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Zadania, które nasz samorząd 
zrealizował i realizuje dotyczą, wie-
lu aspektów naszego życia. Są to za-
równo inwestycje infrastrukturalne, 
jak i te w kapitał ludzki. Realizowa-
ne zadania były podporządkowane 
pod dostępne środki zewnętrzne za-
równo te z UE, jak też i nasze kra-
jowe. W tym czasie zakończyła się 
jedna perspektywa finansowa środ-
ków z UE, w której nasza Gmina 
skorzystała obficie i rozpoczęła się 
kolejna na lata 2014–2020. Bardzo 
się cieszę, że mimo ograniczonych 
środków własnych mogliśmy zre-
alizować wiele zadań. Z pewnością 
przybyło nam wiele kilometrów no-
wych lub zmodernizowanych dróg 
gminnych i powiatowych. Finanso-
wanie tych inwestycji odbywało się 
zawsze w partnerstwie w przypadku 
dróg gminnych z udziałem funduszy 
sołeckich, a także mieszkańców. Za 

co w sposób szczególny chcę podzię-
kować. Drogi powiatowe moderni-
zowano również przy współudziale 
wkładu finansowego naszej Gminy 
oraz funduszy zewnętrznych. Bar-
dzo dużo środków inwestowaliśmy 
w młode pokolenie, dostosowując 
bazę oświatową do godnych i bar-
dzo dobrych warunków edukacji. 
Rozbudowywaliśmy i modernizo-
waliśmy nasze szkoły o dodatko-
we pomieszczenia i sale sportowe. 
Kolejne inwestycje dotyczyły dzia-
łalności komunalnej, moderniza-
cji mieszkań gminnych, budowy 
wodociągów, rozbudowy systemu 
kanalizacji i wielu innych. Bardzo 
duży nacisk kładliśmy na bezpie-
czeństwo inwestujc w Ochotnicze 
Straże Pożarne, które otrzymały 
nowe lub zmodernizowane strażnice 
oraz niezbędny sprzęt do ratowania 
mienia i życia naszych mieszkań-

ców. W ostatnich latach przybywa 
nam dużo inwestorów, dla których 
przygotowaliśmy miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 
zgodne ze strategią Gminy w tym 
zakresie. W obszarze kapitału ludz-
kiego realizowaliśmy założenia 
nie tylko reformy oświaty, ale też 
opracowania strategii dla seniorów 
i strategii dla młodzieży. Wszystkie 
te grupy społeczne uczestniczyły 
w przygotowaniu tych dokumentów. 
Trudno wymienić wszystkie działa-
nia. Załączone sprawozdanie mam 
nadzieję, że chociaż po części przy-
bliży Państwu naszą pracę.

W tym miejscu bardzo chciał-
bym podziękować za wspólną, do-
brą pracę w tej kadencji samorządu 
przede wszystkim radnym Gminy 
Trąbki Wielkie – za merytoryczne 
i pełne oddania podejście do roz-
wiązywania problemów na miarę 
naszych możliwości. Podziękowania 
również kieruję do wszystkich pra-
cowników samorządowych oraz soł-
tysów i rad sołeckich, osób, którzy są 
najbliżej mieszkańców, rozwiązując 
ich codzienne problemy. Dziękuję 
za współpracę samorządowi Powia-
tu Gdańskiego oraz samorządowi 
Województwa Pomorskiego. Bardzo 
dziękuje Państwu, naszym Miesz-
kańcom, za życzliwość okazywaną 
podczas realizacji samorządowej 
pracy, a także za słowa doradcze 
i krytyczne, które pozwalały na inne 
spojrzenie w danej sprawie w danej 
sprawie.

Obecny 2018 rok to czas obcho-
dów 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę, dlatego życzę 
wszystkim, abyśmy nie zapominali 
o naszych wspólnych patriotycz-
nych obowiązkach i godnie ten rok 
świętowali.

Teraz zapraszam Państwa do 
lektury sprawozdania, które przy-
gotowali pracownicy samorządowi 
naszej Gminy.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Błażej Konkol

SZANOWNI MIESZKAŃCY 
GMINY TRĄBKI WIELKIE!

Dobiega końca kolejna kadencja samorządu 
gminnego. To czas, aby ją podsumować 
i przedstawić Państwu syntetyczne sprawozdanie 
z jej przebiegu. Na początku chciałbym podzię-
kować za powierzenie mi kierowania naszą 
gminną wspólnotą w minionej kadencji.
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Działanie Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2007–2013
Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 672.310,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 399.460,00 zł 
Budowa świetlicy wiejskiej centrum kulturalno-integracyj-
nego wsi Pawłowo
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 264.008,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 160.980,00 zł 
Remont świetlicy wiejskiej centrum kulturalno-rekreacyj-
nego wsi Łaguszewo
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 188.250,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 97.615,00 zł 
Budowa miejsca wypoczynku– parku fitness w Kłodawie, 
Trąbkach Małych i Łaguszewie
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 95.070,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 55.975,00 zł 

           

 

           
Działanie Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2007-2013 LEADER
Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycz-
nej w Trąbkach Wielkich
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 111.800,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 82.346,00 zł
Trzymaj formę – zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców 
oraz utworzenie parku fitness w Sobowidzu
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 52.525,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 30.841,00 zł
Przystanki zdrowia w Gminie Trąbki Wielkie – utworzenie 
parku fitness w Trąbkach Wielkich i Gołębiewie Wielkim 
oraz zakup mobilnej ścianki wspinaczkowej
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 166.434,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 88.920,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w So-
bowidzu
Termin realizacji – 2017 rok 
Wartość projektu – 1.875.840,00 zł 
Kwota dofinansowania – 676.000,00 zł
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cie-
plewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi (Projekt 
partnerski)
Budowa ścieżki rowerowej Sobowidz – do granicy z Gmi-
ną Pszczółki
Termin realizacji – 2019 rok (Gmina Trąbki Wielkie)
Wartość projektu wg umowy – 875.899,00 zł 
Kwota dofinansowania wg umowy – 599.710,00 zł

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji Sobowidz 
Termin realizacji 2018 – 2020 
Wartość projektu wg umowy – 23.788.393,63 zł 
Kwota dofinansowania wg umowy – 19.984.174,58 zł

Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, 
punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz 
wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jako-
ści edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie
Termin realizacji 2017-2018 
Wartość projektu – 1.029.534,13 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 856.014,40 zł
Aktywni Samodzielni Kreatywni w Powiecie Gdańskim 
– Aktywna integracja (Projekt partnerski gmin Powiatu 
Gdańskiego)
Termin realizacji – 2017-2018
Wartość projektu wg umowy – 2.837.336,00 zł 
Kwota dofinansowania wg umowy – 2.411.735,90 zł
Aktywni Samodzielni Kreatywni w Powiecie Gdańskim 
– Usługi społeczne (Projekt partnerski gmin Powiatu 
Gdańskiego)
Termin realizacji – 2017-2018 
Wartość projektu wg umowy – 702.860,00 zł 
Kwota dofinansowania wg umowy – 597.431,00 zł
Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodo-
wa 30+I  (Projekt partnerski)
Termin realizacji 2017-2018 
Wartość projektu (Gmina Trąbki Wielkie) – 42.000,00 zł 
Kwota dofinansowania (Gmina Trąbki Wielkie) – 42.000,00 zł
Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przed-
szkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie
Termin realizacji 2018-2020 
Wartość projektu wg umowy – 3.604.675,00 zł 
Kwota dofinansowania wg umowy – 3.063.973,75 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
E-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzyści
(Projekt partnerski)
Termin realizacji 2016 – 2019 
Wartość projektu (Gmina Trąbki Wielkie) – 272.000,00 zł 
Kwota dofinansowania (Gmina Trąbki Wielkie) – 
272.000,00 zł

Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój
Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju
(Projekt partnerski 15 gmin woj. Pomorskiego)
Termin realizacji 2016 – 2018 
Wartość projektu ogółem – 2.951.000,00 zł 
Kwota dofinansowania ogółem – 2.487.000,00 zł

Działanie Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2014-2020
Budowa targowiska Mój Rynek w Trąbkach Wielkich
Termin realizacji – 2019 rok 
Wartość projektu wg umowy – 685.120,47 zł 
Kwota dofinansowania wg umowy – 435.942,00 zł

           

 

           

Działanie Odnowa i Rozwój Wsi PROW 2014-2020 – LEADER
Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie
Termin realizacji – 2019 rok 
Wartość projektu wg umowy – 458.207,00 zł 
Kwota dofinansowania wg umowy – 291.557,00 zł

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2014-2018 
PRZY UDZIALE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Festiwal Trębacze w Trąbkach
Termin realizacji – 2018 rok 
Wartość projektu – 51.570,00 zł 
Kwota dofinansowania z UE – 32.813,85 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Kłodawie
Termin realizacji 2017-2018 
Wartość kosztorysowa projektu 3.078.299,00,00 zł 
Kwota dofinansowania – 1.000.000,00 zł
Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”
Termin realizacji 2018 rok
Wartość programu 56 000 zł
Kwota dofinansowania 26 000 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pod 
nazwą: „BEZPIECZNE ŻYCIE” w ramach Rządowego 
programu wspomagania w latach 2015-2018 organów pro-
wadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+”
Termin realizacji 2018 rok
Wartość programu 194 318,00 zł
Kwota dofinansowania 155 454,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Termin realizacji 2018 rok
Wartość programu 40 000,00 zł
Kwota dofinansowania 32 000,00 zł
Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych 
niebędących podręcznikami w ramach Rządowego progra-
mu „Książki naszych marzeń”
Termin realizacji 2015 rok
Wartość programu 4 875,00 zł
Kwota dofinansowania 3 900,00 zł

WFOŚiGW – Konkurs „Oszczędne oświetlenie Pomorza”
Budowa oświetlenia zewnętrznego w Sobowidzu, Kacz-
kach i Trąbkach Wielkich
Termin realizacji – 2015 rok 
Wartość projektu – 490.770,00 zł 
Kwota dofinansowania – 100.000,00 zł

Poza tym Gmina Trąbki Wielkie uzyskała na-
stępujące dotacje:
1.  Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskie-

go na budowę dróg gminnych w Błotni, drogi Czernie-
wo – Zaskoczyn i drogi w Trąbkach Małych w łącznej 
kwocie 324 tys. zł.

2.  Z Powiatu Gdańskiego na budowę remizy OSP w Eł-
ganowie i zakup samochodu dla OSP w Rościszewie 
w łącznej kwocie 200 tys. zł.

3.  Z Nadleśnictwa Kolbudy na budowę drogi w Błotni 
i drogi Czerniewo – Zaskoczyn kwotę 80 tys. zł oraz 
na budowę wodociągu z Pawłowa do Drzewiny kwotę 
100 tys. zł.

Halina Wrocławska
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Oświata
Rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Trąb-

kach Wielkich, w którym mieści się kuchnia z jadalnią, 
szatnia, świetlica oraz kilka sal lekcyjnych. Koszt tej inwe-

stycji wyniósł ponad 2,8 mln zł. W szkole w Mierzeszynie 
dostosowano pomieszczenia do oddziałów przedszkolnych 
za kwotę ok. 350 tys. zł. Wykonano także termomoder-
nizację budynku Szkoły Podstawowej w Sobowidzu za 
kwotę prawie 2 mln zł na co uzyskano dofinansowanie 

w kwocie prawie 676 tys. zł. Do budynków Przedszkola 
i Gimnazjum w Trąbkach Wielkich doprowadzono gaz 
ziemny przystosowując jednocześnie instalacje grzewcze 
w tych obiektach do tego paliwa. Koszt tych prac wyniósł 
prawie 316 tys. zł.

Zakończono budowę sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej w Kłodawie. Planowany całkowity koszt 
tej inwestycji wynosi prawie 4,5 mln zł, ale na to zada-
nie Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 mln zł.

Wodociągi i gospodarka ściekowa
Wybudowano ponad 10 km sieci wodociągowej 

o wartości prawie 900 tys. zł z czego w Mierzeszynie 2,1 
km, z Pawłowa do Cząstkowa i Drzewiny 6 km, w Złej 
Wsi 1,5 km oraz w Kleszczewie 0,5 km. Uzyskano na ten 
cel dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł. Wybudowano 
dwie nowe studnie głębinowe w Domachowie i Błotni za 
kwotę ponad 340 tys. zł. 

Wybudowano kanalizację sanitarną w Czerniewie 
o długości prawie 6,2 km za kwotę 1,6 mln zł, ale na to 
zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 775 
tys. zł. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa 
na dofinansowanie w kwocie prawie 20 mln zł budowy 
oczyszczalni ścieków w Sobowidzu wraz z kanalizacją 

EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA 
TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE W LATACH 2014–2018 
ORAZ NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ BIEŻĄCYCH

sanitarną w Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim 
i Sobowidzu o wartości szacunkowej prawie 24 mln zł. 
W wyniku realizacji tego zadania powstanie oczyszczalnia 
ścieków o przepustowości średniej 385 m³ ścieków na dobę 
i 26 km sieci kanalizacyjnej wraz z 17 przepompownia-
mi. Przewiduje się rozpoczęcie tej inwestycji na przeło-
mie 2018/2019 roku, a zakończenie do końca 2020 roku.

Wykonano dokumentację projektową budowy kanali-
zacji sanitarnej w Kaczkach przy ul. Parkowej, w Kłodawie 
oraz w Łaguszewie..

Drogi i chodniki
Utwardzono nawierzchnię na prawie 11 km dróg 

gminnych ponosząc nakłady w wysokości 3,6 mln zł, 
ale również uzyskując na to dofinansowanie w wyso-
kości prawie 374 tys. zł. Prace z tym związane zostały 
wykonane w prawie każdej miejscowości na terenie 

Gminy, a najwięcej wykonano ich na drodze Czerniewo 
– Zaskoczyn 1,8 km, na drodze Rościszewo – Godzisze-
wo 0,75 km, w Trąbkach Małych 1 km, w Kleszczewie 
1,1 km, na drodze Błotnia – Miłowo 1 km, na drodze 

Ełganowo – Postołowo 0,85 km. Wykonano 450 m 
chodników w Trąbkach Wielkich i Trąbkach Małych. 
Do końca br. planowane jest jeszcze utwardzenie części 
niektórych dróg w Kłodawie, Kleszczewie i Trąbkach 
Małych. Drogi o nawierzchni nieutwardzonej były rów-
nież częściowo utwardzane gruzem i innymi kruszy-
wami (np. Kaczki, Mierzeszyn, Gołębiewko, Gołębiewo 
Wielkie, Zła Wieś).

Na ponad 7 km dróg powiatowych wykonano nowe 
nawierzchnie o wartości prawie 5 mln zł. Droga Gołę-
biewo Wielkie – Sobowidz 3,2 km, droga Domachowo 

– Zaskoczyn 1,6 km, droga Kaczki – Gołębiewo Wielkie 
1,0 km, droga Kleszczewo – Mierzeszyn 1,0 km, droga 
Gołębiewo Średnie – Postołowo 0,2 km. Wybudowano 

prawie 1,8 km chodników przy drogach powiatowych za 
kwotę ponad 746 tys. zł: w Kłodawie 0,9 km, w Sobowi-
dzu 0,7 km, w Cząstkowie 0,2 km. Te inwestycje Powiatu 
Gdańskiego Gmina dofinansowała kwotą 1,25 mln zł. Do 
końca 2018 roku Powiat wykona jeszcze prawie 0,5 km 
chodników w Cząstkowie i Trąbkach Małych o wartości 
ponad 570 tys. zł, które to zadanie Gmina również dofi-
nansuje w kwocie do 300 tys. zł.

Trwają prace związane z przebudową drogi woje-
wódzkiej w Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim 
i Kleszczewie, w wyniku których jezdnia będzie miała 
nową nawierzchnię, zostaną wykonane chodniki i odwod-
nienie drogi. Gmina również dofinansowała przebudowę 
tej drogi w kwocie prawie 700 tys. zł. Zakończenie prac 
przewiduje się w 2019 roku.
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Kultura i rekreacja
Wybudowano dwie nowe świetlice wiejskie w Paw-

łowie i Domachowie za prawie 1,1 mln zł, uzyskując na 

ich budowę dofinansowanie w wysokości ponad 560 tys. 
zł. Zmodernizowano również świetlicę w Łaguszewie za 
kwotę prawie 246 tys. zł uzyskując także na to dofinanso-
wanie w kwocie prawie 100 tys. zł. Rozbudowano świetlicę 

w Gołębiewie Średnim za kwotę prawie 125 tys. zł. Świe-
tlica wiejska powstanie także w budowanej w Kłodawie 
sali gimnastycznej, w której przewidziano oddzielne po-
mieszczenia na ten cel.

Tworzone są również miejsca rekreacji na terenie 
Gminy. W Gołębiewie Wielkim, Kłodawie, Łaguszewie, 
Trąbkach Małych i Trąbkach Wielkich powstały parki 
fitness za prawie 265 tys. zł, na budowę których Gmina 

uzyskała dofinansowanie w kwocie prawie 145 tys. zł. 
W ramach w/w programu została również zakupiona mo-
bilna ścianka wspinaczkowa. W centrum Trąbek Małych 

i Trąbek Wielkich wykonano miejsca rekreacyjne za pra-
wie 222 tys. zł pozyskując na ich budowę dofinansowanie 
w kwocie ponad 107 tys. zł.

Podpisano umowę na budowę miejsca rekreacji 
przy jeziorze w Mierzeszynie, gdzie zgodnie z podpisaną 
umową do 30 kwietnia 2019 r powstaną dwa pomosty 

i wypożyczalnia sprzętu pływającego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Planowany koszt tego zadania wynosi 
prawie 665 tys. zł, – Gmina uzyskała na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości prawie 292 tys. zł. 

Bezpieczeństwo
Wybudowano nową remizę w Ełganowie, a budowa 

remizy w Mierzeszynie dobiega końca. Koszt obu tych 
zadań wyniósł 1,7 mln zł na co Gmina otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 100 tys. zł. Rozbudowano remizy 
w Trąbkach Wielkich i Rościszewie za kwotę prawie 560 
tys. zł. Zakupiono cztery samochody pożarnicze za kwotę 
prawie 1,2 mln zł dla jednostek w Ełganowie, Rościsze-
wie, Sobowidzu i Trąbkach Wielkich uzyskując na ten 
cel dotację w wysokości ponad 145 tys. zł. Dla wszyst-

kich jednostek zakupiono również specjalistyczny sprzęt 
i narzędzia za kwotę 230 tys. zł.

Gmina wspiera też Policję dofinansowując remont 
komisariatu w Trąbkach Wielkich i zakup pojazdów na 
łączną kwotę prawie 95 tys. zł.

W Gołębiewku, Kaczkach, Sobowidzu i Trąbkach 
Wielkich wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicz-
nego za kwotę ponad 1 mln zł, na co Gmina otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Łącznie zostało 

zamontowanych 181 energooszczędnych lamp typu LED. 
Na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Granicznej Wsi 
zamontowano lampę solarną za kwotę 13 tys. zł. Opraco-
wano dokumentację budowy oświetlenia ulicznego w Kło-
dawie, Granicznej Wsi, Trąbkach Wielkich i Zaskoczynie 
za kwotę ponad 30 tys. zł. W ramach przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 222 powstanie nowe oświetlenie ulicz-
ne przy tej drodze w Gołębiewie Średnim, Gołębiewie 
Wielkim i Kleszczewie.

Współpraca z przedsiębiorcami
Gmina ściśle współpracuje z przedsiębiorcami za-

chęcając ich w różny sposób do inwestowania na terenie 
Gminy. Najważniejszym elementem ich wsparcia jest 
przeznaczanie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego terenów pod działalność produkcyjno-
-usługową. Dzięki temu w ostatnim czasie powstało kilka 
nowych obiektów o takim charakterze, które powodują 
wzrost potencjału gospodarczego Gminy, stwarzają nowe 
miejsca pracy i zwiększają wpływy do budżetu z tytułu róż-
nych podatków. W ostatnich latach Rada Gminy uchwaliła 
11 miejscowych planów zagospodarowania a na ukończe-
niu jest kilka kolejnych, które umożliwią potencjalnym 
przedsiębiorcom zainwestowanie na terenie naszej Gminy.

Jan Wiczling
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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„Książki naszych marzeń” – nowości wydawni-
cze w szkolnych bibliotekach

W 2015 roku w ramach Rządowego programu „Książki 
naszych marzeń” Gmina Trąbki Wielkie zakupiła książki 
do szkolnych bibliotek. Kwota dotacji 3  900,00 zł , wkład 
własny 975,00 zł.

Kolejno w 2018 roku w ramach Priorytetu 3 „Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnictwa” Gmina pozyskała środ-
ki na zakup nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek. 
Pozyskano dotację w wysokości 32 000,00 zł, wkład własny 
samorządu 8 000,00 zł.

Udział w danych programach umożliwił zakup cieka-
wych książek do bibliotek w celu promocji czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Książek, które mają rozbudzać ciekawość 
młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspiro-
wać do twórczego działania. Cel – rozwijanie kompetencji 
i zainteresowań czytelniczych.

Łącznie w minionej kadencji w ramach w/w programów 
zakupiono nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych za 
kwotę 44 875,00 zł. 

Zdjęcie: Krzysztof Rek

Nadanie Przedszkolu imienia
W dniu 2 czerwca 2016 roku odbyła się uroczystość nadania 
Przedszkolu w Trąbkach Wielkich imienia Jana Brzechwy. 

Zdjęcie: Piotr Ziemian

Program „Mały Mistrz” realizowany w latach 
2015/2016, 2016/2017

W ramach ogólnopolskiego Programu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Mały Mistrz” prowadzone były zajęcia dla uczniów 
klas I-III. W ramach Programu szkoły otrzymały sprzęt sporto-
wy i przeszkolono kadrę pedagogiczną. Celem Programu było: 
rozwijanie sprawności uczniów do podejmowania różnych 
form aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności fizycznej 
ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych 
oraz monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i spraw-
ności fizycznej. Zajęcia prowadzone były przez wychowawców 
klas oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Zdjęcie: Elżbieta Jasiak

„Moje pierwsze dwa kółka”  
oraz „Mobilne Przedszkole – Aktywny Maluch”
5 lipca 2016 r. udział Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąb-
kach Wielkich w projekcie Polskiej Unii Mobilności Aktyw-
nej (PUMA), mającym na celu wprowadzenie najmłodszych 
dzieci w rowerowy świat poprzez naukę jazdy na rowerkach 
biegowych – doposażenie placówki w 5 rowerków biegowych.

26 września 2018 r. w ramach kampanii edukacyjno-pro-
mocyjnej „Mobilne Przedszkole – Aktywny Maluch” realizowa-
nej w ramach projektu cites.multimodal współfinansowanego 
z programu Interreg Baltic Sea Region finansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej 
nastąpiło uroczyste przekazanie 12 hulajnóg dla przedszkolaków 
(balansowe i klasyczne). W ramach kampanii został utworzony 
w placówce „Przedszkolny Punkt Mobilności”. Dzięki temu 
przedszkolaki mogą korzystać z przekazanych hulajnóg podczas 
pobytu w przedszkolu, ale również mogą wykorzystywać je do 
podróży z przedszkola do domu i z powrotem.

  
Zdjęcia: Patrycja Jereczek

Udział w Programie Powszechnej Nauki 
Pływania Ministerstwa Sportu i Turystyki 

„Umiem pływać” 2018. 
Chętni uczniowie z klas I i II ze wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Trąbki Wielkie biorą udział w Programie 
Powszechnej Nauki Pływania MSiT „Umiem pływać” 2018. 
Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki oraz wkładu własnego Gminy 
Trąbki Wielkie. W zajęciach bierze udział 145 uczniów. Dzieci 
dowożone są na basen do Tczewskiego Centrum Sportu i Re-
kreacji w Tczewie. W ramach zajęć dzieci opanują postawy 
nauki pływania. Na realizację zadania Gmina otrzymała do-
tację w wysokości 26 000,00 zł.

Zdjęcie: Andżelika Arym-Szwindowska

Inauguracja projektu Edukacyjnego  
„Uczę się bezpieczeństwa”

18 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Kune-
gundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich w dniu pasowania 
na ucznia klas I odbyła się Wojewódzka Inauguracja Pro-
jektu Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa”, której celem 
jest edukacja dzieci w różnych obszarach związanych z ich 
bezpieczeństwem.

Zdjęcie: KW Policji

40-lecie Przedszkola w Trąbkach Wielkich
Uroczystość obchodów 40-lecia Przedszkola odbyła się 
20.06.2018 r. Poza członkami społeczności przedszkolnej 
wzięli w niej udział liczni goście – przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz placówek edukacyjnych z terenu Gminy, 
delegaci najważniejszych gminnych instytucji, byli pracownicy 
oraz długoletni przyjaciele.

Zdjęcie: Agnieszka Dąbek

Rządowy program „Bezpieczna+”
Gmina Trąbki Wielkie otrzymała dotację celową na dofinan-
sowanie realizacji zadania pod nazwą „BEZPIECZNE ŻYCIE” 
w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-
2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bez-
piecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 
– „Bezpieczna+”. Projekt realizowany przez dyrektora Halinę 
Podolską w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kło-
dawie. Gmina otrzymała dotację w wysokości 155 454,00 zł, 
wkład własny 38 864,00 zł. Łącznie przeznaczono na zada-
nie 194 318,00 zł.

Zdjęcie: Marzena Sobczak

Gminny Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym i Ratownictwie

20 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie 
odbył się IV Gminny Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu 
Drogowym i Ratownictwie. 15 uczniów z pięciu szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Trąbki Wielkie zmagało się roz-
wiązując test z wiedzy teoretycznej oraz pokonując przeszkody 
w części praktycznej. 

Współorganizatorami Gminnego Turnieju o Bezpieczeń-
stwie w Ruchu Drogowym i Ratownictwie oraz fundatorami 
nagród dla wszystkich uczestników Turnieju była Szkoła 
Podstawowa w Mierzeszynie oraz Pomorski Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Gdańsku.

Zdjęcie: Justyna Perka

OŚWIATA W GMINIE TRĄBKI WIELKIE W LATACH 2014–2018
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Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

6 marca 2018 roku nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Sobowidzu. W ramach środków własnych Gmina zakupiła 
21 komputerów i sfinansowała remont sali. Całość zadania 
to ok 40 000,00 zł.

Zdjęcie: Andrzej Markowski

Realizacja projektu „Aktywna Tablica” w Szkole  
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie
Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie w 2017 
roku uczestniczyła w Rządowym programie rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno –kompensacyjnych – „Aktywna 
Tablica”. W ramach programu otrzymała dotację finansową 
w wysokości 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
technologii informacyjno – komunikacyjnej (monitor interak-
tywny, komputery, głośniki). Dodatkowo w ramach programu 
nauczyciele zostali przeszkoleni z obsługi zakupionych urządzeń 
i możliwości wykorzystania sprzętu w procesie dydaktycznym. 
Zakupiony sprzęt przyczynił się do szerszego wykorzystania 
technologii informacyjno– komunikacyjnej w pracy z uczniami 
oraz uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego

Zdjęcie: Krzysztof Rek

Półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Trąbki Wielkie
W dniach 6 – 10 sierpnia 2018 r. dzieci z terenu Gminy Trąbki 
Wielkie miały możliwość uczestniczyć w półkolonii zorgani-
zowanej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w So-
bowidzu. Przez cały tydzień zajęcia odbywały się od godziny 
9.00 do godziny 15.00. Nie zabrakło licznych atrakcji: dzieci 
poznawały Kaszuby i Kociewie, odwiedziły Centrum Nauki 
i Eksperymentu… i oczywiście McDonald`s.

Zdjęcie: Anna Stosio

Projekt wymiany młodzieży gmin  
Trąbki Wielkie – Uehlfeld

Głównym celem wymiany jest wzajemne poznanie się mło-
dzieży polskiej i niemieckiej, poznanie naszych kultur, zwy-
czajów i języka.

Zdjęcie: Władysław Ornowski

Projekt Ogólnopolski „Niemiecki ma klasę”– 
dotyczy aranżacji klas, w których odbywa się 

nauka języka niemieckiego w szkole –  
współpraca z Goethe Institut

Uczniowie gimnazjalnej klasy Ie Szkoły Podstawowej im. 
Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich w ramach 
I edycji konkursu „ Niemiecki ma klasę” zajęli pierwsze miej-
sce w projekcie. Nagrodą główną było 1500 zł oraz pokrycie 
kosztów całego pobytu w Warszawie.

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej  
im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu

Latem 2018 roku w ramach środków własnych została wy-
remontowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu. Na zadanie przeznaczo-
no 37 694,00 zł. 

Zdjęcie: Ewa Wojtas

Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do 
realizacji podstawy programowej z przedmio-
tów przyrodniczych w szkołach podstawowych 
W ramach rezerwy oświatowej w 2018 roku Gmina Trąbki 
Wielkie otrzymała ponad 60 tysięcy zł na zakup niezbędnych 
pomocy dydaktycznych do geografii, biologii, fizyki i chemii. 
Zgodnie z wytycznymi środki można było pozyskać tylko dla 
jednej placówki oświatowej, dlatego pomoce dydaktyczne 
w tym roku zostaną zakupione do Szkoły Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Kłodawie. W przyszłym roku będziemy 
aplikować na kolejną placówkę. 

Międzynarodowy Projekt PASCH „Szkoły 
Partnerzy Przyszłości” 

W ramach projektu uczniowie SP w Trąbkach Wielkich 
uczestniczą w międzynarodowych projektach teatralnych, 
intensywnych kursach językowych w Niemczech, uzyskują 
certyfikaty językowe Fit in Deutsch, współpracują ze szkołami 
partnerskimi na całym świecie.

Międzynarodowy Projekt Flaxxini 
Celem projektu jest rozwijanie sprawności językowych, na-
wiązywanie przyjaźni, wymiana doświadczeń młodych ludzi. 
W ramach projektu uczniowie szkoły w Trąbkach Wielkich 
korespondują po niemiecku z uczniami Szkoły Podstawowej 
we Frankfurcie nad Menem.

Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Szkoły w pilotażu programowania 
Placówki szkolne i przedszkole prowadzą liczne działania 
w zakresie kompetencji informatycznych:
– innowacja pedagogiczna „Zaprogramuj się na przyszłość” 
– przygotowanie do algorytmicznego rozwiązywania proble-
mów, wstęp do programowania.

Uczniowie zostali wprowadzeni do programowania 
wizualnego w środowisku Scratch, oraz zapoznani z progra-
mowaniem w programie Simba 3D LOGO.

Uczniowie uczestniczyli w globalnej akcji „Godzina 
Kodowania”, której celem jest zachęcenie do nauki progra-
mowania.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach z robotyki – rozwijają 
zainteresowania w kierunku nauk ścisłych, zostają zapoznani 
z podstawami programowania w środowisku Lego Mindstorms 
EV3. Prezentują efekty swojej pracy: pokaz dla opiekunów 
oczekujących na uczniów podczas Wojewódzkiego Konkur-
su z Geografii, pokaz podczas Festynu Rodzinnego, zajęcia 
z młodzieżą z partnerskiej szkoły Uehlfeld.

Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Trójporozumienie gmin: Cedry Wielkie, 
Przywidz, Trąbki Wielkie

W ramach trójporozumienia uczniowie uczestniczą w zimo-
wiskach oraz zorganizowanych wyjazdach i zajęciach wa-
kacyjnych: „Lato z golfem”, „Lato pod żaglami”, „Zima na 
stoku narciarskim”.

Debaty Oksfordzkie 
W SP w Trąbkach Wielkich kładzie się nacisk na przygoto-
wanie uczniów do wystąpień publicznych, poznanie podstaw 
i reguł debat oksfordzkich przez udział w szkolnych debatach 
oraz udział i zwycięstwo w Pomorskiej Lidze Debat.

Zdjęcie: Bogusława Stykuć

Rok dla Niepodległej 
We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Trąbki Wielkie prowadzone są liczne działania, które 
wprowadzają dzieci i  młodzież w obchody Święta Niepod-
ległości 2018: prelekcja poświęcona ks. Józefowi Walągowi, 
konkurs „Orzeł Biały – Nasza Duma”, konkurs recytatorski 
„W kręgu poezji i prozy łagrowej obozu KL Ravensbruck”, gra 
historyczna „Droga do wolności”, wykład historyka Piotra 
Szubarczyka, wystawa Katyń, konkurs recytatorski „Historia, 
Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość”, konkurs „Żołnierze Wy-
klęci w poezji”, konkurs „Bohaterowie Polskiego Podziemia 
Niepodległościowego”, konkurs „Kochajcie Ojczystą Ziemię”, 
wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej, obchody Święta Nie-
podległości i wiele innych.

Projekt „Tożsamość, Lokalność, Polskość” 
– Stowarzyszenie Traugutt

Projekt organizowany w ramach konkursu „Rodzina 
polonijna”. Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej 
w Trąbkach Wielkich jest jedną z sześciu szkół biorących 
udział w projekcie: trzech polskich i trzech wileńskich. 
Dwuletni program przewiduje udział uczestników w wielu 
interesujących i wartościowych wydarzeniach, m. in. obcho-
dach Święta Niepodległości, 75. Rocznicy wybuchu Powsta-
nia w Warszawie.
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Program edukacyjny „Szkoła z witaminą” 
Wszystkie placówki szkolne prowadzone przez Gminę Trąbki 
Wielkie biorą udział w programie edukacyjnym „Szkoła z wi-
taminą”. Program ma na celu upowszechnianie wśród dzieci 
zdrowych nawyków żywieniowych.

Zdjęcie: Patrycja Makarewicz

Przedszkole i Szkoły Promujące Zdrowie
Udział w programie ma na celu zwiększenie sprawności fi-
zycznej i nawyku zdrowego odżywiania. W ramach projek-
tu przeprowadzono m. in. akcję „Zdrowa Kanapka”, Święto 
Ziemniaka, Międzynarodowy Dzień Kucharzenia, Dzień 
Zdrowego Żywienia, Dzień Przypraw, Owocowy Tydzień, 
imprezy sportowe. Szkoła Podstawowa im. Marii Kownac-
kiej w Kłodawie z rąk Pani Kurator otrzymała CERTYFIKAT 
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

Dzień Zdrowego Żywienia 
Zdjęcie: Jakub Pelowski

Zdjęcie: Marzena Sobczak

Tradycyjny sad 
Projekt realizowany przez SP w Trąbkach miał za zadanie 
przywrócenie do naturalnego środowiska istnienia starych 
odmian drzew owocowych.

Zdjęcie: Dorota Skiba

Projekt „Być jak Ignacy” 
Projekt zakłada utworzenie SP w Trąbkach Wielkich Nauko-
wego Koła Ignacego poświeconego niezwykłym postaciom 
polskiej nauki.

Zdjęcie: Patrycja Makarewicz

Cybernauci 
– kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych za-
chowań w sieci” 

Udział szkół w tym projekcie przyczynił się do podnie-
sienia kompetencji uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie 
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania 
na zagrożenia. 

Przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów, podczas 
których poruszona została tematyka ochrony wizerunku 
w sieci oraz cyberprzemocy.

Przeprowadzono spotkania: z nauczycielami dotyczące 
zagadnienia nadużywania internetu i sposobów reagowania 
na zagrożenia oraz z rodzicami.

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła 
Cyfrowa 

Program ma na celu poszerzenie wiedzy i  świadomości 
uczniów na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego 
z korzystania z Internetu i narzędzi cyfrowych. 

W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla na-
uczycieli, spotkania z rodzicami. Dla uczniów przeprowadzony 
został Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Zdjęcie: B. Stykuć

Polsko – rosyjska wymiana młodzieży 2016 
Uczniowie na warsztatach, prelekcjach i pokazach poznawali 
język, kulturę, religię i kuchnię rosyjską. We wrześniu ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąb-
kach Wielkich uczestniczyli w wyjeździe do Kaliningradu. 

AIESEC 2016 
W ramach projektu szkoła w Trąbkach Wielkich gościła cztery 
studentki: dwie z Iranu, i po jednej z Indonezji i Rumunii. 
W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne z zakresu 
różnorodnych tematów związanych z geografią, tradycjami 
oraz codziennymi czynnościami. Zajęcia prowadzone były 
w języku angielskim. 

Zdjęcie: Wiesław Kempa

Sejm Dzieci i Młodzieży (2017 rok) 
Projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Celem projektu jest 
kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzie-
ży wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu 
i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także aktywizacja 
młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

Porozumienie trzech gmin
14 października 2015 roku w Szkole w Mierzeszynie miało 
miejsce niecodzienne wydarzenie. Uczestniczyli w nim trzej 
włodarze: Burmistrz Skarszew Jacek Pauli, Wójt Gminy Przy-
widz Marek Zimakowski, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol, a także Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mierzeszy-
nie Bogdan Skiba, nauczyciele i uczniowie. Zostało bowiem 

wtedy podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Skarszewy, 
Gminą Przywidz i Gminą Trąbki Wielkie dotyczące budowy 
pomnika upamiętniającego postać Księdza Jana Pawła Aelter-
manna, proboszcza parafii Mierzeszyn – Przywidz, bestialsko 
zamordowanego 20 listopada 1939 roku w Nowym Wiecu. 
W ramach tych działań Szkoła przygotowała książeczkę 
o swoim Patronie, która jest zatytułowana ,,Janek na drodze 
do świętości” i jest przeznaczona dla młodej grupy wiekowej. 
Ma na celu zapoznanie dzieci z osobą Patrona Szkoły ks. Jana 
Pawła Aeltermanna. Napisana jest w sposób prosty i dostępny 
dla młodego czytelnika oraz bogato ilustrowana.

Autorkami książeczki są nauczycielki: Joanna Dargacz – 
ilustracje oraz Ewa Kuliczkowska – Gosk – tekst.

Zdjęcie: Zofia Jaromin

70-lecie Szkoły Podstawowej  
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna  

w Mierzeszynie oraz Dzień Patrona
20 listopada 2015 roku odbyły się uroczyste obchody z okazji 
70-lecia Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna 
w Mierzeszynie oraz Dnia Patrona.

Zdjęcie: Zofia Jaromin

Tenis stołowy
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu jest 
organizatorem zawodów sportowych w tenisie stołowym na 
szczeblu gminy, powiatu i półfinałów Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym.

Zdjęcie: Ewa Buga

X Gminny Konkurs Informatyczny  
„Kartka z mojej miejscowości”

28 maja 2018 roku rozstrzygnięto X Gminny Konkurs In-
formatyczny „Kartka z mojej miejscowości”. Konkurs skie-
rowany był do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VII) 
oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych z Trąbek Wielkich. 
Organizatorem Konkursu była Szkoła Podstawowa im. Zyg-
munta Bukowskiego w Czerniewie.

Zdjęcie: Andrzej Markowski



Głos Trąbecki

9

13 września w Granicznej Wsi
Społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Czerniewie co-
rocznie organizuje uroczystości rocznicowe w Granicznej Wsi. 

Zdjęcie: Dawid Klein

Wystawa z cyklu Żołnierze Wyklęci –  
Rotmistrz Witold Pilecki

We współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Pamięci 
Narodowej w Szkole w Sobowidzu corocznie gości wystawa 
poświęcona Żołnierzom Wyklętym.

Zdjęcie: Aleksandra Nowogrodzka

„Meine Kleine Heimat - hier wohne ich...” 
„Moja Mała Ojczyzna – tu mieszkam...” 

II edycja Konkursu Plastycznego
W trakcie wizyty delegacji przedstawicieli naszej Gminy w 
partnerskiej, niemieckiej, Gminie Uehlfeld odbyła się po-
konkursowa wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży 
naszych gmin. Konkurs Plastyczny był pod patronatem Bur-
mistrza Gminy Uehlfeld Wernera Stöckera i Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola.

Zdjęcie: Aleksandra Nowogrodzka

Wystawa prac na lotnisku im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku

Na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wystawione zostały 
prace laureatów konkursu plastycznego pt. „Polska w Kolorze 
Biało-Czerwonym” organizowanego przez Gminę Trąbki Wiel-
kie oraz Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Sobowidzu 
pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Prace, biorące udział w konkursie, nadesłane zostały 
między innymi z Krakowa, Poznania, Złej Wsi Wielkiej 
(pod Toruniem), Chełmu, Nebrowa, Jantara, Krynicy Mor-
skiej, Lęborka, Wejherowa, Konarzyn i oczywiście z Gminy 
Trąbki Wielkie.

2 lipca, na gdańskiej starówce, w sali Gdańskiego 
Obszaru Metropolitarnego, odbył się finał konkursu oraz 
uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. 

Zdjęcie: Aleksandra Nowogrodzka

100 laureatów na 100 lecie
Szkoła w Sobowidzu była organizatorem Międzynarodowe-
go Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Polska 
w kolorze biało-czerwonym” z okazji 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę pod patronatem Wicemarszałka 
Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Zdjęcie: Aleksandra Nowogrodzka 

Święto Flagi Biało-Czerwonej  
w Gminie Trąbki Wielkie

Festyn rodzinny na Placu Herbowym, pokaz mody w barwach 
narodowych, turniej piłki nożnej, loteria flag, rozciągnięcie 100 
metrowej biało-czerwonej flagi, grill i malowanie uśmiechnię-
tych twarzy, ścianka wspinaczkowa, dmuchana zjeżdżalnia, 
radosne tańce i wszechobecna duma z pięknych barw biało 
– czerwonych, a wszystko to w ramach święta flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
od wielu lat jest organizatorem gminnych obchodów Święta 
Flagi i Konstytucji 3 Maja.

Zdjęcie: Andrzej Markowski

Rozwój kompetencji kluczowych w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Trąbki Wielkie
W 2018 roku z wyróżnieniem zakończyliśmy udział w projekcie 
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dofinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie ka-
dry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą 
ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych 
uczniów”. Podczas 5 modułów szkoleń zespół roboczy, utworzo-
ny przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie, poszukiwał odpowiedzi 
na kluczowe pytania: Jak wspomagać szkoły, aby lepiej służyły 
uczniom? Po czym poznać, że szkoły kształtują kompetencje 
kluczowe uczniów? Jak wesprzeć dyrektorów i nauczycieli, aby 
podejmowane przez nich działania jeszcze bardziej przyczyniały 
się do rozwoju uczniów? Dlaczego kształtowanie kompetencji 
jest takie ważne dla przyszłości uczniów i całego środowiska 
lokalnego? Co zrobić, żeby uczniowie lubili szkoły? Jak przeko-
nać środowisko lokalne, aby włączyło się w realizację działań, na 
których zależy jednostkom samorządu terytorialnego?* W War-

szawie zaprezentowaliśmy też 
ciekawe pomysły i rozwią-
zania stosowane w naszych 
placówkach oświatowych 
w zakresie rozwijania kom-
petencji kluczowych. Prze-
prowadziliśmy spotkanie 
dialogowe, w trakcie których 
– razem z partnerami szkół 
i przedszkola – zastanawia-
liśmy się nad kierunkiem 
zmian. Efektem tego było 
opracowanie, w porozumieniu z dyrektorami, ,,Planu wspoma-
gania placówek oświatowych w rozwijaniu kompetencji kluczo-
wych uczniów”. Obejmuje on m.in. wprowadzenie nowej w naszej 
Gminie praktyki edukacyjnej polegającej na wymianie doświad-
czeń w ramach sieci dyrektorów i nauczycieli – liderów oraz 
wspieraniu się pracowników oświaty w procesie doskonalenia 
własnego warsztatu w ramach międzyszkolnej sieci nauczycieli, 
w której biorą udział także nauczyciele przedszkola. Uważny czy-
telnik może powiedzieć, że to nie jest nic nowego, bo przecież, 
jak mówi dawne powiedzenie: ,,Uczymy się nie dla szkoły, lecz 
dla życia” („Non scholae sed vitae discimus”). Jednak wyzwania 
współczesnego świata powodują, że w myśli europejskiej powra-
camy do tej zasady. Dlatego też Parlament Europejski zdecydował 
się na sformułowane Zalecenia w sprawie kompetencji kluczo-
wych w procesie uczenia się przez całe życie. Jego celem jest 
skłonienie rządów krajów UE do tego, by z nauki kompetencji 
kluczowych uczyniły część swoich strategii. Zalecenie to określa 
osiem podstawowych kompetencji kluczowych niezbędnych do 
funkcjonowania w świecie rosnącej globalizacji. To odpowiedź na 
potrzeby nowych życiowych realiów, w których ludzie potrzebują 
szerokiego zakresu umiejętności pozwalających im na przysto-
sowanie się i rozwój w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

*źródło ORE
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych 

warunkiem rozwoju ucznia i szkoły
Od kilku już lat istnieje system oceniania zewnętrznego. Wyniki 
egzaminów w trzeciej klasie Gimnazjum od samego początku 
są przedmiotem zainteresowania samorządu naszej Gminy, 
Dyrektora Szkoły oraz społeczności lokalnej. Analizując na 
przestrzeni lat 2014 – 2018 wyniki uczniów naszego Gimna-
zjum zauważa się pewne zmiany. Przy czym sam średni wynik 
nie udzieli tylu informacji, co analiza wyników uzyskiwanych 
przez poszczególnych uczniów, miejsce w tzw. skali staninowej 
oraz edukacyjna wartość dodana, czyli wkład Szkoły w wyni-
ki egzaminacyjne uczniów. W ciągu tych czterech lat wyniki 
uczniów naszego Gimnazjum potwierdziły dobry kierunek po-
lityki oświatowej Gminy. Kreowanie kierunków doskonalenia 
nauczycieli, celów nauczania, przydział dodatkowych godzin, 
oferta zajęć wspierających proces nauczania, udział w różnora-
kich projektach, w tym też międzynarodowych oraz organizacja 
samego procesu nauczania niewątpliwie są przyczyną, że we 
wspomnianych latach efekty kształcenia znacząco się poprawiły.

Szczególnie należy podkreślić sukcesy uczniów na egzami-
nach z języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii czy języka 
niemieckiego. Uczniowie naszego Gimnazjum zdobywają tytuły 
laureatów najbardziej prestiżowych konkursów kuratoryjnych 
(fizyka, język niemiecki, geografia), osiągają sukcesy w ogólno-
polskich konkursach plastycznych i innych. Warto podkreślić, 
że w roku 2018 po raz pierwszy absolwentka naszego Gimna-
zjum zdała międzynarodową maturę IB, inny absolwent z 2016 
roku już w pierwszej klasie zdobył indeks AGH w Krakowie.

W latach 2014 – 2018 Gimnazjum ze szkoły wymagającej 
wsparcia stało się szkołą wspierającą.

W tym roku szkolnym, w wyniku reformy oświatowej do 
egzaminu przystąpią uczniowie z klas III oddziałów gimnazjal-
nych, jak również uczniowie klas VIII szkół podstawowych..

Patrycja Jereczek

http://www.trabkiw.ug.gov.pl/Galeria/2018/20180502DzienFlagi/tr014.JPG
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ROK 2015
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

w Mierzeszynie przy ulicy Jeziornej o długości 
1 500 mb za kwotę 233 600 zł.

Budowa sieci wodociągowej z przyłącza-
mi w Złej Wsi o długości 1 500 mb za kwotę 
99 300 zł.

Dokończono modernizację drogi w Ro-
ściszewie o długości 750 m

poprzez ułożenie płyt YOMB za kwotę 
292 400 zł.

Dokończono modernizację drogi w Trąb-
kach Małych przy ulicy

Szmaragdowej o długości 180 mb mb po-
przez ułożenie płyt YOMB za kwotę 83 000 zł.

ROK 2016
Budowa sieci wodociągowej Pawłowo-

-Cząstkowo o długości 1  500 mb za kwotę 
174 600 zł.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w Kleszczewie przy ulicy Polnej o odługości 
500 mb za kwotę 80 600 zł.

Przebudowano 900-metrowy odcinek dro-
gi w Trąbkach Małych za kwotę 246 900 zł oraz 
200-metrowy drogi Czerniewo-Zaskoczyn.

Wybudowano wiatę na terenie Oczysz-
czalni ścieków na sprzęt będący w posiadaniu 
zakładu za kwotę 292 800 zł.

ROK 2017
Budowa sieci wodociągowej z przyłącza-

mi Pawłowo-Drzewina o długości 4 500 mb 
za kwotę 294 500 zł.

INWESTYCJE W KADENCJI 2014–2018 
ZREALIZOWANE PRZEZ ZGKIM

Wybudowano nową studnię o głębokości 
160 metrów na ujęciu wody w Domachowie 
za kwotę 221 000 zł.

Ułożono płyty YOMB na 550-metrowym 
odcinku drogi Czerniewo-Zaskoczyn za kwo-
tę 209 300 zł.

Przeprowadzono prace remontowo-zabez-
pieczające w Pałacu w Rościszewie za kwotę 
114 300 zł.

ROK 2018
Ułożono płyty YOMB na 550-metrowym 

odcinku drogi Czerniewo-Zaskoczyn za kwo-
tę 264 300 zł.

Wybudowano drugi otwór studzienny 
w Błotni za kwotę 120 700 zł.

W latach 2014-2018 wykonano utwardze-
nia gruzem budowlanym dróg gminnych np. 
w miejscowościach: Kaczki, Gołębiewko, Zła 
Wieś, Mierzeszyn,

Tekst i zdjęcia: Karol Kozak

SPRZĘT ZAKUPIONY W LATACH 2014-2018 PRZEZ ZGKIM DO REALIZACJI ZADAŃ
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OSP EŁGANOWO
2014  – zakupiono aparat powietrzny FENZY – 4536 zł;
2015  – zakupiono motopompę TOHATSU – 27972 zł, 

w tym: 9928 zł sołectwo i Gmina Trąbki Wielkie 
14044 zł, a Zarząd Wojewódzki ZOSP 4 tys. zł;

2016  – oddano do użytku nową remizę, na którą Starostwo 
Powiatowe przekazało Gminie 100 tys. zł dotacji;

 – zakupiono samochód strażacki RENAULT – 69 tys. zł;
2017  – zakupiono piłę do drzewa 4999 zł z funduszu so-

łeckiego;
2018  – otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości, 

za którą zakupiono torbę ratowniczą i defibrylator 
AED;

OSP MIERZESZYN
2014  – zakupiono aparat powietrzny FENZY o wartości 

4536 zł;
2015  – zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS 

za kwotę 31648,32 zł w tym:10 tys. zł od Sołectwa 
Mierzeszyn, 1 tys. zł od Sołectwa Zaskoczyn;

2016  – zakupiono zestaw kolumnowy do LUKASA o war-
tości 9948 zł;

2018  – rozpoczęcie budowy nowej remizy;
 – dotacja z KSRG w wysokości 4800 zł na zakup 

sprzętu (3 ubrania specjalne i 2 radiotelefony), 1200 
zł środki własne OSP;

 – dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, z której 
zakupiono torbę ratowniczą i defibrylator AED;

 – zakupiono drugi defibrylator AED, który zamon-
towany zostanie na budynku użyteczności publicznej 
do bezpośredniej pomocy choremu, środki z fun-
duszu wiejskiego I z budżetu Gminy;

OSP ROŚCISZEWO
2014  – zakupiono sprzęt hydrauliczny LUKAS o wartości 

49500zł;
 – wybudowano garaż na samochody pożarnicze;
2015  – zakupiono defibrylator za środki z budżetu Gminy 

4741,99 zł i za środki z dotacji z Zarządu Wojewódz-
kiego ZOSP w Gdańsku;

2016  – zakupiono samochód ciężki pożarniczy MAN za 
kwotę 767520 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego 
na ten cel wyniosła100 tys. zł;

2017  – zakupiono piłę do drzewa o wartości 3935 zł;
 zakupiono także piłę do drzewa za środki z nagrody 

Komendy Wojewódzkiej PSP za udział w likwidacji 
skutków huraganu w Rytlu i innych miejscowościach 
dotkniętych tym żywiołem;

 – zakupiono drabinę ratowniczą o wartości 6137 zł;
2018  – jednostka uzyskała dotację w wysokości 25785 

zł z KSRG i 10 tys. zł z Gminy na wykonanie po-
mieszczenia socjalno-sanitarnego;

 – otrzymano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści, z której  zakupiono torbę ratowniczą;

OSP SOBOWIDZ
2014  – zakup aparatu powietrznego FENZY o wartości 

4536 zł;
 – zakupiono motopompę pływającą za kwotę 

4838,40 zł;
 – zakupiono samochód pożarniczy RENAULT 

o wartości 125 tys. zł, 
2015  – zakupiono zestaw LUKAS na dwie raty 36292 zł 

(11tys.zł w 2015 r., a w 2016 r. 25292 zł);
 – zakupiono aparat powietrzny o wartości 4536 zł;
 – zakupiono drugą motopompę pływającą o wartości 

4838,40 zł, sołectwa: Gołębiewo Wielkie i Sobowidz 
przeznaczyły na ten cel po tysiąc złotych;

2017  – wykonanie remontu pomieszczeń w remizie za 
środki z KSRG (71 tys. zł) i za środki z budżetu 
Gminy (19,6 tys. zł);

2018  – zakupiono torbę ratowniczą za środki z dotacji 
z Ministerstwa Sprawiedliwości,

OSP TRĄBKI WELKIE
2014  – naprawiono bramę garażową za kwotę 10206 zł;
 – zakończono rozbudowę remizy;
2015  – zakupiono narzędzie hydrauliczne HOLMATRO 

o wartości 5616 zł;
2016  – zakupiono defibrylator o wartości 7420 zł;
2017  – zakupiono samochód pożarniczy OPEL o wartości 

198 tys. zł; 
 – na ogrzewanie remizy otrzymano dotację w wy-

sokości 1 tys. zł;
2018  – zakupiono sprzęt o wartości 6 tys. zł, w tym do-

tacja z Gminy - 1123 zł;
 – zakupiono torbę ratowniczą za środki z dotacji 

z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Anna Andreskowska
Zdjęcia: Andrzej Markowski

INWESTYCJE I ZAKUPY W RAMACH 
BEZPIECZEŃSTWA DLA JEDNOSTEK 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 
W LATACH 2014–2018
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Trąbki Wielkie

Dla miejscowości Trąbki Wielkie zostały uchwalone trzy zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zmieniono prze-
znaczenie terenu na tereny przemysłowo-usługowe dla działek o łącznej powierzchni ok. 20 ha, natomiast na budownictwo mieszkaniowe 

z dopuszczeniem usług przeznaczono 7 ha powierzchni terenu.

GMINA TRĄBKI WIELKIE W LATACH 2014-2018 STAWIAŁA NACISK NA 
OPRACOWYWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO POD KĄTEM PRZEZNACZENIA TERENÓW NA TERENY 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ORAZ NA TERENY 

PRODUKCYJNO – USŁUGOWE.
UCHWALONO 11 PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
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Kłodawa

Dla miejscowości Kłodawa uchwalono zmianę Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. Zmieniono przeznaczenie tere-
nu na tereny usługowe dla działek o łącznej powierzchni ok. 3 ha 

oraz na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla działek 
o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha.

Obecnie dla całej miejscowości opracowywana jest zmiana planu 
miejscowego.

Kaczki

Dla miejscowości Kaczki uchwalono zmianę Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzennego w zakresie działki nr 132. Zmienio-

no przeznaczenie terenu na tereny mieszkaniowo – usługowe.
W najbliższym czasie zostanie uchwalony Miejscowy Plan Zagospo-

darowania przestrznnego dla prawie całej miejscowości.

Czerniewo

Dla miejscowości Czerniewo uchwalono Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzennego, obejmujący fragment miejscowości o po-
wierzchni 48 ha z czego ok. 37 ha to tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej a ok. 2 ha to tereny zabudowy mieszkaniowo
usługowej.

Trąbki Małe

Dla miejscowości Trąbki Małe zmieniono w części Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej przeznaczono ok. 1 ha, na usługi sportu i rekre-
acji z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej przeznaczono teren 

działek o nr 101/13 i 101/14 o łącznej powierzchni ok. 0,2 ha.

Warcz

Dla miejscowości Warcz zmieniono w części Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego. Na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej przeznaczono ok. 6 ha, na tereny usługowe przezna-
czono ok. 2,5 ha.

Gmina Trąbki Wielkie obecnie posiada 84 obowiązujących Miejsco-
wych Planów Zagospodarowania przestrzennego. Łączna powierzch-

nia pokrycia planami to ok. 4890 ha, z czego 18,5% przeznacza się 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a 3,0% na tereny 

zabudowy produkcyjno – usługowej.
Natalia Marocka
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Jesień to pora roku, w której zarówno w Pol-
sce jak i wielu krajach na świecie obchodzony jest 
„Dzień Seniora” – święto w radosnej atmosferze 
najstarszych mieszkańców, często z udziałem władz. 
Tak jest od wielu lat również w Gminie Trąbki 
Wielkie. Do wspólnego świętowania z różnych za-
kątków Gminy przybywa corocznie ponad dwieście 
osób starszych. Dołączają do nich przedstawiciele 
najważniejszych służb samorządowych, z Wójtem 
Gminy Trąbki Wielkie Błażejem Konkolem i prze-
wodniczącym Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbignie-
wem Leszczyńskim na czele. Imprezy te odbywają 
się najczęściej w największych pomieszczeniach 
szkół, a w programie z reguły ma miejsce: występ 
młodzieży, gminnego chóru lub profesjonalnych 
artystów, jest poczęstunek i kilkugodzinna zabawa 
taneczna przeplatana niespodziankami i konkursa-
mi. W związku z tym, że do wspólnego świętowania 
przybywa coraz więcej osób chętnych, od kilu lat 
Wójt Gminy organizuje dodatkowo Letni Dzień 
Seniora polegający na wycieczce trzema autoka-
rami do miejsc posiadających atrakcje kulturalne, 
przyrodnicze lub historyczne. Ponieważ wyprawy te 
wiążą się z uciążliwościami długich spacerów, toteż 
na ogół uczestnikami są seniorzy o lepszej kondy-
cji fizycznej. I w tych imprezach po zwiedzeniu 
planowanych obiektów, po wspólnym posiłku ma 
miejsce kilkugodzinna zabawa taneczna. Dotychczas 
Letni Dzień Seniora odbywał się w: Ciechocinku, 
Gniewie, Gniewinie, Szymbarku, Gdyni, na Kanale 
Elbląskim i na Helu. Obok imprez gminnych od kil-
ku lat organizowane są także Sołeckie Dni Seniora. 
Bywają one w większych miejscowościach, na ogół 
tych w których istnieją kluby seniora. 

Świętowanie Dnia Seniora i nie tylko, przed 
siedmioma laty usankcjonowane zostały stosowną 
uchwałą Rady Gminy. Uchwała ta miała związek 
z alarmującymi głosami demografów i niektórych 
polityków o tym, że w galopującym tempie przyby-
wa osób w wieku poprodukcyjnym i w przyszłości 
będą stanowić poważny problem dla rządzących. 
Nasi samorządowcy, z Wójtem Gminy na czele to 
ludzie niezwykle wrażliwi na problemy starszego 
pokolenia i zarazem przewidujący skutki tego co 
wieszczą demografowie. Uznali, że nie można cze-
kać dłużej i problem trzeba łagodzić od zaraz po-
dejmując działania proponowane przez fachowców. 

DZIEŃ SENIORA I PRAKTYKI NA POGODNĄ 
I AKTYWNĄ STAROŚĆ W GMINIE TRĄBKI WIELKIE 

Oto jednym z nich, i to niezwykle ważnym, jest 
tworzenie warunków do zachowania jak najdłużej 
sprawności psychofizycznej osób starszych. Po to, 
by mogły one samodzielnie egzystować w dotych-
czasowym środowisku i tym samym uniknąć tzw. 
pomocy instytucjonalnej, czyli umieszczania w pla-
cówkach opiekuńczych. Programy aktywizujące 
seniorów związane są głównie z edukacją, kulturą, 
sportem i rekreacją. Toteż z inicjatywy Wójta Gmi-
ny opracowany został i uchwalony program na lata 
2012 – 2020, zatytułowany: „...w sprawie aktywizacji 
i poprawy życia mieszkańców Gminy Trąbki Wiel-
kie w wieku poprodukcyjnym”. Miało to miejsce 17 
października 2011 roku. Dzięki uchwale Gmina 
Trąbki Wielkie uzyskała miano „przyjaznej senio-
rom”, w której panuje klimat szacunku i życzliwości 
dla ludzi starszych. Są też odpowiednie warunki do, 
niekiedy, bardzo specjalistycznych działań na rzecz 
seniorów, mimo, że oficjalne prawo w sposób jed-
noznaczny nie wyznacza gminom zadań na godną, 
pogodną i aktywną starość. 

Siedmioletnia praktyka sprawiła, że w ramach 
programu seniorskiego zaistniały trwałe imprezy 
lub działania na rzecz seniorów, zaakceptowane 
przez beneficjentów, które są ciągle modyfikowane 

i udoskonalane. Spośród wielu wymieniam dziesięć 
najważniejszych ufając, że uzyskam potwierdzenie 
o słuszności tego wyboru.

Pierwsze, najwcześniej wpisane do kalendarza 
imprez stałych, to właśnie wspomniane na wstępie 
świętowanie Dnia Seniora z udziałem coraz licz-
niejszej reprezentacji wszystkich sołectw. Cieszy 
się ono powodzeniem coraz większej rzeszy osób 
w dostojnym wieku, jak to coraz częściej mówią 
o nas ludzie nam życzliwi.

Na drugim miejscu umieszczam Kluby Se-
niora. Powstało ich w Gminie sporo, w sumie je-
denaście. Funkcjonują znakomicie (z wyjątkiem 
jednego) dostosowując zróżnicowane i coraz 
bardziej ambitne programy uwzględniające ocze-
kiwania swoich uczestników. Dzięki klubom wielu 
seniorów może zabawić się w gronie przyjaciół 
oraz nierzadko spełnić marzenie życia, na przy-
kład, docierając do miejsc, często niezwykłych, 
w kraju lub zagranicą. Kluby Seniora są również 
miejscem, w którym zaczyna „wykluwać się” wo-
lontariat i samopomoc...

Trzecie miejsce to aktywizowanie seniorów 
przez uczestnictwo w dyscyplinach sportowych. 
Początkowo odbywało się to przez udział w wy-
branych konkurencjach Turnieju Sołectw, następnie 
w ramach imprez własnych w niektórych wsiach, 
na przykład strzelanie, lekkaatletyka, zawody krę-
glarskie, aż wreszcie uczestnictwo w Senioriadzie. 
Jest to impreza gminna, w której mogą uczestniczyć 
reprezentanci wszystkich sołectw w konkurencjach 
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dostosowanych dla osób zaawansowanych wiekowo. 
Jak na każdych zawodach sportowych na Senio-
riadzie obowiązuje bardzo precyzyjny regulamin, 
a zwycięzcy otrzymują dyplomy, medale i puchary. 
Program ten rozwija się w dobrym kierunku i co-
rocznie przybywa zawodników.

Na kolejnym, czwartym miejscu, stawiam 
włączanie seniorów w życie kulturalne gminy. 
Coraz częściej i coraz liczniej są oni uczestnikami 
wydarzeń kulturalnych, a w takich jak koncerty, 
występy chóralne, imprezy patriotyczne, regional-
ne i rozrywkowe stanowią znaczącą reprezentację. 
Warunkiem szczególnym, dla wielu, jest pomoc 
w dotarciu do miejsca imprezy.

Piąta pozycja, bez wątpienia na piątkę, to pa-
mięć władz o jubileuszach najstarszych mieszkań-
ców i małżeństw w Gminie. Wójt Gminy składa 
osobiście wizytę u każdego dziewięćdziesięciolatka 
lub małżeństwa z najdłuższym stażem w dniu ich 
jubileuszu. Są życzenia, kwiaty, upominek, a w przy-
padku małżeństw odznaczenia od Prezydenta RP.

Kolejne miejsce szóste przeznaczam dla dzia-
łań aktywizujących seniorów poprzez instalowanie 
urządzeń do ćwiczeń fitness i spacery z kijkami 
Nordic Walking oraz organizowanie aerobiku, 
zwłaszcza dla pań. Wszystkie te formy już istnieją, 
lecz ciągle jeszcze wymagają promowania i wspo-
magania organizacyjnego. 

Siódme miejsce to „Karta Seniora”. Zaczęliśmy 
ją wdrażać, co sprawiło, że było wydarzeniem. Lecz 
wieści docierające z instytucji centralnych znie-
chęciły nas i skłoniły do zaprzestania. Ogłoszone 
wprowadzenie ogólnopolskiej Karty Seniora, co 
istotnie miało miejsce, okazało się zwykłym bublem 
zaprezentowanym przez Stowarzyszenie „Manko” 
z południa Polski. Nie nadawało się ono do wy-
korzystania. Będziemy zatem musieli do sprawy 
wrócić, uwzględniając doświadczenia z udanymi 
praktykami innych.

Powoli zbliżamy się do końca mojej wyliczan-
ki. Pozostały już tylko trzy punkty. Ósme miejsce 
to dostosowywanie instytucji ochrony zdrowia do 
specyfiki osób starszych. Proces został rozpoczęty. 
Wdrożono pewne zmiany organizacyjne. Caritas 
utworzyła Ośrodek Rehabilitacyjny. Stworzone zo-
stało miejsce dla lekarza geriatry, jednakże mimo 
wysiłków lekarza o takiej specjalności ciągle nie 

udaje się pozyskać, w związku z tym, że brakuje 
ich w całej Polsce. Za to z powodzeniem zafunkcjo-
nowała teleopieka i koperta życia. Ponadto podjęta 
została powszechna akcja likwidacji progów i barier 
z jakimi borykają się na co dzień osoby starsze i nie-
pełnosprawne, zwłaszcza na wózkach inwalidzkich. 
Efekty są już widoczne.

Pozycja numer dziewięć to tworzenie klima-
tu życzliwości i szacunku dla osób starszych oraz 
godnego miejsca w społecznościach lokalnych. 
W tej materii udało się sporo, chociaż ciągle jesz-
cze nie wystarczająco. Coraz częściej i coraz więcej 
o problemach ludzi starszych piszą lokalne gazety. 
Szczególnie cieszy obiektywny i życzliwy ton „Głosu 
Trąbeckiego”. Dobrym propagatorem problematy-
ki senioralnej okazał się poradnik „Vademecum 
Seniora Gminy Trąbki Wielkie”. Nieocenionym 
w tym zakresie okazał się również Internet, zwłasz-
cza w pracach kronikarskich i w zakresie kształ-
towania klimatu życzliwości i szacunku dla ludzi 
trzeciego wieku.

Punkt dziesiąty zamierzałem poświęcić bardzo 
konkretnym badaniom diagnostycznym o warun-
kach życia i o oczekiwaniach seniorów Gminy 
Trąbki Wielkie lub o kierunkach działań, o zaawan-

sowaniu organizacyjnym gminnego domu seniora 
lub tylko o modyfikacji programu seniorskiego. 
Uznałem, że o tym napiszę w przyszłości przy innej 
okazji. Dzisiaj zaś pragnę zakomunikować wszem 
i wobec, iż w dniu 6 października 2018 roku w Auli 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbyła 
się inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
„Gaudeamus” odśpiewało około pięćdziesiąt osób 
spośród których wyłonieni zostaną przyszli stu-
denci seniorzy na pierwszych zajęciach, już za dwa 
tygodnie. Tym sposobem Gmina Trąbki Wielkie 
znalazła się w gronie nielicznych gmin dziesięcio-
tysięcznych w Polsce, które posiadają tę szacowną 
instytucję edukacyjną dla seniorów. Możemy być 
dumni z tego faktu. 

Kończąc rozważania o tym jak uchwała Rady 
Gminy z 2011 roku wpłynęła na sytuację ludzi 
w wieku poprodukcyjnym zamieszkałych w naszej 
Gminie, jako reprezentant Gminnej Rady Seniorów 
stwierdzam, że wpłynęła znacząco, bardzo pozy-
tywnie... Byt materialny seniorów uległ poprawie 
nieznacznie. Ale to sfera niezależna od samorządu 
gminnego. Natomiast sporo się wydarzyło w za-
kresie aktywizowania fizycznego i intelektualnego 
seniorów, poprzez (najczęściej) zabawy sportowo-
-rekreacyjne, poprzez tworzenie warunków do 
wychodzenie z domu i przebywania wśród ludzi 
nam przyjaznych, poprzez „wymuszanie” kontak-
tów międzyludzkich. Udało się stworzyć warunki 
do funkcjonowania i poszerzania sieci instytucji 
klubowych z bardzo ambitnymi programami kul-
turalno-rekreacyjnymi. Wdrożonych zostało szereg 
„nowinek” z dziedziny polityki senioralnej. Wresz-
cie hasło o Gminie Trąbki Wielkie jako „przyjaznej 
seniorom” coraz częściej zaczęło pojawiać się wśród 
ludzi nam życzliwych. Gminna Rada Seniorów nie 
ma wątpliwości, że sprawcą klimatu tych pozytyw-
nych dokonań i ich realizacji jest Wójt Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażej Konkol. Gratulujemy inicjatywy 
i w imieniu społeczności seniorskiej dziękujemy. 
Dziękujemy również współpracownikom Wójta, 
osobom realizującym ww. program. Jednocześnie 
mamy nadzieję, że program będzie kontynuowany, 
ulepszany i modyfikowany.

Władysław Kanka
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów 

Trąbki Wielkie
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Wykonanie budżetu GOPS  
w latach:

– 2015 – 6.779.969,94 zł
– 2016 – 14.442.338,87 zł
– 2017 – 16.651.790,14 zł
– 2018 –  Plan 15.272.048 (w realizacji), 

wykonanie na dzień 30.09.2018 r. 
12.581.405,58 zł

Realizowane zadania
– zlecone
– własne dotowane z budżetu Państwa
– własne finansowane z budżetu Gminy
zadania zlecone – świadczenia rodzinne wraz 
z dodatkami,
− fundusz alimentacyjny
− świadczenia wychowawcze
− dobry start od roku 2018
zadania własne – finansowane z budżetu 
Państwa w latach 2015-2018
–  zasiłki stałe,
−  zasiłki okresowe,
−  składki na ubezpieczenie od zasiłków sta-

łych,
–  dożywianie dzieci w szkołach,
–  posiłek dla potrzebującego,
−  dowóz posiłków,
−  Resortowy Program – „Program Asystent 

Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej”,

−  usługi specjalistyczne oraz usługi opiekuń-
cze w miejscu zamieszkania klienta,

zadania własne – finansowane z budżetu 
Gminy
–  zasiłki celowe,
–  również opłata za pobyt osób w odpowied-

niej placówce,
–  dodatki mieszkaniowe,
–  opłata za pobyt w DPS,
–  wspieranie rodziny – opłata za pobyt dzieci 

w rodzinach zastępczych,
Pozostała działalność tj. 
–  spotkanie karnawałowe dla dzieci i osób 

starszych,

–  urodziny dla osób starszych (tj. od 90 roku 
życia),

–  teleopieka,
–  Rada Seniorów w tym (kluby seniora – ob-

sługa finansowo-księgowa).

Ponadto obsługa: 
–  Karta Dużej Rodziny,
–  Zespół Interdyscyplinarny – „Niebieska 

Karta”,
–  Gminna Komisja Do Spraw Problemów Al-

koholowych (obsługa finansowo-księgowa).

Dodatkowe realizowane zadania
–  współpraca ze Środowiskowymi Domami 

Samopomocy w: Kolniku, Skarszewach,  
Marszewskiej Górze, Krzywym Kole, Prusz-
czu Gdańskim oraz OREW w Trąbkach 
Wielkich. 

– współpraca również z Domami Pomocy 
Społecznej, Zakładami Opieki Leczniczej,  
Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych a także  Państwo-
wym Zakładem Ubezpieczeń.

– Bardzo cenimy sobie współpracę z Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej w Gdańsku z  
którego otrzymujemy pomoc w formie rze-
czowej dla naszych klientów. tj.  (żywność) 
2015 r. (21.541 kg), 2016 r. (13.424,56 kg) 
2017 r. (22.138,14 kg), 2018 r. (6.465,6 kg 
przewidywana żywność pod koniec roku 
2018),

– Współpracujemy także z Fundacją „Pan 
Władek” – dzięki której niejedna rodzina 
mogła  skorzystać z pomocy żywnościo-
wej, mebli, odzieży i sprzętu gospodarstwa 
domowego.

– Firmą Farmaceutyczno-kosmetyczną w Trąb-
kach Małych – od której otrzymaliśmy róż-
nego  rodzaju kosmetyki.

– Od kilku lat wyjeżdżamy na Olimpiadę dla 
osób niepełnosprawnych,

– współpraca z Policją w Trąbkach Wielkich, 
Ośrodkami Zdrowia na terenie Gminy 
i nie tylko, Powiatowym Centrum Pomo-
cy Rodzinie, Specjalistycznym Ośrodkiem 
Wsparcia w Rusocinie, Sądem, Kuratorami, 
Dyrektorami Szkół, Pedagogami Gminną 
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, a także z Komisją ds. orzekania 
stopnia niepełnosprawności.

– z dniem 18.09.2018 została otwarta Wypo-
życzalnia Trójkołowych Rowerów dla Osób 
Niepełnosprawnych.

Grażyna Wysiecka

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ W TRĄBKACH 
WIELKICH W LATACH 2014–2018
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Koncert zespołu Enej, Trąbki Wielkie, 
stadion, 19 czerwca 2016 r.

Koncert zespołu Iława Gospel 
Singers, Trąbki Wielkie, kościół,  

20 maja 2017 r.

Koncert Zespołu Marko Marković 
Brass Band, Trąbki Wielkie, stadion, 

9 czerwca 2018 r.

Koncert Zespołu Brathanki, Trąbki 
Wielkie, Plac Herbowy, 12 września 

2015 r.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 
GOKSIR W LATACH 2014–2018
Każdego roku GOKSiR organizuje kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych. Były one oczywiście 
bardzo różnorodne. Były koncerty, występy, spektakle, wyjazdy, konkursy, bale, zabawy i dys-
koteki. Odbywały się zarówno dla kilkusetosobowej widowni, jak i dla kilkudziesięciu osób. 
Występowali profesjonalni artyści, jak i uczniowie szkół podstawowych. Podczas koncertów 
wykonywano utwory muzyki klasycznej, operetkowej, musicalowej, patriotycznej, wojskowej, 
chóralnej, marszowej, religijnej jak również kabaretowej, rockowej, bluesowej, folkowej, popo-
wej, reggae i discopolowej. Dla każdego więc było coś miłego. Poniżej przedstawiam 10 najcie-
kawszych, moim zdaniem, koncertów zorganizowanych przez GOKSiR:

Montaż słowno-muzyczny „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” zaprezentowany 

przez chóry gmin: Sierakowice 
i Cewice oraz Orkiestrę Kameralną 
Symfoników Gdańskich pod dyrek-
cją Huberta Szczypiorskiego, Trąbki 

Wielkie, kościół, 21 maja 2016 r.

Misterium „Moje Betlejem”  
w wykonaniu Scholi Piuttosto z Przy-
widza z towarzyszeniem Orkiestry 

Kameralnej Symfoników Gdań-
skich pod kierunkiem Andrzeja 

Szczypiorskiego i z udziałem Jana 
Budziaszka, Trąbki Wielkie, kościół, 

28 stycznia 2016 r. 

Koncert zespołu Lombard, Trąbki 
Wielkie, stadion, 17 czerwca 2017 r.

Koncert Edyty Ciechomskiej,  
Trąbki Wielkie, Sala GOKSiR,  

7 czerwca 2015 r. 

Koncert Federowicz Stroynowski Duo, 
Trąbki Wielkie, Sala GOKSiR,  

10 marca 2018 r.

Koncert zespołu Andre,  
Trąbki Wielkie, Plac Herbowy,  

11 września 2016 r. 

Inne ważne wydarzenia kulturalne, 
obok koncertów, to:

Konkurs na Hejnał Gminy, Trąbki Wielkie, 
Plac Herbowy, 12 września 2015 r.

Inscenizacja historyczna, Trąbki Wielkie, 
stadion, 17 czerwca 2017 r.

Ustanowienie Rekordu Polski w jednocze-
snej grze na trąbkach, Trąbki Wielkie, sta-
dion, 9.06.2018 r.

Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz w Trąb-
kach Wielkich”, Trąbki Wielkie, Aula Szkoły 
Podstawowej, 9 czerwca 2018 r.

Laserowy pokaz przestrzenny, Trąbki Wiel-
kie, stadion, 9 czerwca 2018 r.

Pokaz filmów „Ostatni Mówią w Trąbkach 
Wielkich”, Trąbki Wielkie, Biblioteka Publicz-
na, 6 października 2018 r.

Leszek Orczykowski
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Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe,  
16 czerwca 2018 r.

Po Warszawie, Krakowie i Gdańsku, a przed Katowi-
cami i Kwidzynem, w Trąbkach Wielkich odbyły się wyścigi 
w kolarstwie przełajowym. Mieli oni do wyboru następujące 
dystanse: 88 km, 61 km, 34 km i 10 km – o Puchar Ministra 
Sportu i Turystyki i 10 km – Parada Rodzinna. W imprezie 
wzięły udział 472 osoby.

Puchar Polski w wyścigach psich zaprzęgów, 
Postołowo, 29-30 kwietnia 2017 r.

W Zawodach udział wzięło 45 osób, w tym dwie z Es-
tonii. Start i meta umiejscowione były na polu naprzeciwko 
Postołowo Golf Club. Trasa o długości od 3 do 5 km wiodła 
duktami leśnymi o różnym podłożu w okolicach Postołowa, 
Cząstkowa i Ełganowa.

Międzynarodowy mecz bokserski, Trąbki 
Wielkie, Hala Sportowa, 8 października 2016 r.

Rywalami pięściarzy z Województwa Pomorskiego byli 
zawodnicy z Nordhausen (Niemcy). Odbyło się 8 pojedynków 
punktowanych oraz dwa pokazowe – wszystkie 3-rundowe. 

Gala Wrestlingu, Trąbki Wielkie,  
Hala Sportowa, 27 lutego 2016 r.

Odbyło się sześć walk. Na ringu zaprezentowali się naj-
lepsi polscy wrestlerzy. Widzowie (ok. 200) żywo reagowali 
na to co się działo na ringu i poza nim. Widać było, że ten 
rodzaj rozrywki, choć brutalny, podobał się im. 

Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu 
ciężarów, Trąbki Wielkie, Hala Sportowa,  

29 września 2018 r.
Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu ciężarów odbył 

się z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę. Udział w nim wzięły 4 ekipy: Dolna Saksonia (Niemcy), 
Kaliningrad (Rosja), Pomorski OZPC i LUKS Meyer Elbląg. 
Na pomoście zaprezentowało się 22 zawodników i 1 zawod-
niczka w trzech kategoriach wiekowych. 

Elnaft Trąbkowska Liga Futsalu,  
Trąbki Wielkie, Hala Sportowa,  

6 grudnia 2015 – 21 lutego 2016 r.
W Lidze udział wzięło 8 drużyn, w skład których wcho-

dziło 104 zawodników. Rozegrano 10 kolejek i 38 meczów. 

Errea Cup – Turniej halowej piłki nożnej  
chłopców r. 2001, Trąbki Wielkie, 13-14.12.2014 r.

Udział w Turnieju wzięły 132 osoby reprezentujące 14 
zespołów z pięciu województw.

Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, Sobowidz, 4 marca 2018 r.

116 uczestników Biegu w koszulkach z wizerunkiem 
Żołnierzy Wyklętych biegało na trzech dystansach 1963 m, 
5 km i 10 km.

Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”,  
29 maja 2018 r.

92 osoby ze wszystkich gminnych szkół, a także seniorzy, 
wzięło udział w rajdzie. Ich celem był Dom Weselny „Małe 
Złotowo” w Trąbkach Małych. Najdłuższą drogę (14 km) mieli 
uczestnicy rajdu z Mierzeszyna. 

Gminne Zawody Klubów Seniora w kręglarstwie, 
Łęgowo, Centrum „Pod Lipami”, 24 listopada 2017 r.

Udział w nich wzięło 9, spośród 11, istniejących w Gmi-
nie Trąbki Wielkie klubów seniora. Każdy z nich reprezento-
wały 5-osobowe zespoły. Startujący mieli najpierw 10 rzutów 
próbnych, a następnie 20 – punktowanych. 

W powyższym zestawieniu nie zostały uwzględnione 
imprezy organizowane przez GOKSiR w ramach Współ-
zawodnictwa Sołectw. A jest ich aż 16. Są to Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w: biegu przełajowym, golfie, futsalu, 
koszykówce, lekkoatletyce, piłce nożnej 6-osobowej, piłce 
siatkowej kobiet, piłce siatkowej mężczyzn, strzelaniu, sza-
chach, tenisie, tenisie stołowym, warcabach, wędkarstwie, 
a także Turniej Sołectw i od 2017 roku również Zawody dla 
Seniorek i Seniorów „Senioriada”.

Zawody te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkań-
ców naszej Gminy. W 2015 roku udział w nich wzięło 648 osób, 
w 2016 – 622, w 2017 roku – 604, a w 2018 roku (do 7.10.) – 503.

Leszek Orczykowski 

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W TRĄBKACH WIELKICH ORGANIZUJE 
WYDARZENIA SPORTOWE RANGI SOŁECKIEJ, GMINNEJ, POWIATOWEJ, MIĘDZYWOJEWÓDZKIEJ, 
A TAKŻE Z UDZIAŁEM GOŚCI Z ZAGRANICY. BYŁO ICH KAŻDEGO ROKU KILKADZIESIĄT. 
NAJCIEKAWSZE Z NICH ZORGANIZOWANE W LATACH 2014 – 2018 PREZENTUJĘ PONIŻEJ:

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA GOKSIR W LATACH 2014–2018
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Sekcja baletowa w Trąbkach Wielkich

Sekcja break dance w Trąbkach Wielkich

Sekcja chóralna w Trąbkach Wielkich i Kłodawie

Sekcja fitness w Trąbkach Wielkich

Sekcja gimnastyki artystycznej w Trąbkach Wielkich

Sekcja golfowa w Postołowie

Sekcja gry na trąbce w Trąbkach Wielkich

SEKCJE GOKSIR DZIAŁAJĄCE W LATACH 2014–2018
Sekcja karate w Trąbkach Wielkich

Sekcja koronczarska w Trąbkach Wielkich

Sekcja modelarska w Kłodawie i w Czerniewie

Sekcja muzyczna w Trąbkach Wielkich

Sekcja piłki nożnej w Trąbkach Wielkich 
i w Sobowidzu

Sekcja piłki siatkowej w Trąbkach Wielkich 
i w Sobowidzu

Sekcja plastyczna w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu

Sekcja sportu psich zaprzęgów w Ełganowie

Sekcja szachowa w Czerniewie

Sekcja taneczna w Trąbkach Wielkich

Sekcja teatralna w Trąbkach Wielkich

Sekcja tenisowa w Trąbkach Małych

Sekcja wokalna w Trąbkach Wielkich

Sekcja wspinaczkowa w Trąbkach Wielkich

Sekcja zajęć świetlicowych w Błotni, Ełganowie, 
Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Mierzeszynie, 

Rościszewie i Zaskoczynie

Sekcja zumby w Trąbkach Wielkich

Leszek Orczykowski
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