie oraz wierzy w ich sukces na każdym szczeblu.
Jest empatyczny, otwarty, sprawiedliwy, zorganizowany, kreatywny w swoich działaniach, a przede
wszystkim zaangażowany i ambitny. Jest po prostu dobry w swoim fachu &#8211; ocenia Agata Milewska,
dyrektor ośrodka w Kruzach.
Bardzo dobre zdanie na temat trenera ma także starosta olsztyński. &#8211; Dzięki takim osobom jak pan
Piotr o powiecie olsztyńskim słychać na świecie. Jego podopieczni są medalistami w wielu dyscyplinach
sportowych. To jednak nie tylko utalentowany trener, ale także, jak sam miałem okazję zaobserwować,
wspaniały wychowawca, szanowany i lubiany przez młodych sportowców z ośrodka w Kruzach. Jako
samorządowiec doceniam szkoleniowe dokonania pana Piotra, a jako człowiek bardzo cenie jego
zaangażowanie i serce, jakie okazuje swoim podopiecznym &#8211; mówi starosta Andrzej Abako.
Serdecznie gratulujemy panu Piotrowi odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi. Życzymy satysfakcji z
pracy z młodzieżą oraz wielu kolejnych sukcesów zawodowych, szkoleniowych i sportowych.
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