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Zdjęcie: Andrzej Markowski

RELACJA Z XXIX I XXX SESJI ZWYCZAJNEJ 
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

Październik był pracowitym miesiącem dla Radnych Gminy Trąbki Wielkie. 
Radni do sali konferencyjnej Urzędu Gminy zwoływani byli dwukrotnie, 4 
października na XXIX i 25 października na XXX sesję zwyczajną. 

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 4 października 2016 roku, 
podejmowano uchwały w następujących sprawach. 

Ulica Dw orcowa w Sobowidzu
Radni w wyniku uchwały zdecydowali o formalnym uregulowaniu statusu 

prawnego pasa ziemi między budynkami leżącymi na końcu ul. Dworcowej 
w Sobowidzu. W związku z uchwałą ul. Dworcowa w Sobowidzu(droga gminna) 
wydłużyła się o „kilka metrów” oraz zyskała nieco inny, od dotychczasowego, 
przebieg. Uchwała przyczyni się do lepszego dostępu przylegających działek 
do ul. Dworcowej.

Nieruchomość przy komisariacie policji
Podjęta została również uchwała ws zakupu niewielkiej nieruchomości. 

Mowa tu o fragmencie drogi jaka znajduje się między Komisariatem Policji 
w Trąbkach Wielkich a terenem Sanktuarium Trąbkowskiego. Dotychczas 
początek tej drogi, od strony drogi wojewódzkiej 222, formalnie należał do 
parafii w Trąbkach Wielkich. Radni podjęli decyzję o zakupie tej nieruchomości 
(ok 2 arów) i tym samy ostatecznie uregulowali kwestię formalną.

Remont zabytku
Rada Gminy Trąbki Wielkie zdecydowała o udzieleniu dotacji celowej 

na prace konserwatorskie przy frontowej ścianie szafy organowej i balustrady 
chóru w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich. Prace zostaną 
wsparte kwotą 44 tysięcy zł (z czego 4 tysiące mieszkańcy Czerniewa przekazali 
ze swojego funduszu sołeckiego). Działanie realizowane jest w ramach opieki 
nad zabytkami.

Zielona energia
Radni podjęli uchwałę w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Zakup 

i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie 
Pruszcz Gdański i w Gminie Trąbki Wielkie”. Rada Gminy tym samym wyraziła 
zgodę na podpisanie umowy z Gminą Pruszcz Gdański oraz wspólne ubieganie 
się o środki. Projekt przewiduje zakup urządzeń fotowoltaicznych, służących 
do produkcji energii elektrycznej, dla budynków użyteczności publicznej 
np. urząd, szkoła, ośrodek zdrowia. Pomyślana realizacja projektu zwiększy 
udział zielonej energii w ogólnym zużyciu energii elektrycznej w budynkach 
użyteczności publicznej.

E-rozwój urzędu
Radni Gminy wyrazili, w formie uchwały, zgodę na zawarcie umowy 

partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to na 
razie zgoda na współpracę z gminą Pruszcz Gdański. Jeżeli jednak wszystko 
się powiedzie, projekt przyczyni się do wzrostu jakości i dostępności usług 
administracyjnych oraz monitorowania procesu ich świadczenia poprzez 
zwiększenie efektywności zarządzania usługami w obszarze obsługi podatkowej.

Oto jakie sprawy były przedmiotem dyskusji, obrad i gło-
sowań Radnych Gminy Trąbki Wielkie podczas XXX sesji 

zwyczajnej
. 

Cmentarz w Trąbkach Wielkich CMENTARZ W TRĄBKACH WIELKICH 
Radni zajęli się sprawą wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i sprzedaż 

nieruchomości parafii rzymsko– katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Trąbkach Wielkich. W tej sprawie z wnioskiem wystąpił 
proboszcz parafii ks. Bolesław Antoniów. Celem zakupu działki gminnej jest 
powiększenie istniejącego cmentarza, który już teraz ma niewielkie możliwości 
pochówku. Radni udzielili Wójtowi zgody na sprzedaż nieruchomości oraz 
określili maksymalną wysokość udzielanej bonifikaty na poziomie 99% – re-
lacjonuje Przewodniczący Rady Zbigniew Leszczyński.

Kwestię bonifikaty dodatkowo wyjaśnia Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol – wyrażenie przez Radę Gminy zgody na udzielenie bonifikaty 
nastąpiło zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, która w jednym 
z artykułów przewiduje taką możliwość przy sprzedaży nieruchomości gminnej 
na cele działalności sakralnej, w tym przypadku gruntu, kościołom i związkom 
wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem. Oznacza to, że 
parafia w Trąbkach Wielkich, będzie mogła wykorzystać nabytą ziemię jedynie 
na cele pochówku. 

Cmentarz w Mierzeszynie CMENTARZ W MIERZESZYNIE
Kolejną sprawą, jak opisuje Przewodniczący Rady Zbigniew Leszczyński, 

był cmentarz w Mierzeszynie a dokładnie rzecz ujmując zamiana gruntów 
gminnego i kościelnego. Radni wyrazili zgodę na niniejszą zamianę nierucho-
mości. W jej wyniku, parafia rzymsko-katolicka w Mierzeszynie zyska teren 
gminny (ponad 0,5 ha) przylegający do cmentarza, natomiast gmina otrzyma 
grunt (0,85 ha) będący własnością parafii, który przylega do terenu szkoły 
podstawowej w Mierzeszynie. Parafia w ten sposób będzie mogła powiększyć 
dotychczasowy cmentarz o nowy teren, z kolei gminie umożliwi to realizację 
planów związanych z boiskiem szkolnym.

Wójt Błażej Konkol wyraża swoje zadowolenie, z faktu że to parafie pro-
wadzą cmentarze i każdy z nich jest bardzo zadbany. W miastach duża część 
cmentarzy stanowi własność komunalną gmin, co wiąże się z wydatkami 
w zakresie ich utrzymania i administrowania. Nasza gmina w tej kwestii jest 
odciążona – dodaje Wójt Błażej Konkol. 

Lokal mieszkalny w Domachowie LOKAL MIESZKALNY W DOMACHO-
WIE

Następna uchwała podjęta 25 października także dotyczyła nieruchomości. 
Najemca lokalu mieszkalnego położonego w Domachowie wystąpił z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, którego jest najemcą. 
Rada Gminy zgodę wyraziła.

Diety radnych i sołtysów DIETY RADNYCH I SOŁTYSÓW
Istniała także potrzeba uregulowania wysokości i zasad wypłaty diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i sołtysom Gminy Trąbki Wielkie. 
Kwestia ta została uregulowana w podjętej przez Radnych uchwale, zmienia-
jącej regulamin wypłaty diet, bez dokonywania ich podwyżki. Najistotniejsza 
zmiana dotyczyła zasad wypłaty diet sołtysom. Utrzymany został obowiązek 
obecności na sesjach Rady Gminy ale absencja nie będzie skutkować utratą 
części diet. Taki skutek nastąpi w przypadku nieobecności sołtysa na spotkaniu 
z wójtem oraz na zebraniu wiejskim. Ryczałt dla sołtysów wynosi 406,29 zł 
a podstawowa dieta radnego wynosi 618,26 zł.

Wspólna obsługa jednostek oświatowych WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNO-
STEK OŚWIATOWYCH

Ostatnia uchwała październikowej sesji dotyczyła wspólnej obsługi jed-
nostek oświatowych Gminy Trąbki Wielkie. Radni zdecydowali, że wszystkie 
szkoły podstawowe wraz gimnazjum objęte będą wspólną obsługą w zakresie 
obsługi finansowej, rachunkowej, prawnej oraz w zakresie obsługi zamówień 
publicznych. Celem wprowadzenia wspólnej obsługi jest zwiększenie elastycz-
ności działania gminy w obszarze wykorzystania komórki organizacyjnej jaką 
jest Zespołu Oświaty.

Mariusz Czerwiński
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Szanowni Seniorzy,

17 października 2011 roku Rada Gminy Trąbki Wielkie podjęła 
uchwałę „wyrażającą wolę realizowania strategii” mającej uczynić 
naszą Gminę „miejscem przyjaznym dla seniorów”. W czasie tych 
pięciu lat wdrożonych lub podjętych zostało szereg rozwiązań i ofert 
związanych z tą strategią.

Oto niektóre z nich:
I.  Uwzględniając oczekiwania osób starszych uznaliśmy, że niezwykle 

ważnym będzie zwiększanie ich udziału w życiu społecznym, toteż 
podjęliśmy promowanie ich aktywnego stylu życia i integrację, 
poprzez:
• Wspólne świętowanie gminnego „Dnia Seniora”
• Udział w gminnych dorocznych, plenerowych „Imprezach Inte-

gracyjnych dla Seniorów”
• Świętowanie różnych okazji w środowisku lokalnym, zwłaszcza 

sołeckiego „Dnia Seniora”
• Uczestnictwo w rozlicznych programach rekreacyjno-kultural-

nych klubów seniora
• Upowszechnianie aktywności poprzez ćwiczenia: Nordic Wal-

king, YoungGo, na urządzeniach fitness i w ramach aerobiku
• Zapraszanie seniorów do uczestnictwa w gminnych imprezach 

patriotycznych, rekreacyjno-kulturalnych i turniejach sołectw

LIST DO SENIORÓW GMINY TRĄBKI WIELKIE 
Z OKAZJI DNIA OSÓB STARSZYCH

• Zachętę i tworzenie warunków oraz udogodnień do korzystania 
z Uniwersytetów Trzeciego Wieku i do powszechnego czytelnictwa

II. Kierując się głosem zainteresowanych rozwijamy pomoc i wsparcie 
potrzebującym, poprzez: 
• Propagowanie i tworzenie warunków do wolontariatu i pomocy 

sąsiedzkiej wśród seniorów
• Wdrażanie „Teleopieki” i „Koperty lub pudełka życia”
• Tworzenie bezpiecznych warunków i profesjonalnego wsparcia 

dla ofiar przemocy
• Doskonalenie podstawowej opieki zdrowotnej według standar-

dów specjalistów z dziedziny geriatrii
• Świadczenie różnych form pomocy społecznej, między innymi 

w postaci rzeczowej i usług, w tym opiekuńczych w mieszkaniu 
klienta lub w domu pomocy społecznej dla tych, którzy wyma-
gają całodobowej opieki 

• Organizowanie dostępu bez progów i barier do instytucji pu-
blicznych, przyjaznego dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza 
dla poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich

• Wizyty urodzinowe z udziałem Wójta u wszystkich 90-latków plus
• Wizyty okolicznościowe Wójta u małżeństw z bardzo długim 

stażem
III. Podejmujemy starania odnośnie przywracania godności, szacunku 

i społecznej życzliwości dla seniorów. Staramy się informować ich 
o uprawnieniach i przywilejach. Czynimy to między innymi poprzez:
• Edukację dzieci i młodzieży w duchu przyjaznym dla osób 

starszych
• Poradnictwo specjalistyczne (zwłaszcza prawne), publikowanie 

informatora pt. „Vademecum Seniora” i wdrażanie „Karty Seniora”
• Okresowe diagnozowanie warunków życia i oczekiwań seniorów 

oraz formułowanie stosownych programów
• Ustanawianie reprezentanta interesów środowiska osób starszych 

– Gminnej Rady Seniorów.
Informujemy, że wszystkie te oferty aktualnie praktykowane są 

w naszej Gminie. Polecając je, zgodnie z programem do 2020 roku, 
mamy nadzieję że będą kontynuowane i poszerzane w dalszych 
latach. Aktualnie, z okazji Dnia Osób Starszych, życzymy wszystkim 
naszym Seniorom: szczęścia rodzinnego, satysfakcji, pomyślności 
i dużo zdrowia.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol
Gminna Rada Seniorów

W dniu 4 października 2016 roku w Urzędzie Gminy w Trąbkach 
Wielkich, podczas obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie, 
odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy uczniom szkół 
podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Trąbki Wielkie, którzy w II 
semestrze roku szkolnego 2015/2016 uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Stypendia naukowe otrzymali:
Wiktor Lewandowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Czerniewie,
Julia Miernik – uczennica Szkoły Podstawowej w Kłodawie,

Martyna Niemc– uczennica Zespołu Szkół w Mierzeszynie,
Kacper Gutorski – uczeń Szkoły Podstawowej w Sobowidzu,
Jakub Jasiak – uczeń Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich,
Michał Jasiak – uczeń Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich,
Zuzanna Hoffmann – uczennica Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich,
Kacper Grzesiuk – uczeń Gimnazjum w Trąbkach Wielkich,
Iga Głowacka – uczennica Gimnazjum w Trąbkach Wielkich,
Nikodem Ostrowski – uczeń Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.
Stypendia sportowe otrzymali:
Leon Zaorski – uczennica Szkoły Podstawowej w Kłodawie,
Kajetan Grzesiuk – uczeń Szkoły Podstawowej w Sobowidzu,
Milena Knie – uczennica Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich,
Natalia Mądrzejewska – uczennica Gimnazjum w Trąbkach Wielkich,
Kacper Karnath – uczeń Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.

Wyróżnionym osobiście gratulowali: Wójt Gminy Błażej Konkol, Prze-
wodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Józef Sroka.

Katarzyna Czyż

NAJLEPSI UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ STYPENDIA
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Wójt Gminy Trąbki Wielkie  
zaprasza na 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI  
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

W PROGRAMIE: 

16.00-17.00  Msza Święta w Sanktuarium pod wezwaniem  

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Trąbkach Wielkich 

17.00-17.10 Złożenie kwiatów pod tablicą Żołnierzy Wyklętych przy Sanktuarium 

17.10-17.30 Uroczysty Marsz Niepodległościowy z Sanktuarium do Gimnazjum 

17.30-18.30 Część artystyczna: występ Orkiestry Kameralnej Symfoników Gdańskich 

pod dyrekcją Huberta Szczypiorskiego, chór i soliści gminy Cewice 

18.30  Zakończenie uroczystości i poczęstunek 
 

11.11.2016 /piątek/ 
Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka 
w Trąbkach Wielkich 
aula im. Jana Pawła II 
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W dniu 25 października 2016 roku w Szkole 
Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąb-
kach Wielkich miała miejsce uroczystość Pasowania 
na Ucznia, do którego przystąpiło 12 uczniów klasy 
pierwszej: Emilia Bąk, Marcin Bąk, Hanna Chmie-
lewska, Daniel Czapski, Antonina Czerwińska, Alicja 
Dzieżyc, Małgorzata Kurek, Jerzy Jędrzej Kuta, Karol 
Nieradko, Kryspin Nowakowski, Szymon Pawlak 
i Roksana Szostek. Na początku pierwszaki wraz 
z kolegami z klasy szóstej zaprezentowały montaż 
słowno-muzyczny, na który składały się wiersze 
i piosenki. Z inscenizacji wynikało, że od momentu 
wejścia w szkolne progi pierwszaki tworzą z wszyst-
kimi uczniami wielką szkolną rodzinę, w której 
wspólnym obowiązkiem jest przede wszystkim nauka. 
Starsi koledzy zapewniali, że pierwszaki zawsze mogą 
korzystać z ich rad i pomocy, zwracać się do nich 
ze wszystkimi trudnymi sprawami i problemami. 
Koleżanki z klasy III złożyły pierwszakom życzenia, 
między innymi, „by nauka szła jak z płatka, żeby 
było tyle piątek, ile pszczół na polnych kwiatkach”. 
Po zdanym przez pierwszaków egzaminie z wiedzy, 
przystąpiono do aktu ślubowania i pasowania. Dzieci 
złożyły uroczyste ślubowanie, następnie Dyrektor 
Przemysław Sautycz, pasował każde dziecko na 
ucznia naszej szkoły. Uczniowie klasy pierwszej 
otrzymali piękne pamiątkowe dyplomy i upominki 
z książkami ufundowanymi przez rodziców. Uwień-
czeniem uroczystości był słodki poczęstunek w klasie, 
który z wielkim sercem przygotowały mamy uczniów. 

Dorota Jaszewska

PASOWANIE NA UCZNIA W TRĄBKACH WIELKICH

Zdjęcie: Monika Rysiewicz
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Szkoła Podstawowa w Kłodawie od wielu 
lat należy do sieci szkół promujących zdro-
wie, również jednym z priorytetów programu 
profilaktycznego szkoły jest zdrowie. W ra-
mach programu dwa razy w roku odbywają 
się Giełdy Zdrowia poświęcone zdrowemu 
trybowi życia. W dniu 24 października 
2016 roku odbyła się pierwsza w tym roku 
szkolnym Giełda Zdrowia, której tematem 
było zdrowe śniadanie. Giełdę rozpoczęła 
pogadanka z dietetykiem Martyną Rakowską, 
która uświadomiła uczniom jakie śniadanie 
jest zdrowe i dlaczego jest najważniejszym 
posiłkiem w ciągu dnia. Uczniowie bardzo 
aktywnie brali udział w dyskusji o zdrowym 
śniadaniu. Chętnie odpowiadali na zada-
wane pytania. Po pogadance każda klasa 
przygotowała pasty kanapkowe, a następnie 
na szkolnym korytarzu odbyła się wspól-
na degustacja, podczas której każda klasa 
zachwalała własny produkt. Przepisy past 
można zobaczyć na stronie szkoły.

Aneta  Markun

SZKOLNA GIEŁDA ZDROWIA W KŁODAWIE
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W szkole tej już trzeci rok działa Szkolna 
Kasa Oszczędności (SKO) „Grosik”. SKO roz-
poczęła swoją działalność, a właściwie wzno-
wiła po wielu latach, na początku października 
2014 roku. Początkowo do kasy należały tylko 
dzieci z klas I-III. W pierwszym roku było to 
40 uczniów, z czego 34 aktywnie wpłacających 
swoje oszczędności. Uczniowie wpłacają nie 
tylko resztę z zakupów w szkolnym sklepiku, 
ale też kwoty otrzymane od babci czy cioci 
np. z okazji urodzin. W sumie w pierwszym 
roku do wakacji członkowie SKO uzbierali 
w sumie prawie 4 tysiące złotych! Inicjaty-
wa ta nie mogłaby być realizowana gdyby 
nie bardzo dobra współpraca z Bankiem 
Spółdzielczym w Trąbkach Wielkich, który 
prowadzi rachunek naszej kasy oszczędno-
ści. Uczniowie rozpoczynający przygodę 
z oszczędzaniem otrzymują od Banku piękne, 
kolorowe książeczki, w których zapisywane są 
rosnące kwoty. Tradycją naszej współpracy 
jest też zapraszanie kolejnych roczników 
pierwszoklasistów do oszczędzania w SKO. 
Z okazji uroczystości „Pasowania na ucznia” 
uczniowie otrzymują z rąk Dyrektor Oddziału 
Banku Spółdzielczego w Trąbkach Wielkich 
Katarzyny Łukaszewskiej książeczkę oszczęd-
nościową z wpisanym pierwszym wkładem.

Nie sposób nie wspomnieć też o licznych 
konkursach organizowanych przez grupę 
Banków Spółdzielczych. W roku szkolnym 
2015/2016 kłodawscy uczniowie brali udział 
w ogólnopolskim konkursie „4 do Bitu”, 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM OSZCZĘDZANIA

w którym zadanie polegało na napisaniu 
rymowanego tekstu reklamującego ideę 
oszczędzania. W głosowanie internetowe na 
teksty naszych uczniów zaangażowały się całe 
rodziny i grupy znajomych.

Bieżący rok szkolny nasze SKO również 
rozpoczęło aktywnie. Został przeprowadzony 
szkolny konkurs plastyczny „Gdy uzbieram 
w SKO, kupię sobie …(co?)”. Dzieci wyko-
nały przepiękne prace na ten temat. Wśród 
pomysłów wykorzystania zgromadzonych 

pieniędzy przeważały podróże (np. wakacje 
pod palmami), zabawki (tu nawet Świeżak 
Truskawka z jednego z marketów), zwierzątka 
i Pokemony. Laureaci konkursu otrzymali 
nagrody ufundowane przez Bank.

W planach na ten rok szkolny pojawił 
się pomysł, by rozszerzyć nieco działalność 
SKO o powiedzmy … elementy ekonomii dla 
najmłodszych. Już w listopadzie pracownik 
Banku przeprowadzi pierwszą pogadankę 
dla uczniów. W tym roku szkolnym chcemy 
przybliżyć dzieciom w prosty sposób trudne 
(nawet dla dorosłych) zagadnienia związane 
z pieniędzmi i bankowością.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Pęczek

Październik miesiącem oszczędzania. Czy ktoś o tym jeszcze pa-
mięta? Otóż okazuje się, że tak: pamiętają o tym uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie.
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Sieć kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Trąbki Wielkie, w miejscowościach Czer-
niewo – Czerniec o łącznej długości 7,4 
km zrealizowaliśmy w ramach RPO WP na 
lata 2007-2013. Koszt całkowity inwestycji 
wyniósł ponad 1,5 mln zł, z czego blisko 1 
mln to środki zewnętrzne.

 W ramach środków pozyskanych w kon-
kursie Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013 powstały miejsca rekreacji 
i spotkań mieszkańców. Wybudowano i wy-
posażono nowe świetlice w Domachowie 
oraz Pawłowie, natomiast w Łaguszewie prze-
prowadzono remont istniejącej już świetlicy. 
Wspomniane 3 inwestycje wykonane zostały 
za ponad 1,1 mln zł. Uzyskaliśmy także do-
finansowanie w wysokości blisko 660 tys. zł. 
Rozbudowaliśmy także istniejące już świe-
tlice. W Gołębiewie Średnim na rozbudowę 
przeznaczyliśmy ponad 55 tys. zł natomiast 
w Złej Wsi prace kosztowały 41 tys. zł.

W ramach konkursu „Trzymaj formę” 
realizowaliśmy zajęcia prozdrowotne dla 
mieszkańców całej gminy. Uczestnicy, przez 
blisko pół roku, brali udział w kilku formach 
aktywności fizycznej takich jak zumba, aero-
bik, balet, tenis stołowy, karate czy gra w gol-
fa. Oprócz samych zajęć zadbaliśmy także 
o budowę infrastruktury wspierającej rozwój 
aktywności fizycznej naszych mieszkańców. 
W Kłodawie, Łaguszewie, Trąbkach Małych, 
Sobowidzu, Gołębiewie Wielkim i Trąbkach 
Wielkich powstały tzw. parki fitness czyli 
siłownie na świeżym powietrzu. Dodatkowo 
zakupiliśmy mobilną ściankę wspinaczkową. 
Na wspomniane działania przeznaczyliśmy 
ponad 310 tys. zł, z czego ze środków unij-
nych pozyskaliśmy blisko 180 tys. zł.

Z działań, dotyczących oświaty, zrealizo-
waliśmy projekt, który zakładał utworzenie 
punktów przedszkolnych przy Szkole Pod-
stawowej w Sobowidzu oraz przy Zespole 
Szkół w Mierzeszynie. Jest to inwestycja 

REALIZACJA INWESTYCJI  
W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

Za nami już połowa kadencji samorządu Gminy Trąbki Wielkie 
wybranego w 2014 roku. To dobra okazja do małego podsumo-
wania. Ostatnie dwa lata pracy samorządu stały pod znakiem 
inwestycji, które stymulowały rozwój Gminy Trąbki Wielkie. Samo-
rząd Gminy dużą uwagę przykładał do realizacji projektów służą-
cych polepszeniu warunków infrastrukturalnych i podwyższenia 
poziomu życia mieszkańców. Nasze inwestycje wsparte były 
znacznymi środkami zewnętrznymi w ramach programów zarów-
no unijnych jak i krajowych. Środki pozyskane w wysokości blisko 
4 mln zł pozwoliły na realizację około kilkudziesięciu inwestycji, 
których łączna wartość wyniosła ponad 12 mln zł. Wymienione 
kwoty przekładają się na konkrety takie jak np. rozbudowa kana-
lizacji, budowa i remont dróg oraz świetlic, zewnętrzne siłownie, 
remonty w szkołach czy wyposażenie dla OSP.

w rozwój najmłodszych mieszkańców na-
szej gmina o łącznej wartości blisko 300 
tys. zł. Wraz z pierwszym dzwonkiem, we 
wrześniu 2016 roku, oddaliśmy do użytku 
rozbudowany budynek szkoły podstawowej 
w Trąbkach Wielkich. Inwestycję o wartości 
ponad 2 mln zł w całości sfinansowaliśmy ze 
środków budżetu gminy.

W Trąbkach Wielkich, we współpracy 
z samorządem partnerskiej niemieckiej 
gminy Uehlfeld, zrealizowaliśmy wspólny 
międzynarodowy projekt, którego celem 
było wzbogacenie infrastruktury turystycznej 
o atrakcyjne miejsce. Owocem tego działania 
jest skwer w pobliżu gimnazjum wraz z re-
pliką maszyny latającej Gustava Weisskopfa. 
Cała inwestycja kosztowała 112 tys. zł, w tym 
dofinansowanie wyniosło ponad 82 tys. zł. 
Z kolei w Trąbkach Małych zagospodaro-
waliśmy centrum wsi po starym zbiorniku 
przeciwpożarowym.

 Pozyskaliśmy również środki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na oświe-
tlenie uliczne typu LED w Trąbkach Wielkich, 
Sobowidzu i w Kaczkach w ramach konkursu 
„Oszczędne oświetlenie Pomorza” Dofinan-
sowanie wynosiło 100 tys. zł.

W 2016 roku podłączyliśmy do sieci ga-
zowej kilka obiektów użyteczności publicznej 
tj.: Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Zdrowia 
, OSP Trąbki Wielkie, Przedszkole, Szkoła 
Podstawowa oraz Urząd Gminy. Budowa 
odpowiedniej instalacji gazowej, w tym rów-
nież zakup pieca gazowego dla gimnazjum, 
kosztowała ponad 360 tys. zł.

Pierwsza połowa obecnej kadencji to 
również czas wykorzystany na modernizację 
dróg w Gminie Trąbki Wielkie. W ramach 
współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Pruszczu Gdańskim pozyskaliśmy do-
finansowanie z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa na drogach powiatu gdań-
skiego poprzez modernizację dróg poło-
żonych na terenie powiatu” w latach 2015 
– 2016. Dzięki tym funduszom wykonane 
zostały remonty dróg powiatowych. Pierwszą 
z tego typu inwestycji była przebudowa drogi 
powiatowej Gołębiewo Wielkie – Sobowidz. 
Prace na prawie 3-kilometrowym odcinku 
kosztowały blisko 1,5 mln zł z czego udział 
gminy to ok. 0,5 mln zł. Kolejny fragment 
drogi w Sobowidzu o wartości 104 tys. 
zł sfinansowaliśmy w wysokości ponad 
81 tys. zł. Przebudowę chodnika w Sobowi-
dzu wartą blisko 98 tys. zł sfinansowaliśmy 
w wysokości ok. 49 tys. zł. W Sobowidzu, przy 
drodze powiatowej, wybudowaliśmy chodnik 
o łącznej długości 290 m. Przebudowaliśmy 
80-metrowy odcinek ul. Dworcowej w Sobo-
widzu i wybudowaliśmy chodnik o długości 
60 metrów. Również w Kłodawie powstał 
chodnik dzięki współpracy ze Starostwem 
Powiatowym. Przebudowaliśmy także drogę 
powiatową na odcinku Kaczki – Gołębie-
wo Wielkie oraz wybudowaliśmy chodnik 
w Cząstkowie. Łączna wartość prac wyniosła 
prawie 930 tys. zł, z czego 186 tys. wyłożyła 
Gmina Trąbki Wielkie. We współpracy ze 
Starostwem wymienione zostały bariery dro-
gowe przy drodze powiatowej w Sobowidzu, 
Granicznej Wsi i Kłodawie, montowano progi 
zwalniające i powstały oznakowane przejścia 
dla pieszych. Całkowita wartość wszystkich 
zadań inwestycyjnych w tym zakresie, na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie, wyniosła bli-
sko 3,2 mln zł. Budżet Powiatu Gdańskiego 
wsparł nas kwotą prawie 2,2 mln zł.

W 2015 roku oddany został do użytku 
fragment wyremontowanej drogi woje-
wódzkiej nr 222 przebiegającej przez Trąbki 
Wielkie. Na samą dokumentację projektową 
Urząd Gminy Trąbki Wielkie wyłożył ponad 
200 tys. zł. Za budowę kanalizacji deszczowej 
zapłaciliśmy ponad 50 tys. zł. Budowa latarni 
drogowych kosztowała blisko 350 tys. zł. 
Łącznie, w związku z remontem drogi woje-
wódzkiej nr 222 wydaliśmy ponad 600 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Trąbkach Wielkich w ostatnich 
dwóch latach pozyskał z Urzędu Marszałkow-
skiego środki finansowe w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 135 tys. 
zł na remont drogi w Rościszewie i Trąbkach 
Małych o łącznej powierzchni 8 370 m2. 
Modernizacja drogi w Trąbkach Małych 



Głos Trąbecki

8

o długości 0,9 km to inwestycja o wartości 
ponad 250 tys. zł z czego 64 tys. zł pochodzi 
ze wspomnianego już Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Do końca 2016 roku 
zostanie rozbudowana sieć wodociągowa 
w miejscowościach Pawłowo – Cząstkowo, 
a także w Kaczkach i Złej Wsi o łącznej 
długości 4 270 mb, za kwotę ponad 330 
tys. zł. W Mierzeszynie przy ulicy Jeziornej 
została rozbudowana sieć wodociągowa 
z przyłączeniami o wartości ponad 233 tys. 
zł. W pierwszym kwartale 2016 roku ZGKiM 
zakupił nowe, wysokociśnieniowe urządzenie 
do czyszczenia kanalizacji, które posłuży 
przez kolejne lata do obsługi sieci kanaliza-
cyjnej. Jest to inwestycja o wartości ponad 
146 tys. zł. Na terenie oczyszczalni ścieków 
w Trąbkach Wielkich za ponad 290 tys. zł, 
została postawiona wiata do przechowywania 
sprzętu roboczego.

Na budowę i modernizację dróg konse-
kwentnie przekazywane są tysiące złotych 
z budżetu gminy, także w ramach Funduszy 
Sołeckich. Mieszkańcy podczas Zebrań Wiej-
skich, zachęceni atrakcyjnym mechanizmem 
finansowania tego typu inwestycji przez 
Urząd Gminy, przekazują na modernizację 
dróg znaczne części budżetów sołeckich. 
Tylko w pierwszym półroczu 2016 roku, 
w kilkunastu sołectwach naszej gminy 
utwardziliśmy płytami Yomb nawierzchnię 
dróg gminnych o długości 1235 metrów 
i o powierzchni 4 900 metrów kwadrato-
wych. W ciągu ostatnich dwóch lat w ten 
sposób, za blisko 960 tys. zł, utwardziliśmy 
gminne drogi o łącznej powierzchni ponad 
12 000 metrów kwadratowych co odpowiada 
powierzchni prawie dwóch standardowych 
boisk piłkarskich.

Pamiętaliśmy także o bezpieczeństwie 
naszych mieszkańców. W tym zakresie głów-
ne inwestycje skierowane były do jednostek 
OSP. Za ponad 900 tys. zł rozbudowaliśmy 2 
strażnice: w Trąbkach Wielkich (262 tys. zł), 
w Rościszewie (265 tys. zł) i wybudowali-
śmy nową w Ełganowie za blisko 400 tys. zł. 
Oprócz budynków, zabiegaliśmy o możliwie 
najlepszy sprzęt i wyposażenie. Zakupiliśmy, 
za kwotę 120 tys. zł, samochód pożarniczy 
Renault Midlum dla OSP Sobowidz oraz 
wyremontowaliśmy za 130 tys. zł, samochód 
Jelcz dla OSP Rościszewo. Dodatkowo podję-
liśmy decyzję o zakupie nowego samochodu 
średniego ratowniczo-gaśniczego z napędem 
4x4 dla jednostki OSP Rościszewo z dofinan-
sowania z budżetów zewnętrznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Trąbkach Wielkich w ramach RPO WP na 
lata 2014-2020 realizuje projekt dla miesz-
kańców gminy pn.: „Aktywni –Samodzielni 
– Kreatywni w Powiecie Gdańskim”. Wartość 
projektu wynosi ok. 2,8 mln. zł. Jego realizacja 
sprawi, że uczestnicy kursu pozyskają nowe 
umiejętności poruszania się na rynku pracy, 
nabędą i rozwiną umiejętności zawodowe, 
a dzięki udziałowi w projekcie zostaną zmo-
tywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji 
zawodowych. W Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej dużym zainteresowaniem cieszy się 

Karta Dużej Rodziny, a także Teleopieka skie-
rowana do najstarszych mieszkańców gminy.

Wśród inwestycji zaplanowanych na 2017 
roku znajduje się m.in. budowa oczyszczalni 
ścieków w Sobowidzu i sieci kanalizacji sa-
nitarnej w Sobowidzu, Gołębiewie Wielkim 
i Gołębiewie Średnim. Planowany koszt in-
westycji to 18 mln zł, z czego dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego wyniosło ok. 12 mln zł.

Kolejnymi planowanymi inwestycjami 
gminy są: budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej 
w Kłodawie, zagospodarowanie terenu wo-
kół Jeziora Małego w Mierzeszynie, a także 
montaż paneli fotowoltaicznych na budyn-
kach użyteczności publicznych np. szkołach, 
świetlicach i oczyszczalni ścieków. W ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
planowana jest termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobowidzu. 
W planach jest także budowa kolejnego etapu 
ścieżki rowerowej z Sobowidza w kierunku 
Żelisławek gm. Pszczółki, o długości 3,2 km 
wraz z przebudową dawnego wiaduktu ko-
lejowego. Przewidywany koszt inwestycji to 
ponad 1,4 mln zł.

Liczymy także na inwestycje prywatnych 
przedsiębiorstw. Na terenie gminy jest ok. 300 
ha pod różne inwestycje dla przedsiębiorców. 
W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego dla Trąbek Wielkich na 
działalność przemysłowo-usługową ok 40 
ha atrakcyjnie położonych terenów przy 
drodze wojewódzkiej nr 222 Gdańsk – Sta-
rogard Gdański. Przy wjeździe do Trąbek 
Wielkich od strony Gdańska znajduje się 
ok. 8ha. Tereny północne przeznaczone są 
dla działalności usługowej, produkcyjnej 
i rzemieślniczej. Natomiast 32 ha terenów 
położonych przy wjeździe do miejscowości 
od strony Starogardu Gdańskiego przezna-
czone są dla budowy pomieszczeń biurowych 
i usługowych oraz dla obiektów handlowych 
i hurtowni w ramach funkcji produkcyj-
nych. Zachęcamy do odwiedzenia strony 
www.inwestujwgminie.pl/trabkiwielkie

Wymienione inwestycje są szczególnie 
oczekiwane przez mieszkańców. W coraz 
większym stopniu zaspokajają Ich potrzeby 
i przyczyniają się do poprawy poziomu życia. 
Wierzymy, że konsekwencja w podjętych 
działaniach, uczyni naszą gminę jeszcze bar-
dziej atrakcyjnym miejscem do mieszkania 
i inwestowania.

Monika Elmanowska
Zdjęcia: Andrzej Markowski

Do najważniejszych inwestycji w ramach 
pozyskanych środków zewnętrznych oraz 
własnych zrealizowanych na terenie gminy 
w dwóch ostatnich latach VII kadencji sa-
morządu należą:

http://inwestujwgminie.pl/trabkiwielkie
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Szczegółowe informacje dot. inwestycji znajdują się na stronie internetowej: www.trabkiw.ug.gov.pl

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz 
uchwały Nr VI/35/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 lutego 
2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 
Kleszczewo , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz 
o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją:
projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w obrębie geodezyjnym Kleszczewo, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.11.2016 r. do 21.12.2016 
r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, 
ul. Gdańska 12, w godzinach od 8.00 do 15.00.

WZP.PP.6721.1.2015 Trąbki Wielkie, 04.11.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kleszczewo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejsco-

wego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.12.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 
12, o godz. 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 
Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 

e-mail: zagospodarowanie@trabkiw.ug.gov.pl, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 09.01.2017 r.
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W dniu 28 października 2016 roku 
grupa przedszkolaków tzw. „sówki” odwie-
dziła bibliotekę w Trąbkach Wielkich. Dzieci 
z radością zapoznały się z miejscem, gdzie 
„mieszkają książki”. Sześciolatki dowiedziały 
się jak można stać się czytelnikiem biblioteki, 
jak zachowywać się w niej oraz jak dbać 
o książki. Następnie zostały zaproszone do 

„SÓWKI” SPOTKAŁY SIĘ Z TUPCIEM CHRUPCIEM
czytelni, gdzie została im przeczytana książka 
Elizy Piotrowskiej o Tupciu Chrupciu – po-
zytywnej myszce, która obchodziła urodzi-
ny. Dzieci chętnie słuchały i komentowały 
perypetie myszki. Po wysłuchaniu książki 
otrzymały ilustracje Tupcia Chrupcia do 
pokolorowania. „Sówki” poznały również 
bibliotecznego robota, którego programuje 

młodzież na zajęciach z robotyki. Były za-
chwycone możliwością sterowania i chętnie 
oglądały jego wyczyny. Bibliotekę opuściły 
nie tylko z uśmiechem na twarzy, ale i z ko-
lorowanką, słodyczami oraz z rysunkiem 
sowy na patyku.

Monika Kosznik
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W 2016 roku zaczął obowiązywać Na-
rodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 
który jest uchwalonym przez Radę Ministrów 
programem wieloletnim na lata 2016 – 2020. 
W ramach Programu zdefiniowany został 
Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych”, którego celem 
jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w 
bibliotekach publicznych poprzez kreowanie 
wzrostu liczby wypożyczanych publikacji 
oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. Szczególny nacisk został poło-
żony na budowanie nawyków czytelniczych 
poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, 
możliwość systematycznego ubytkowania 
(aktualizacja zasobów), a w konsekwencji 
zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkow-
ników bibliotek. Program ten jest kontynuacją 
oraz rozwinięciem dotychczasowego progra-
mu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek”. Od 
2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w 
Trąbkach Wielkich brała udział w w/w Pro-
gramie. Nigdy jednak nie otrzymała ona tak 
dużej dotacji jak w tym roku. Wniosek GBP 
o udzielenie dofinansowania został pozytyw-

811 KSIĄŻEK ZA DOTACJĘ Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
nie zaopiniowany i w dniu 2 sierpnia 2016 
r. podpisana została umowa, na podstawie 
której nasza Biblioteka otrzymała 16100 zł. 
Kwota ta została przeznaczona na zakup 811 
książek. Spośród nich 558 trafiło do biblioteki 
w Trąbkach Wielkich, 152 - do biblioteki w 
Sobowidzu i 101 - do biblioteki w Mierzeszy-

nie. Zrealizowano ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Zapraszamy więc Czytelników 
do naszych bibliotek i do korzystania z ich 
zbiorów. Na pewno jest w czym wybierać.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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GGooddzziinnyy  oottwwaarrcciiaa  GGmmiinnnneejj  BBiibblliiootteekkii  PPuubblliicczznneejj    
ww  TTrrąąbbkkaacchh  WWiieellkkiicchh::  
  

PPoonniieeddzziiaałłeekk  
WWttoorreekk    
ŚŚrrooddaa      88..0000  ––  1188..0000  
CCzzwwaarrtteekk  
PPiiąątteekk                            88..0000  ––  1166..0000  
SSoobboottaa  
NNiieeddzziieellaa    nniieecczzyynnnnee  
  

  Serdecznie zapraszamy do wypożyczeń nowości książkowych: 
 literatura piękna, kryminały, książki dla młodzieży oraz dzieci. 
 

Polecamy również kartę do kultury,  która upoważnia do zniżek  
w instytucjach kultury. Tych instytucji jest obecnie 90.  
Są wśród nich: kawiarnie, kina, księgarnie, muzea, teatry,  
a także instytucje organizujące koncerty, wystawy i szkolenia.  
Koszt karty 1 zł.  

Znane jest powiedzenie, że „Pan Władek to Mikołaj przez cały 
rok”. Nikt nie ma wątpliwości, że to prawda. Mogliśmy się o tym prze-
konać w tym tygodniu, kiedy to otrzymaliśmy od Prezesa Fundacji 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” Władysława Ornowskiego 
prezent w postaci używanych mebli w bardzo dobrym stanie. Część z 
nich (3 szafy i 4 biurka) znalazło już swoje miejsce w pomieszczeniu 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Pozostałe (33 szafki i 5 
biurek) zostaną przekazane do wiejskich świetlic. Za przekazany dar 
serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

MEBLE OD  
„PANA WŁADKA”
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W dniu 23 października 2016 roku w Hali 
Sportowej w Trąbkach Wielkich odbyły się 26. Mi-
strzostwa Gminy Trąbki Wielkie w piłce siatkowej 
kobiet. Udział w nich wzięło 8 drużyn składających 
się z 49 zawodniczek. Z zespołów utworzono dwie 
grupy: I – Domachowo, Kaczki, Sobowidz i Trąbki 
Małe, a II – Drzewina, Gołębiewo Średnie, Mie-
rzeszyn i Trąbki Wielkie. Z pierwszej do półfinału 
zakwalifikowały się siatkarki z Sobowidza, które 
wygrały wszystkie mecze bez straty seta oraz z Do-
machowa, które zwyciężyły Kaczki 2 : 1 i Trąbki 
Małe 2 : 0. W drugiej doszło do ciekawej sytuacji. 
Aż trzy drużyny (Gołębiewo Średnie, Mierzeszyn 
i Trąbki Wielkie) uzyskały bowiem nie tylko taką 
samą ilość punktów, ale i wygranych i przegranych 
setów. O awansie do półfinału zadecydować więc 
miała różnica między wygranymi i przegranymi 
„małymi” punktami. I zadecydowała, bo najlepszą 
w/w różnicę miało Gołębiewo Średnie, ale tylko 
o pierwszym miejscu. Dwie kolejne drużyny 
uzyskały bowiem taką samą różnicę wygranych 
i przegranych „małych” punktów. W związku 
z tym, że w bezpośrednim pojedynku Mierzeszyna 
i Trąbek Wielkich zwyciężyła ta pierwsza drużyna 
zajęła ona drugie miejsce w grupie i znalazła się 
wśród czterech najlepszych zespołów Mistrzostw. 
Mecze półfinałowe były bardzo emocjonujące. 
Siatkarki z Sobowidza co prawda wygrały 2 : 0 
z Mierzeszynem, ale w pierwszym secie straciły 
20, a w drugim 19 punktów. Natomiast Gołębiewo 
Średnie po przegranym pierwszym secie do 19, 
dopiero w dwóch następnych (do 14 i do 10) 
zapewniło sobie zwycięstwo.

Finał między Sobowidzem a Gołębiewem 
Średnim rozpoczął się od prowadzenia Sobowidza 
6 : 0. Potem było jeszcze 11 : 9, ale od tego wyniku 
siatkarki z Gołębiewa Średniego zdobyły w tym 
secie tylko dwa punkty i przegrały go 11 : 25. 
Wydawało się, że w drugim secie będzie podobnie. 
Jednak role się odwróciły. To Gołębiewo Średnie 
prowadziło przez cały set różnicą kilku punktów 

SIATKARKI I SIATKARZE Z SOBOWIDZA 
NA PIERWSZYCH MIEJSCACH W GMINIE

i ostatecznie wygrało 25 : 22. Trzeba było więc 
rozegrać trzeci set. Był on podobny do pierwszego. 
Sobowidz rozpoczął od 7 : 0, potem było jeszcze 10 
: 5, 12 : 9, 14 : 11 i ostatecznie 15 : 12. Mistrzyniami 
Gminy Trąbki Wielkie zostały więc, i to po raz piąty 
z rzędu, siatkarki z Sobowidza. W mistrzowskiej 
drużynie zagrały: Agnieszka Pettke, Aleksandra 
Witoń-Szeremeta, Julia Laskowska, Helena Schu-
chardt, Weronika Bruchmann i Kamila Szymczyk. 
Natomiast Gołębiewo Średnie reprezentowały: Julia 
Zielińska, Paulina Cierocka, Martyna Grabowska, 
Martyna Hennig, Weronika Turzyńska i Kata-
rzyna Goczkowska. W meczu o trzecie miejsce 
Mierzeszyn pokonał Domachowo w dwóch setach 
do 21 i 11. Brązowe medale otrzymały: Martyna 
Pliszczyńska, Andżelika Szuba, Natalia Kobrzyńska, 
Agnieszka Leszka, Natalia Przytarska, Klaudia 
Brzeska. Kolejne miejsca w Mistrzostwach zajęły: 
Kaczki, Trąbki Wielkie, Drzewina i Trąbki Małe.

W dniu 9 października 2016 r. w Hali Spor-
towej w Trąbkach Wielkich odbyły się 26. Mi-
strzostwa Gminy Trąbki Wielkie w piłce siatkowej 

mężczyzn. Udział w nich wzięło 7 drużyn, składa-
jących się z 46 osób. Zostały one podzielone na 
dwie grupy, w których grano systemem „każdy 
z każdym”. Mecze trwały do dwóch wygranych 
setów do 25 punktów, w przypadku remisu 
trzeciego seta grano do 15. Następnie odbyły się 
mecze półfinałowe z udziałem drużyn, które zajęły 
1. i 2. miejsca w grupach „na krzyż”. Zwycięzcy 
tych meczów zmierzyli się w finale, a przegrani 
w meczu o 3. miejsce. O 5. miejsce natomiast 
zagrały zespoły, które zajęły 3. miejsca w grupach.

Podobnie jak w pięciu poprzednich mistrzo-
stwach najlepsi okazali się siatkarze z Sobowidza. 
W rozgrywkach grupowych nie mieli żadnych 
problemów z pokonaniem rywali. Trąbki Wielkie 
ograli do 13 i 17, a Czerniewo w pierwszym secie 
wręcz zdeklasowali do 4, by w drugim secie wy-
grać już tylko do 23. I to grając w 5-osobowym 
składzie. Adrian Schuchardt uzupełnił skład 
dopiero w drugim secie półfinału. W półfinale 
Sobowidz grał z Gołębiewem Średnim. Do stanu 
17 : 17 w obu setach gra była wyrównana.

Końcówka jednak należała do siatkarzy 
z Sobowidza i wygrywali oni do 20 i do 19. Także 
finał z Kaczkami trwał 2 sety, z tym, że były one 
bardzo różne. W pierwszym od początku do końca 
prowadził Sobowidz i wygrał do 17. W drugim 
siatkarze z Kaczek postawili się rywalom. Pro-
wadzili 9 : 8, 12 : 11, 15 : 12, a nawet 21 : 20, nie 
utrzymali jednak tego prowadzenia i przegrali seta 
23 : 25, i cały mecz 0 : 2. Tak więc Sobowidz wygrał 
Mistrzostwa bez straty seta. Drugie miejsce zajęły 
Kaczki, a trzecie – Gołębiewo Średnie. Drużyny te 
wystąpiły w następujących składach:

Sobowidz – Paweł Fedak, Adrian Schuchardt, 
Paweł Schuchardt, Robert Wiśniewski, Mariusz 
Wiśniewski, Bartek Bruchmann,

Kaczki – Dariusz Pettke, Dariusz Szczukowski, 
Sebastian Buga, Paweł Blejder, Wojciech Paszylk,

Gołębiewo Średnie – Michał Klemm, To-
masz Szatkowski, Damian Grabowski, Radosław 
Grabowski, Daniel Potratzki, Mateusz Łabuński.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Zenon Kulwikowski
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Ze zmiennym szczęściem rozgrywały mecze nasze drużyny piłkar-
skie w październiku. W klasie okręgowej wygrały one po 2, a przegrały 
po 3 mecze. Orzeł zwyciężył z ostatnim zespołem w tabeli Olimpią 
Osowa w Trąbkach Wielkich 1 : 0 oraz z przedostatnim zespołem – 
Startem w Mrzezinie 3 : 0. Dwa mecze przegrał na własnym boisku: 
z Orlętami Reda 2 : 3 i z GKS Sierakowice 0 : 2, a jeden na wyjeździe 
– z KS Kamienica Królewska 0 : 1. Z kolei Sokół dwa zwycięstwa po 
1 : 0 odniósł w Ełganowie. Pierwsze ze Startem Mrzezino, a drugie 
z GKS Sierakowice. Dwa razy schodził z boiska pokonany na wy-
jazdach: w Szemudzie z Eko Prod 0 : 1 i w Gdańsku z Polonią 0 : 5. 
Szczególnie bolesnej porażki, bo aż 0 : 7, doznał z KTS-K Luzino 
na własnym boisku. Po 12. kolejkach Orzeł i Sokół posiadają po 15 
punktów i zajmują odpowiednio 9 i 10 miejsce.

W klasie B nasze drużyny wreszcie zaczęły wygrywać. Olimp 
dokonał tego w 8. kolejce, a GKS – w 10. Piłkarze z Mierzeszyna 
pokonali nie tylko Morze Stegna 4 : 2, ale także KS Wocławy i to na 
wyjeździe aż 5 : 2. Przegrali za to z Orłem w Straszynie 1 : 3, zanotowali 
hokejowy wynik z Wisłą Długie Pole w Mierzeszynie 2 : 11. Przegrali 
także najbardziej prestiżowy mecz w rundzie, czyli derbowy pojedynek 
z GKS Trąbki Wielkie na własnym boisku. Mecz ten był jednocześnie 
pierwszym i jak dotychczas jedynym zakończonym zdobyciem trzech 

ORZEŁ I SOKÓŁ MAJĄ PO 15 PUNKTÓW,  
A W B KLASOWYCH DERBACH LEPSZY GKS

punktów przez GKS. Bramki w tym spotkaniu strzelali tylko goście: 
Dawid Lewańczyk (38), Dawid Beyer (54), Jakub Lewańczyk (68) 
i Dominik Kotwicki (79).

Udział w nim wzięli następujący zawodnicy:
Olimp Mierzeszyn 
Adrian Surma – Paweł Brodziński, Damian Bukowski, Krystian 

Chodowski, Sylwester Dawidowski (46, Jakub Pepliński), Maciej Dyks, 
Mateusz Fritza, Kacper Kaźmierczak, Marcin Kaźmierczak, Damian 
Kolberg, Rafał Sela (62, Marcin Kuśmierek),

trener Przemysław Fritza
GKS Trąbki Wielkie
Piotr Rosławski – Kamil Czeczora, Dominik Kotwicki (89, Kamil 

Babiński), Dawid Lewańczyk, Jakub Lewańczyk (71, Michał Wiński), 
Rafał Ratyński, Mateusz Rosławski (82, Arkadiusz Kujawski), Adrian 
Rosławski, Sylwester Wajsbrot, Grzegorz Wilczewski (51, Dawid 
Beyer), Dawid Wiński,

trener: Rafał Ratyński
W pozostałych październikowych meczach GKS raz zremisował 

(4 : 4 z KS Grabiny Zameczek) oraz trzy razy przegrał (w Goszynie 
z GTS 0 : 3 i dwa razy w Trąbkach Wielkich – Wisłą Steblewo 2 : 5 
i z Orłem Straszyn 0 : 1). Mimo wygranej w derbach to Olimp zaj-
muje po 10. kolejkach wyższe miejsce: Olimp jest 11 z 7 punktami, 
a GKS – 12 z 6 punktami.

Do zakończenia rundy jesiennej pozostały jeszcze do rozegrania 
następujące mecze na własnych boiskach:
5.11. (sobota), godz. 15.00 GKS Trąbki Wielkie – Morze Stegna
12.11. (sobota), godz. 13.00 Sokół Ełganowo – Orzeł Trąbki Wielkie
13.11. (niedziela), godz. 1 4.00 Olimp Mierzeszyn – GTS Rokitnica
19.11. (sobota), godz. 13.00 Orzeł Trąbki Wielkie – Kaszuby Połchowo
20.11. (niedziela), godz. 13.00 GKS Trąbki Wielkie – Wisła Długie Pole

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Już po raz trzeci Hala Sporto-
wa w Trąbkach Wielkich zamieniła 
się w Arenę Boksu. W 2012 roku 
rywalami pięściarzy z Wojewódz-
twa Pomorskiego byli zawodnicy 
z Wilna, w 2014 – z Bawarii, 
a w dniu 8 października 2016 roku 
– z Nordhausen (miasta w środ-
kowej części Niemiec w kraju 
związkowym Turyngia). Odbyło 

PIĘŚCIARZE WALCZYLI NA RINGU W TRĄBKACH WIELKICH
się 8 pojedynków punktowanych 
oraz dwa pokazowe – wszystkie 
3-rundowe. Pięściarze walczyli 
z ogromnym zaangażowaniem. 
Widzowie, w liczbie ok. 150 
(w tym 14-osobowa grupa fanów 
z Niemiec), na nudy nie narzekali. 
Szczególnie emocjonujące i stojące 
na bardzo wysokim poziomie boje 
stoczyli: Alan Didigov i Seba-

stian Bartnik oraz Silvio Schierle 
i Kasjusz Życiński. W pierwszej 
walce zwyciężył nasz zawodnik, 
a w drugiej – bokser z Niemiec. 
Ogólnie cztery walki zakończyły 
się zwycięstwem Polaków, a cztery 
– Niemców i mecz zakończył się 
remisem 8 : 8.

Przed meczem odbyły się 
także dwa pojedynki pokazowe. 

W jednej z nich wystąpił wy-
chowanek GKS Trąbki Wielkie, 
a obecnie reprezentant Bombar-
diera Gdynia, Piotr Rosławski. 
Zaprezentował się on z bardzo 
dobrej strony, ale sędziowie zade-
cydowali o wyniku remisowym.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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