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l Z każdym dniem powoli wracamy do normalności. 
Od poniedziałku 18 maja 2020 roku zmiany zajdą także 
w naszej Gminie. Na parterze Urzędu Gminy uruchamiamy, 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, Punkt Obsługi Inte-
resantów. Punkt jest wyposażony w przezroczystą ściankę, 
środek dezynfekujący i odkażane długopisy. Wszelkie pisma 
nadal będziemy składać do skrzynki podawczej znajdującej 
się przy wejściu. Pisma ze skrzynki są poddawane ozono-
waniu i rozdzielane według instrukcji kancelaryjnej. Punkt 
Obsługi Interesantów będzie czynny: poniedziałek, wtorek, 
czwartek 7.45-15.45, środa 8.30-16.30, piątek 7.00-15.00.

l  Przedszkole i oddziały przedszkolne zostaną 
uruchomione od 25 maja 2020 roku. Przygotowujemy 
się do otwarcia boisk, sal gimnastycznych oraz świetlic 
wiejskich, jednak nie wcześniej niż od 25 maja 2020. 
Będziemy Państwa na bieżąco informować. Od 18 maja 
2020 roku udostępniamy, dla członków klubów sporto-
wych, orlika i stadion.

l Od poniedziałku 18 maja 2020 roku będziemy mo-
gli ponownie wypożyczyć książki w naszych bibliotekach 
publicznych w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu, a od 
wtorku 19 maja 2020 roku także w bibliotece w Mierze-
szynie. Będą one pracowały od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00 – 17.00.

l  Od poniedziałku 4 maja 2020, z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa, działają:

– ryneczek w Trąbkach Wielkich i targowisko w So-
bowidzu,

– punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Trąbkach Wielkich (czynny: poniedziałek, śro-
da, czwartek, piątek 9:00 – 16:00, sobota 8:00 – 16:00). 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej obsługi 
na PSZOK-u proszę o uprzedni kontakt pod numerem 
telefonu 538 – 579 – 997.

l Nadal trwa objazdowa zbiórka odpadów: opon, 
odpadów wielkogabarytowych oraz zepsutego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Proszę zerknąć do har-
monogramu. O zbiórce odpadów przypominamy również 
na Facebook’u.

l Na terenie Gminy Trąbki Wielkie nie odnotowa-
liśmy nowych, potwierdzonych badaniami, przypadków 
zachorowania na koronawirusa. Przy tej okazji ponownie 
apeluję o dalsze stosowanie się do zaleceń i nakazów od-
powiednich służb epidemiologicznych. Na dzień dzisiejszy 
w kwarantannie domowej przebywa 19 osób.

l  W tym tygodniu lekarze z Ośrodków Zdrowia 
w Mierzeszynie, Sobowidzu i w Trąbkach Wielkich udzie-
lili łącznie 569 porad medycznych. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w tym tygodniu udzielił pomocy w 282 
przypadkach. Urząd Gminy obsłużył łącznie 306 spraw.

l  Policja w Trąbkach Wielkich pouczyła kilku 
mieszkańców naszej Gminy w związku z naruszeniem 
zasad bezpieczeństwa. Proszę o przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa, dla dobra własnego oraz innych miesz-
kańców Gminy.

l  Sklepy, apteki i służby komunalne, jednostki 
OSP na terenie Gminy Trąbki Wielkie funkcjonują bez 
zakłóceń.

l Proszę śledzić aktualności na naszej stronie inter-
netowej i na profilu facebook’owym Gminy Trąbki Wielkie.

l Na koniec, pozwolę sobie jeszcze raz zauważyć, że 
był to dla naszej Gminy bardzo dobry tydzień. W czasie 
pandemii, gdy większość informacji nie napawa optymi-
zmem, my otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinan-
sowania w wysokości prawie 630 tys. zł na budowę dróg, 
inwestycje rekreacyjne, walkę z barszczem Sosnowskiego 
i zakup komputerów dla naszych szkół. Niech takie pro-
myki radości podtrzymują w nas nadzieję na lepsze jutro.

Trąbki Wielkie, dnia 15.05.2020 r.
Błażej Konkol 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Zdjęcie: Andrzej Markowski

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie.

WSPARCIE ZE ŚRODKOWEJ FRANKONII
Na ręce Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-

kola wpłynął list z Niemiec. Przewodniczący Okręgu 
Środkowa Frankonia Armin Kroder, Burmistrz Uehlfeld 
Werner Stöcker i Przyjaciel naszej Gminy Rudolf Röder 
przesłali wyrazy wsparcia dla mieszkańców Gminy Trąbki 

Wielkie w tych trudnych czasach pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2. Poniżej zamieszczamy oryginał i tłumacze-
nie na język polski.

Mariusz Czerwiński



Głos Trąbecki

3



Głos Trąbecki

4

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-
-CoV- 2 Samorząd Gminy Trąbki Wielkie wykonywał 
swoje zadania on-line. Pierwszym spotkaniem, które 
w ten sposób było przeprowadzone to konferencja Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola z sołtysami w dniu 
14 kwietnia 2020 roku. Na e-platformie zalogowało się 
21 sołtysów. Głównymi tematami, które były wtedy po-
ruszane to: zbieranie podatku, fundusz sołecki, opłaty za 
odpady, rozdawanie seniorom maseczek czy działalność 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Oprócz 
konferencji z sołtysami Wójt przeprowadził podobną 
konferencję z dyrektorami placówek oświatowych. On-
-line pracowały również komisje działające przy Radzie 
Gminy. Za pomocą komunikatora internetowego tematy 
opracowywały Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Spraw Społecznych, Komisja Ekonomiczna i Rozwoju 
Gospodarczego oraz połączone komisje.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

WÓJT SPOTKAŁ SIĘ Z SOŁTYSAMI ON-LINE

STRAŻACY DEZYNFEKUJĄ 
PRZYSTANKI

Podejmowane są różne działania, które mają chronić mieszkań-
ców naszej Gminy przed pandemią kornawirusa. Jednym z nich jest 
dezynfekcja przystanków autobusowych i miejsc publicznych. Jest ona 
wykonywana przez strażaków z OSP Trąbki Wielkie. Prace te są pro-
wadzone w takich godzinach, aby maksymalnie ograniczyć niedogod-
ności dla mieszkańców.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Paweł Megger

DOSTALIŚMY OD WOJEWODY 
PŁYNY ODKAŻAJĄCE

Pomorski Urząd Wojewódzki przekazał Powiatowi Gdańskiemu 
1180 pojemników 5-litrowych z płynem do dezynfekcji. Ten z kolei 
rozdysponowywał wśród samorządów Powiatu Gdańskiego. Do Gminy 
Trąbki Wielkie trafiło 290 litrów tego środka. Posłuży on do dezynfekcji 
Przedszkola i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę 
Trąbki Wielkie.

Patrycja Jereczek
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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Od 16 kwietnia do odwołania, rozporządzeniem Rady Ministrów, 
wprowadzony został obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach 
publicznych. W związku z powyższym Gmina Trąbki Wielkie zakupiła 
prawie 1,5 tysiąca maseczek wielokrotnego użytku, które można prać 
i prasować. Są one bezpieczne, gdyż poddane były ozonowaniu i za-
pakowaniu w folię ochronną. Maseczki przeznaczone zostały dla naj-
starszych mieszkańców Gminy, w pierwszej kolejności dla osób 65+. 
Dystrybucją maseczek zajmowali się radni, sołtysi i członkowie rad 
sołeckich, strażacy, pracownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy Gminy. 
Niektórym z nich towarzyszyły dzieci.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Patrycja Jereczek

SENIORZY OTRZYMALI GMINNE MASECZKI

Od 4 maja PSZOK w Trąbkach Wielkich 
jest ponownie otwarty. W trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i pracownika PSZOK oraz 
w celu usprawnienia obsługi Punktu zalecamy 

PSZOK W TRĄBKACH WIELKICH OTWARTY

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców:

– wstrzymuje wynajem świetlic wiejskich 
na terenie Gminy Trąbki Wielkie do 30 czerw-
ca 2020 roku,

wcześniejsze umówienie dnia i godziny przy-
jazdu pod nr tel. 538 579 997 w godzinach:

– poniedziałek: 9:00 – 16:00
– środa – piątek: 9:00 – 16:00
– sobota: 8:00 – 16:00

Zachęcamy również do skorzystania 
w maju z objazdowej zbiórki opon, odpadów 
wielkogabarytowych, zepsutego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego.

Karol Kozak

WSTRZYMANIE WYNAJMU ŚWIETLIC PRZEDŁUŻONE DO 30 CZERWCA
– odwołuje imprezy/wydarzenia organi-

zowane w świetlicach wiejskich oraz impre-
zy zewnętrzne organizowane przez sołtysów 
Gminy Trąbki Wielkie.

Mówi o tym Zarządzenie Nr 35 Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 kwietnia 
2020 roku.

Mirela Formella
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17. w czasie obecnej kadencji Rady sesja 
zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie była 
wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii  odby-
wała się bowiem zdalnie. Jedyną osobą w Sali 
obrad Urzędu Gminy był Przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Leszczyński. Radni 
uczestniczyli w sesji będąc w swoich domach. 
Natomiast z Gabinetu Wójta z radnymi łączyli 
się Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol i Skarbnik Gminy Trąbki Wielkie Zofia 
Gorzyńska. Sesja składała się z dwóch części. 
Pierwsza odbyła się w dniu 23 kwietnia 2020 
roku, a druga – w dniu 24 kwietnia 2020 roku.

A oto uchwały jakie podjęli Radni pod-
czas tej sesji:

– XVII/143/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmian budżetu gminy Trąbki Wiel-
kie na 2020 rok,

– XVII/144/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2020 – 2032,

– XVII/145/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/2019 
Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 marca 
2019 r. w sprawie określenia metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki opłaty,

– XVII/146/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr V/32/2019 Rady 
Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Trąbki Wielkie i zagospodarowania tych od-
padów w zamian za uiszczoną przez właści-

OBRADOWALI (ZDALNIE) RADNI

ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

– XVII/147/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/196/2016 
Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 sierpnia 
2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy 
Trąbki Wielkie,

– XVII/148/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieru-
chomości w obrębie geodezyjnym Czerniewo,

– XVII/149/2020 z dnia 24 kwietnia 
2020 r. w  sprawie wyrażenia zgody na od-

stąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej,

XVII/150/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków, położonym na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują 
się na stronie:

https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2020-rok/
uchwaly-rady-gminy-2020.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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UCHWAŁA NR XVII/145/2020 
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 marca 2019r. w sprawie 
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713),art.6j, ust. 1, pkt. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 3b oraz art. 6k ust. 1, ust. 2 i ust. 2a, pkt. 1, 
pkt. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 

Rada Gminy Trąbki Wielkie 
uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale nr IV/42/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 marca 2019r. w sprawie określenia 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wprowadza 
się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie.: 

„§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

1) stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

określonej w § 2 ust. 1 lub 2 uchwały - dla gospodarstw domowych od 1 do 5 osób , 

2) stanowiącej opłatę stałą od gospodarstwa domowego - dla gospodarstw domowych powyżej 5 osób 

określoną w § 2 ust. 3 lub 4 uchwały, 

3) stanowiącej iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w §2, 

ust. 1 oraz ust. 3. 

2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników 

o określonej pojemności z odpadami komunalnymi znajdujących się na danej nieruchomości zgodnie 

z deklaracją złożoną przez właściciela nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3. 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dokonuje się wyboru stawki ryczałtowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - określonej w § 4 uchwały.”. 

2. § 2 otrzymuje brzmienie.: 

„§ 2. 1.   Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
24 zł od mieszkańca dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 5 osób włącznie, w przypadku, gdy 
nieruchomość, na której powstają odpady została wyposażona w licznik główny wody, umożliwiający 
odczyt zużycia wody do celów bytowych, niezależnie od tego, czy dostawcą wody jest gminne 
przedsiębiorstwo wodociągowe, inny podmiot lub własne ujęcie wody.  

Id: 8F24E825-B98F-449D-829C-03B4F36003BF. Podpisany Strona 1

2. W przypadku, gdy średnie miesięczne zużycie wody za okres 6 miesięcy od dnia złożenia deklaracji lub 

krótszy, w przypadku, gdy nastąpiła zmiana deklaracji, będzie przekraczać 4m3/osobę dla 

zadeklarowanej liczby osób doliczana będzie stawka 6 zł za każdy rozpoczęty m3  zużytej do celów 

bytowych wody. Opłata ta będzie naliczana jednorazowo nie później niż 30 maja i nie później niż 

30 listopada.  

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29 zł od 

mieszkańca dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 5 osób, w przypadku, gdy nieruchomość, na 

której powstają odpady nie została wyposażona w licznik główny wody umożliwiający odczyt zużycia 

wody z ostatnich 6 miesięcy oraz wyliczenie średniego miesięcznego zużycia wody do celów bytowych za 

ten okres. 

4. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 140 zł 

od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 5 osób. 

5. Maksymalna miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach zamieszkałych nie może przekroczyć 140 zł.  

6. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe zostanie opomiarowane za pomocą licznika głównego wody 

i w związku z tym nastąpi konieczność zmiany deklaracji, opłaty będą naliczane zgodnie z § 2, 

ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały. 

7. W przypadku, gdy nieruchomość wyposażona w licznik główny wody, umożliwiający odczyt zużycia 

wody do celów bytowych, nie była zamieszkana przez okres 6 miesięcy, podstawę wyliczenia miesięcznej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie kwotę określona w ust. 1 oraz 

średnią ilość zużytej wody za okres, gdy nieruchomość była zamieszkała, nie krótszy jednak niż 

1 miesiąc.”. 

3. § 3 otrzymuje brzmienie.: 

„§ 3. 1. Ustala się stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z nieruchomości 
niezamieszkałych za pojemnik w następującej wysokości: 

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 l – 96 zł  

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l – 192 zł 

c) za każdy pojemnik o pojemności 1 100 l – 480 zł  

2. Ustala się stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach za 

pojemnik w następującej wysokości: 

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 – 120 l – 48 zł 

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l – 96 zł 

c) za każdy pojemnik o pojemności 1 100 l – 240  zł  

3. Odbiór odpadów z cmentarza będzie odbywał się po wykonaniu przez zarządcę cmentarza 

telefonicznego zgłoszenia do Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich.”. 
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4. § 5. otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości mieszkalnej 

jednorodzinnej, że  kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

miesięczna ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zostaje pomniejszona o 1 zł za 

każdą osobę, która została uwzględniona w deklaracji.” 

5. § 6. otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zostanie stwierdzone, że 

odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłaty o których mowa w § 2, § 3 i § 4 ulegają 

podwyższeniu, tj. czterokrotności stawek w nich określonych,  odpowiednio dla poszczególnych rodzajów 

nieruchomości.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Leszczyński 
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Uzasadnienie

Ostatni raz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w uchwale
Rady Gminy Trąbki Wielkie nr IV/42/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie określenia metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz w uchwale
Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XIII/114/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr
IV/42/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz uchylenia uchwały nr
X/73/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Wzrost kosztów wynika m.in. z wyższych kosztów przyjęcia i zagospodarowania każdej tony odpadu
zgodnie z podziałem na frakcje w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, który
obsługuje gminę Trąbki Wielkie. Wymienione wzrosty kosztów znalazły swoje odzwierciedlenie
w przyjętych ofertach przetargowych. Umowa na rok 2020 jest szacowana na kwotę 3 227 332,46 zł brutto.
Do kosztów związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi należy również dołączyć
koszty prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które w roku 2020 szacuje się na
5 000,00 zł brutto.

W niniejszej uchwale stawką zasadniczą jest stawka od osoby ustalona w § 2, ust. 1, ust. 3 i ust. 4,
natomiast stawka określona w § 2, ust. 2 ma wyłącznie charakter pomocniczy, kontrolny i ma na celu
zachęcać również do opomiarowania nieruchomości i co za tym idzie racjonalnego gospodarowania
wodą. Wobec obecnych problemów, z którymi borykamy się w skali kraju i w skali światowej,
związanych z niedostatkiem wody kryterium pomocnicze, które tutaj podjęto ma zachęcić do
oszczędzania wody. Ustalenie stawki pomocniczej ma na celu również uchwycenie różnicy pomiędzy
rzeczywistą liczbą mieszkańców danej nieruchomości a liczbą deklarowaną.

Określając maksymalną stawkę opłaty w wysokości 140 zł, która jest jednocześnie stawką dla
gospodarstw, które zamieszkuje więcej niż 5 osób niniejsza uchwała traktuje rodziny wielodzietne
i wielopokoleniowe na preferencyjnych warunkach.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Trąbki Wielkie
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2020 oraz bilansowanie się systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi niezbędna jest zmiana obowiązujących stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trąbki Wielkie.

Z dniem 6 września 2019r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające i regulujące zasady obliczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustawodawca ograniczył górną
granicę opłat w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem
za rok od nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem
w 2018 r. ogłoszony przez obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca
2019 r. (M. P. 2019 r., poz. 278) w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem w 2018 r. wyniósł 1 693 zł.

Z powyższego wynika, że roczna ryczałtowa opłata za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe nie może być wyższa w 2019 r. niż 169,30zł. W uprzednim stanie prawnym brak było
takiego ograniczenia górnej wysokości opłaty.

W związku z tym, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnych z nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
została już ustalona w uchwale Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XIII/114/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IV/42/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
oraz uchylenia uchwały nr X/73/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
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ustalenia stawki opłaty ujednoliceniu wymagało jedynie ujednolicenia uchwał oraz określenia wysokości tej
opłaty w niniejszej uchwale.

Poniżej znajduje się tabela zawierające zestawienie wysokości opłat w przypadku poszczególnych
rodzajów nieruchomości.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne
i uzasadnione.

NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁE – miesięcznie
Gospodarstwo

domowe
Nieruchomość opomiarowana Nieruchomość nieopomiarowana

Od 1 do 5 osób 24 zł/osobę + 6 zł za każdy rozpoczęty
m3 powyżej 4 m3

29 zł/osobę

6 i więcej osób 140 zł – ryczałt
NIERUCHOMOSCI NIEZAMIESZKAŁE - miesięcznie

Pojemnik
110- 120 l 96,00 zł
240 l 192,00 zł
1 100 l 480,00 zł

CMENTARZE - miesięcznie
Pojemnik
110-120 l 48,00 zł
240 l 96,00 zł
1 100 l 240,00 zł

DOMKI LETNISKOWE – ryczałt roczny
169,00
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„Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie…”

W 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
przedstawiciele samorządowej społeczności Gminy Trąbki 
Wielkie złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach po-
święconych upamiętnieniu bohaterstwa naszych przod-
ków. Wśród składających kwiaty byli m.in. Posłanka na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Magdalena Sroka, Radny 
Powiatu Gdańskiego Józef Sroka, Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, radni Gminy Trąbki 
Wielkie: Marek Czerwiński, Wioleta Frydrych i Wiesław 
Keler, Sołtys wsi Ełganowo Franciszek Surma, mieszkaniec 
Ełganowa Zenon Orlikowski, druhowie z OSP Ełganowo 
i z OSP Trąbki Wielkie. Delegacje odwiedziły pomni-
ki w Ełganowie, gdzie odbyła się również Msza święta 
w intencji Ojczyzny oraz w intencji strażaków, a także 
w Trąbkach Wielkich i w Mierzeszynie.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński

UCZCZONO ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

W dniu 7 maja 2020 roku odbyła się uroczystość 
otwarcia po przebudowie drogi gminnej nr 189043G 
w Trąbkach Wielkich.

Przecięcia wstęgi dokonali: Asystent Wojewody Po-
morskiego Ireneusz Szweda, Radny Powiatu Gdańskiego 
Józef Sroka, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 
Leszczyński i Radna Gminy Trąbki Wielkie Wioleta 
Frydrych i Kierownik budowy z firmy Kruszywo z Linii  
Adam Futrzyński. Następnie Ksiądz Bolesław Antoniów 
po krótkiej modlitwie poświęcił w/w drogę.

UROCZYŚCIE OTWARTO DROGĘ W TRĄBKACH WIELKICH
Zamianie z nawierzchni gruntowej lub szutrowej na 

asfaltową uległy 4 ulice: Sosnowa, Modrzewiowa, Akacjo-
wa i Rzemieślnicza o łącznej długości 1130 mb. W ramach 
inwestycji poza wylaniem nawierzchni bitumicznej zostały 
uregulowane pobocza drogi, wykonano zjazdy i dojścia do 
furtek posesji, wybudowano także zjazdy do sąsiednich 
ulic. Przy placu zabaw powstały 4 miejsca parkingowe 
wraz z chodnikiem łączącym plac zabaw z ulicą Paw-
łowskiej. Uwzględniając wnioski mieszkańców Inwestor 
Gmina Trąbki Wielkie przewidział 4 wyniesione przejścia 
dla pieszych oraz montaż 8 poduszek berlińskich wraz ze 
strefą maksymalnej dopuszczalnej prędkości 30 km/h. 

W wyniku budowy nowej drogi poprawił się komfort 
mieszkańców wraz z bezpieczeństwem uzyskanym poprzez 
montaż ograniczeń, likwidacji dziur w drodze oraz nie-
mal całkowitemu ograniczeniu kurzu, który towarzyszył 
za pojazdami poruszającymi się po drodze gruntowej. 
Poprawiła się też estetyka miejscowości.

Koszt inwestycji wynosi: 1672471 zł, z czego 756296 
zł dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych 
– środków pochodzących od Wojewody Pomorskiego 
Dariusza Drelicha.

Seweryn Nagórski
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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TRWA REMONT DROGI 
W PAWŁOWIE

Ponad milion złotych przeznaczy Powiat Gdański na remont kilometra drogi od 
granicy Powiatu do Pawłowa. Będą tam położone trzy warstwy asfaltu, wykonany re-
mont przepustu i ułożone nowe bariery. Prace na tym odcinku drogi powinny być za-
kończone jeszcze w maju.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

NASI UCZNIOWIE WŚRÓD 
STYPENDYSTÓW STAROSTY

Za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę 
na terenie Powiatu Gdańskiego przyznane zostały Stypendia 
Starosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego. Warunkiem otrzy-
mania Stypendium za wyniki w nauce jest uzyskanie średniej 
oceny na poziomie co najmniej 4,8 oraz ocena co najmniej 
bardzo dobra z zachowania. Stypendia otrzymało za I semestr 
aż 37 osób, w tym 7 z Gminy Trąbki Wielkie. Wśród nich jest 
Tomasz Czyrson z Kłodawy, uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
w Pruszczu Gdańskim, który uzyskał najwyższą średnią oceny spośród wszystkich uczniów 
szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Gdańskiego – 5,67. Kolejne osoby z naszej 
Gminy, które otrzymały Stypendium to: Weronika Szymikowska z Błotni, uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim, Natasza Kołek z Trąbek Wielkich, uczennica Li-
ceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim, Julia Janiszewska z Postołowa, uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim, Wiktoria Szymikowska z Błotni, uczen-
nica Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gdańskim, Andżelika Szuba z Mierzeszyna, 
uczennica Technikum w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim i Mikołaj Schuchardt z Sobowidza, 
uczeń Branżowej Szkoły w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.GMINA TRĄBKI WIELKIE 

POZYSKAŁA KOLEJNE ŚRODKI
W trudnym czasie pandemii koronawirusa mamy dla Państwa bardzo dobre wiado-

mości. Z ogromną radością przekazujemy informację o pozyskanych przez Gminę Trąbki 
Wielkie środkach zewnętrznych na szeroki wachlarz działań. Środki, o łącznej wysokości 
prawie 630 tys. zł, przyznano nam na:

P przebudowę drogi gminnej w Kłodawie (ul. Szkolna, 0,9 km, całość zadania wy-
ceniana jest na ok 1 mln zł, z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 2020 otrzy-
mamy 411 tys. zł ),

P przebudowę ul. ks. S.Frelichowskiego w Granicznej Wsi (0,8 km, całość zadania 
wyceniana jest na 427 tys., z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszał-
kowskim otrzymamy na ten cel blisko 92 tys. zł. oraz z Nadleśnictwa Kolbudy 30 tys. zł),

P budowę boiska do koszykówki i ogrodzenie w Błotni w ramach programu Aktywne 
Sołectwo Pomorskie. Urząd Marszałkowski przyznał na ten cel 10 tys. zł,

P usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze nas kwotą 15 tys. zł,

P zakup nowego sprzętu komputerowego do naszych szkół w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wsparcie wynosi 70 tys. zł,

P Dodatkowo: jesteśmy w trakcie uzupełniania wniosku na budowę sieci kanalizacyj-
nej w Kłodawie. Wartość wnioskowanej pomocy wynosi 2 000 000 zł. Robimy wszystko, 
żeby nam się to udało. Trzymajcie kciuki.

Mariusz Czerwiński

NOWI DZIEKANI DEKANATU 
TRĄBKI WIELKIE

Z dniem 23 kwietnia 2020 roku nastąpiła zmiana 
na stanowisku dziekana Dekanatu Trąbki Wielkie.

Ks. Kanonika mgr lic. Krzysztofa Masiulani-
sa proboszcza w parafii Przemienienia Pańskiego 
w Sobowidzu zastąpił Ks. Kanonik mgr lic. Bolesław 
Antoniów proboszcz w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Trąbkach Wielkich, który wcześniej był Wicedzie-
kanem. Wicedziekanem został natomiast, od 8 maja 
2020 roku, Ks. mgr Jarosław Brylowski proboszcz 
w parafii Bł. Jerzego Popiełuszki, Prezbitera i Męczen-
nika w Ełganowie.

Przypomnijmy, że Dekanat Trąbki Wielkie obejmuje swoim zasięgiem 6 parafii: 
Bł. Jerzego Popiełuszki, Prezbitera i Męczennika w Ełganowie, Św. Jakuba w Kłodawie, 
Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, Św. Józefa Robotnika w Postołowie, Przemie-
nienia Pańskiego w Sobowidzu i Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

ARCYBISKUP ERYGOWAŁ 
PARAFIĘ W EŁGANOWIE

W dniu 23 kwietnia 2020 roku Arcy-
biskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź erygował parafię rzymskokatolicką 
pw. Bł. Jerzego Popiełuszki, Prezbitera i Mę-
czennika w Ełganowie. Parafia ta obejmuje: 
Ełganowo – ulice: Asfaltowa, Cicha, Gapiej 
Góry, Jarzębinowa, Jaskółcza, Kasztanowa, 
Łąkowa, Macierzy Szkolnej, Orlikowskiego, 
Parowa, Przyjazna, Radosna, Słoneczna, Spo-
kojna, Szkolna, Świerkowa, Tęczowa, Wesoła, 

Wierzbowa, Wrzesińskiego, Żurawia  i Czerniewko – ulice Czerniewo nr 26, 28, 29 i 30 
wydzielone z Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich, Ełganówko (Ełga-
nowo Wybudowanie) – ulice: Leśna, Macierzy Szkolnej, Polna wydzielone z Parafii pw. 
Św. Józefa Robotnika w Postołowie oraz część miejscowości Gołębiewo Wielkie – ulice: 
Akacjowa, Cyprysowa, Fiołkowa, Goździkowa, Jaśminowa, Lawendowa (numery parzy-
ste), Maciejki, Mieczykowa, Miętowa, Oliwkowa, Rumiankowa, Sasanki, Storczykowa, 
Słonecznikowa, Tulipanowa, Żonkilowa wydzielone z Parafii pw. Przemienienia Pań-
skiego w Sobowidzu. Parafia ta 
wchodzić będzie w skład De-
kanatu Trąbki Wielkie. Święto 
parafialne obchodzone będzie 
19 października.

Także 23 października 
2020 roku Arcybiskup Metro-
polita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź mianował Księdza mgr. 
lic. Jarosława Brylowskiego 
dotychczasowego Rektora Ko-
ścioła Filialnego pw. Bł. Je-
rzego Popiełuszki, Prezbitera 
i Męczennika na terenie Pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Trąbkach Wielkich Probosz-
czem Parafii pw. Bł. Jerzego 
Popiełuszki, Prezbitera i Mę-
czennika w Ełganowie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej 

Markowski
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Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry 
FOSA dała się już poznać w Trąbkach Wielkich jako 
partner w działaniach na rzecz seniorów i dzieci. Te 
działania działy się dzięki przychylności Dyrektora 
GOKSiR Leszka Orczykowskiego i jego otwartości 
na wzbogacenie lokalnej oferty.

Fundacja FOSA przygotowała kolejną ofertę po-
mocy dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy. Pomoc 
psychologiczną. To obszar działań, którym FOSA zaj-
muje się już od 12. lat. Fundacja uruchomiła Poradnię 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Young 
FOSA”, finansowaną z Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Mimo, że siedziba Poradni mieści się w Gdańsku, 
Poradnia prowadzi również działania środowiskowe, 
co oznacza możliwość prowadzenia konsultacji psy-
chologicznych na terenie województwa pomorskiego, 
w tym na terenie naszej Gminy. W porozumieniu 
z Wójtem Gminy Trąbki Wielkie Błażejem Konkolem 
oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Zdrowia Dorotą 
Bąk w najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie 
współpracy z Poradnią „Young FOSA”. 

 Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży, 
w tym uczniów szkół ponadpodstawowych do 21. 
roku życia. Poradnia „Young FOSA” oferuje porady 
psychologiczne i psychoterapię dla młodych miesz-
kańców, ale także wsparcie dla ich rodziców/opie-
kunów między innymi: poradnictwo dla rodziny 
w miejscu zamieszkania, psychoterapię rodzinną czy 
psychoterapię grupową dla osób oczekujących wspar-
cia w rozwiązywaniu podobnych trudności w ro-
dzicielstwie. W Poradni pacjenci oraz ich rodziny 
otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psycho-
loga, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów. 

Pomoc ekspercką otrzymuje się 
bez skierowania, wystarczy 

umówić się na wizytę, najlepiej 
telefonicznie pod numerem 

790 512 212. 
Wstępnie zaplanowano, że konsultacje odbywać 

się będą albo w Ośrodku Zdrowia albo w GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich. Natomiast w obecnej sytu-
acji, stanu zagrożenia epidemiologicznego, Poradnia 

ZDROWIE NASZYCH DZIECI 
FUNDACJA FOSA OFERUJE POMOC 
PSYCHOLOGICZNĄ DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY W GMINIE TRĄBKI WIELKIE 

stworzyła warunki do świadczenia usług psycholo-
gicznych w formie telefonicznej oraz z wykorzysta-
niem komunikatorów przez Internet.

„Szczególnie teraz, kiedy rzeczywistość ule-
gła sporej zmianie w związku z koronawirusem, 
może rodzice zauważają u swoich dzieci zmianę 
w zachowaniu”- mówi Beata Stawicka -kierownik 
Poradni. „Czas wymuszonej izolacji spowodo-
wał konieczność przeorganizowania codziennych 
czynności i część dzieci może dotkliwie odczuwać 
ograniczenia w swobodzie poruszania się, zmianę 
sposobu edukacji, a nawet w zawiązku ze zmianami 
w codziennym byciu w rodzinie” – dodaj specjalista. 

Rozmowa jest najlepszą formą, aby rozwiać swoje 
niepokoje lub zdecydować się na współpracę na rzecz 
zdrowia własnego dziecka. Prezes Fundacji FOSA 
Alina Kaszkiel-Suska zachęca: „Jeśli czujecie się Pań-
stwo zaniepokojeni zachowaniem dziecka teraz, albo 
od dawna zastanawiacie się, dlaczego Wasze dziecko 
boi się wyjścia z domu, albo jest nadpobudliwe, ma 
niespodziewane napady złości czy zmienność nastro-
jów, ma trudności w kontaktach z koleżankami lub 
kolegami, skontaktujcie się z naszymi specjalistami 
„Young FOSA”, aby o tym porozmawiać”. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży „Young FOSA” to część nowego mode-
lu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży, który 
opiera się przede wszystkim na  specjalistycznym 
wsparciu najmłodszych pacjentów w  ich najbliż-
szym środowisku. Ministerstwo Zdrowia wprowa-
dza trójstopniowy podział ośrodków udzielających 
pomocy (trzy poziomy referencyjności). Pierwszy 
poziom, który w Polsce do tej pory nie istniał, 
stanowią środowiskowe poradnie psychologiczno-
-psychoterapeutyczne (tak zwane ośrodki środo-

wiskowej opieki dla dzieci i młodzieży). Takich 
ośrodków powstało w województwie pomorskim 
8 na poziomie powiatów. Do nich należy umożli-
wienie przeprowadzania psychologicznych porad 
diagnostycznych dzieci i młodzieży oraz dostępność 
psychologa i psychoterapeuty w środowisku dziecka 
- jak najbliżej miejsca zamieszkania. Tutaj też mogą 
kontynuować swoją terapię młodzi pacjenci, którzy 
opuścili szpital i potrzebują psychoterapii. Jednym 
z tych 8 ośrodków to właśnie „Young FOSA”, która 
działać będzie w Gdańsku i w Trąbkach Wielkich.

Gmina Trąbki Wielkie wychodząc naprzeciw 
bieżącym potrzebom mieszkańców rozszerza usługi 
specjalistyczne w obszarze zdrowia psychicznego na 
rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. W trosce 
o dobrostan mieszkańców Wójt Gminy Pan Błażej 
Konkol przyjął współpracę z Fundacją FOSA, tym 
bardziej, że nie obciąża to budżetu gminy, ponie-
waż finansowanie pochodzi z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. 

„Young FOSA” to pomoc dla dzieci, które bo-
rykają się z kłopotami w zachowaniu, wyrażaniu 
siebie i z trudnościami w panowaniu nad emo-
cjami, ale nie wymagają interwencji psychiatry. 

Z Poradnią „Young FOSA” można kontaktować 
się telefonicznie i mailowo. 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry 
FOSA działa nieprzerwanie od 12 lat. Prowadzi 
unikatowy na skalę Polski Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla młodzieży w kryzysach psychicz-
nych. Realizuje ponad 30 projektów rocznie dla 
osób borykających się z trudnościami w zdrowiu 
psychicznym i chorujących psychicznie. Pracuje 
metodą środowiskową od wielu lat w zespołach 
interdyscyplinarnych, we współpracy ze specja-
listami z obszaru pomocy społecznej, edukacji, 
kultury, profilaktyki. FOSA to zespół ludzi wysoko 
wykwalifikowanych psychologów, pedagogów i psy-
choterapeutów z wykształceniem certyfikowanych 
szkół psychoterapii różnych nurtów. 

 Cieszy się uznaniem ciał opiniujących - jest 
laureatem „Bursztynowego Mieczyka” – nagrody 
Marszałka Województwa Pomorskiego, który wspól-
nie  z  Wojewodą Pomorskim promuje działania 
organizacji pozarządowych. Fundacja FOSA dwu-
krotnie została nagrodzona statuetką „Lodołamaczy”, 
przyznawanej za pracę na rzecz przełamywania barier 
wobec osób z niepełnosprawnościami. 

Możliwe jest także wsparcie osób dorosłych 
w ramach projektu „Samodzielność czas start 2020” 
finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

TEKST SPONSOROWANY
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ul. Jodłowa 31   83-034 Trąbki Wielkie ul. Jodłowa 31   83-034 Trąbki Wielkie 

KOSZULKACH, KUBKACH, PODUSZKACH, TABLICZKACH, 
PUZZLACH, KUFLACH,  TORBACH, PLECAKACH, BIDONACH.

KOSZULKACH, KUBKACH, PODUSZKACH, TABLICZKACH, 
PUZZLACH, KUFLACH,  TORBACH, PLECAKACH, BIDONACH.

WYKONYJEMY NADRUKI NA : WYKONYJEMY NADRUKI NA : 

BANERY, PLAKATY, SZYLDY, WIZYTÓWKI, KALENDARZE, 
NAKLEJKI, MAGNESY, ROLL-UPY, SMYCZE, DŁUGOPISY, ULOTKI  

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

BANERY, PLAKATY, SZYLDY, WIZYTÓWKI, KALENDARZE, 
NAKLEJKI, MAGNESY, ROLL-UPY, SMYCZE, DŁUGOPISY, ULOTKI  

NAMIOTÓW, STOŁÓW, KRZESEŁ, PARASOLI GRZEWCZYCH, 
POKROWCÓW, OBRUSÓW, ZASTAWY STOŁOWEJ.

NAMIOTÓW, STOŁÓW, KRZESEŁ, PARASOLI GRZEWCZYCH, 
POKROWCÓW, OBRUSÓW, ZASTAWY STOŁOWEJ.

WYPOŻYCZALNIA :WYPOŻYCZALNIA :

MASECZKI  
OCHRONNE

Z   MOŻLIWOŚCIĄ 
DOWOLNEGO 

NADRUKU  

608 390 865608 390 865

606 328 228606 328 228

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

 
POLUB NAS NA  

: reklama-pomorze

Al f red  Wenze l

 

Kalia

Kleszczewo

  ul.Gdańska 25 

83-034 Trąbki Wielkie

 tel.  58/691-27-19

tel. 503-609-787

      516-950-240

U SŁU G I
 P O G R Z E B O W E

Świadczymy  kompleksowe

 usługi  pogrzebowe  
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Zapraszamy do naszych bibliotek. Po trwa-
jącej 67 dni przerwie w ich funkcjonowaniu od 
18 maja (poniedziałek) znów będą one otwarte. 
Na początek biblioteki w Trąbkach Wielkich 
i w Sobowidzu, a od 19 maja (wtorek) także 
biblioteka w Mierzeszynie. Będą one praco-
wały od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00 – 17.00. Nie będą jednak działały tak jak 
przed epidemią COVID-19. Przede wszyst-
kim nie będzie wolnego dostępu do regałów 

BIBLIOTEKI OTWIERAMY 18 MAJA
z książkami.  Dlatego też prosimy Czytelników 
o przychodzenie do biblioteki będąc już zde-
cydowanym na konkretny tytuł. Dostępność 
poszczególnych książek można sprawdzić 
w katalogu on-line. Jest także możliwość rezer-
wacji telefonicznej lub mailowej. Katalog oraz 
kontakty do bibliotek znajdują się na stronie 
www.gbp-trabkiwielkie.pl

W bibliotekach będzie mógł przebywać 
tylko jeden Czytelnik. Pozostali muszą ocze-
kiwać na zewnątrz. Czytelnicy będą musie-
li przebywać w bibliotekach w maseczkach 
i dezynfekować ręce, bądź własne rękawicz-
ki, przed wejściem do bibliotek. Środek do 
dezynfekcji zapewnia Biblioteka. Przed ladą 
biblioteczną, zaopatrzoną w osłonę z pleksi, 
umiejscowioną w innym miejscu niż zwykle, 
Czytelnicy będą zobowiązani zachować dy-
stans, wyznaczony przez specjalną linię.

Niestety to nie koniec utrudnień. Do od-
wołania nie będzie możliwości w bibliotekach 
korzystania ze zbiorów na miejscu, skorzy-
stania z usługi ksero, skanowania i wydru-
ków komputerowych, dostępu do Internetu, 
skorzystania z toalety, przyjmowania darów 
od Czytelników. Także miejsca przeznaczo-
ne dotychczas do siedzenia  i korzystania ze 
zbiorów nie będą dostępne dla Czytelników.

Informujemy również, że wszystkie książ-
ki, audiobooki lub filmy po powrocie do 

biblioteki będą poddane 72-godzinnej kwa-
rantannie (czwartego dnia po zwrocie trafią 
one na półkę). Dziękujemy za wyrozumiałość, 
życzymy zdrowia i radości z lektury.

Do zobaczenia w bibliotece!
Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

BIESIADY 
NIE BĘDZIE

Z przykrością informujemy, że w związku 
z obowiązującym w Polsce stanem epidemii 
i zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2 zaplanowana na 
13 czerwca 2020 roku Biesiada „Trąbki w Trąb-
kach” nie odbędzie się. To bardzo trudna de-
cyzja, ale zdrowie Mieszkańców Gminy Trąbki 
Wielkie i Gości Biesiady jest najważniejsze.

Tak więc fani zespołu „Poparzeni Kawą 
Trzy” i innych atrakcji Biesiady muszą uzbroić 
się w cierpliwość. Nowy termin 16. Biesiady 
„Trąbki w Trąbkach” to 12 czerwca 2021 roku.

Leszek Orczykowski

Już po raz 5 odbędzie się Konkurs Trąb-
kowy „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” 
im. prof. Szymona Pawłowskiego. Tegorocz-
ny będzie się jednak różnił od poprzednich. 
Zostanie on przeprowadzony w formule via 
net. Poza tym będą mogli w nim uczestni-
czyć nie tylko uczniowie polskich szkół mu-
zycznych, ale i zagranicznych. Konkurs jest 
przeznaczony dla osób urodzonych w roku 
2006 i młodszych, które klasyfikowane będą 
w 3 grupach wiekowych. Za zadanie będą oni 
mieli zaprezentowanie Hejnału Gminy Trąbki 
Wielkie oraz utworu dowolnego. Warunkiem 
uczestnictwa w Konkursie jest zapisanie w re-
jestracji online jednego linku odsyłającego do 
nagrania lub jednego załącznika z repertuarem 
Konkursowym. Zgłoszenie do Konkursu od-
bywa się poprzez formularz znajdujący się na 
stronie: www.goksir-trabkiwielkie.pl. Wpisowe 
do Konkursu wynosi 60 zł (15 EUR). Oceny 
uczestników Konkursu dokona Jury w skła-
dzie: Martina Dainelli - Conservatorio Fre-
scobaldi Ferrara (Włochy), Gregor Leczkowski 
- Beethoven Orchestre Bonn (Niemcy) i Kamil 
Kruczkowski - Akademia Muzyczna im. St. 
Moniuszki w Gdańsku. Jury wyłoni zdobyw-
cę Grand Prix spośród wszystkich uczestni-
ków Konkursu oraz zdobywców miejsc 1, 2, 

KONKURS TRĄBKOWY VIA NET
3 w poszczególnych grupach, a także osoby 
wyróżnione. Lista laureatów zostanie upublicz-
niona na stronie www.goksir-trabkiwielkie.pl 
w terminie do 15.06.2020 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Sta-
rosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego oraz 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, 
natomiast organizatorami są: Gmina Trąbki 
Wielkie i Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
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NOWA POWIEŚĆ 
STACHA SZULISTA

Doskonale znany w Gminie Trąbki Wielkie pisarz Stach Szulist, 
na co dzień nauczyciel historii w szkołach podstawowych w Trąbkach 
Wielkich, Sobowidzu i Czerniewie, po udanej debiutanckiej książce 
„List z Limbaži” prezentuje na rynku księgarskim drugą. Jest to powieść 
psychologiczno-obyczajowa pod tytułem „Larwy”. Wydana została przez 
Wydawnictwo Psychoskok z Konina, a jej premiera miała miejsce 26 
marca 2020 roku. Można ją zakupić w wielu księgarniach stacjonar-
nych i internetowych. Jest także w naszych bibliotekach w Trąbkach 
Wielkich i w Sobowidzu.

Leszek Orczykowski

PRZYGOTOWYWANA JEST 
KSIĄŻKA O GOŁĘBIEWKU

Seria wydawnicza pt. „Poznajemy swoją Małą Ojczyznę” realizowana jest od 2015 
roku przez Gminę Trąbki Wielkie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Trąbkach Wielkich. 
Składa się ona z 7 książek. Dotychczas wydane dotyczą następujących sołectw: w 2015 
roku - Domachowo i Trąbki Małe, w 2016 roku - Mierzeszyn, w 2017 roku - Sobowidz 
i Pawłowo, w 2018 roku - Trąbki Wielkie, a w 2019 roku – Kłodawa. Następnym sołec-
twem opisanym w naszej serii będzie Gołębiewko. Jej autorem, podobnie jak i poprzed-
nich, będzie Dariusz Dolatowski.

Prace nad tą książką są już zaawansowane, ale i tak zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich, którzy posiadają materiały historyczne dotyczące w/w miejscowości o podzielenie 
się nimi poprzez umożliwienie ich sfotografowania lub zeskanowania. Osoby, które zechcą 
podzielić się swoimi dokumentami lub fotografiami, prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 795 405 967. W książce znajdą się także aktualne zdjęcia zabytkowych obiektów 
tej miejscowości autorstwa Ryszarda Dominowskiego. Jedno z nich prezentujemy poniżej. 
Wydanie jej planowane jest w tym roku.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

Efektem projektu pt. „Rafa koralowa”, 
który został uznany za najlepszy w 10. edycji 
Konkursu grantowego programu pracowni-
czego CEMEX Polska zorganizowanego przez 
Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” 
i był realizowany w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich, są informatory wydru-
kowane w języku angielskim w nakładzie 293 
szt. Informatory te przygotowywało 23 dzieci 
uczestniczące w zajęciach plastycznych pod 
kierunkiem Aleksandry Nowogrodzkiej. Pla-
nowane jest, aby po akceptacji Zarządu Portu 
Lotniczego Gdańsk i po wznowieniu regular-
nych lotów krajowych i zagranicznych, zna-
lazły się one w kieszeniach foteli samolotów 
startujących z Rębiechowa.

Przypomnijmy: projekt pt. „Rafa ko-
ralowa” realizowany był w 2019 roku. Na 

THE CORAL REEF PROJECT
LET’S BECOME ECO-HEROES

WE HAVE MADE CHANGES IN OUR LIVES

Do the same too!

THE CORAL REEF PROJECT 
LET’S BECOME ECO-HEROES 

WE HAVE MADE CHANGES IN OUR LIVES 

Do the same too! 
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BIBLIOTEKA

PRACE DZIECI BĘDĄ W SAMOLOTACH
jego realizację uzyskano grant 
finansowy w wysokości 4000 
zł. Rozpoczął się dość przy-
padkowo – od zamalowania na 
ścianie klatki schodowej w Bi-
bliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich kilku słów uznanych 
powszechnie za wulgarne. Potem 
przyszedł pomysł, aby ożywić 
ściany tak, aby „przyciągnąć oko” 
osób odwiedzających bibliotekę. 
Prowadząca zajęcia plastyczne 
Aleksandra Nowogrodzka za-
proponowała zainteresowanie 

się rafą koralową i jej ratowaniem. Kolejnym 
etapem projektu były więc zajęcia edukacyjne 
dotyczące zagrożeń czyhających na rafy kora-
lowe. Wyświetlane były filmy oraz prowadzo-
ne były prelekcje na ten temat. Jednocześnie 
dzieci poznawały nowe techniki plastyczne, 
poprzez które przedstawiały rafę koralową. 
Poznały także styl życia określony jako „Zero 
Waste” („Zero odpadów”) sprowadzający się 
do stosowania określonych zasad tzw. 5R, 
czyli refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), 
reuse (używaj ponownie), recycle (segreguj 
i przetwarzaj), rot (kompostuj) i co najważ-
niejsze starały się wdrażać te zasady w ży-
cie. Przekonały się przy tym, że nie jest to 
takie proste.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Aleksandra Nowogrodzka
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TUKS Leo Trąbki Małe (679)

PRZEKAŻ

Podczas wypełniania formularza PIT

wpisz KRS 0000270261 

oraz poniższy cel szczegółowy:

 LKS SOKÓŁ EŁGANOWO 573

KRS 0000270261

Ludowy Klub Sportowy
"Sokł"

1%

 LKS SOKÓŁ EŁGANOWO 573KRS 0000270261



Głos Trąbecki

15

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
e-mail: gbp@gbp-trabkiwielkie.pl, www.gbp-trabkiwielkie.pl

Redaktor naczelny: Leszek Orczykowski
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania, skracania  

oraz opatrywania własnymi tytułami nadesłanych materiałów.

14 maja 2020 r. Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę o zakoń-
czeniu rozgrywek mistrzowskich sezonu 2019/2020 we wszystkich ligach i klasach roz-
grywkowych, prowadzonych przez Związek. Ustalono również zasady kwalifikacji drużyn 
w rozgrywkach sezonu 2019/2020 i praw awansu do wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej. 
Zgodnie z nimi podstawą kwalifikacji jest stan według tabel rozgrywkowych wszystkich 
lig i klas rozgrywkowych po rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez 
właściwą Komisję ds. Rozgrywek, a prawo do awansu uzyskują drużyny wszystkich lig 
i klas rozgrywkowych, które zgodnie z Regulaminem rozgrywek mistrzowskich w piłkę 
nożną Pomorskiego ZPN zajęły miejsca premiowane bezpośrednim awansem.

Tak więc Sokół Ełganowo, który zajmował po rundzie jesiennej drugie miejsce 
w grupie III klasy B uzyskał awans do A klasy.  Przypomnijmy, że drużyna ta wygrała 6 
meczów, 2 – zremisowała i 3 – przegrała zdobywając 20 punktów i uzyskując stosunek 
bramek 22 : 20. Na własnym boisku Sokół wygrał z Czarnymi II Pruszcz Gdański 1 : 
0, Koroną Cedry Male 4 : 0, GTS Rokitnica 2 : 1, GTS Juszkowo 3 : 1, GKS Żukowo 2 : 
1 i zremisował z Osiczanką Osice 3 : 3, natomiast na wyjazdach wygrał z GTS Pruszcz 
Gdański 3 : 2, zremisował z GKS Trąbki Wielkie i przegrał z Wisłą Steblewo 1 : 2, z KS 
Grabiny Zameczek 2 : 5, GTS Rotmanka 1 : 5. W meczach wystąpili i wywalczyli awans 
następujący zawodnicy: Jakub Bąk, Patryk Bela, Adam Bobkowski, Mariusz Brzeziński, 
Rafał Cichocki, Maciej Gemborys, Bartosz Grzywacz, Karol Kusaj, Adam Leszczyński, 
Paweł Lewandowski, Damian Lewańczyk, Łukasz Mejer, Paweł Mejer, Przemysław Me-
jer, Robert Mejer, Krystian Szweda, Bartłomiej Węsierski, Wojciech Wójtowicz, Łukasz 
Zitterman. Trenerem drużyny był Maciej Gemborys.

W tej samej klasie B występowała drużyna GKS Trąbki Wielkie. Zajęła ona 4. miejsce 
tracąc do Sokoła 2 punkty. Razem z Sokołem awans do A klasy uzyskała drużyna GTS 
Rotmanka, która zdobyła o 9 punktów więcej od Sokoła.

SOKÓŁ AWANSOWAŁ, ORZEŁ 1955 I GKS – BEZ ZMIAN

Trzecia nasza drużyna występująca w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Noż-
nej Orzeł 1955 Trąbki Wielkie zajął 10. miejsce w klasie okręgowej „No10.pl” zdobywając 
17 punktów i tracąc do zwycięzcy MKS Władysławowo 24 punkty.

Natomiast nasze drużyny juniorów zakończyły rozgrywki na następujących miejscach:
- junior młodszy B1 grupa 2 – Sokół Ełganowo – 9. miejsce,
- młodzik D1 grupa 4 – Sokół Ełganowo – 7. miejsce,
- młodzik D2 grupa 5 – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie – 10. miejsce
- orlik E1 grupa 9 – Sokół Ełganowo – 4. miejsce,
- orlik E2 grupa 9 – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie – 5. miejsce.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

TRYBUNY NA BOISKU 
W EŁGANOWIE

Na początku maja zostały przeprowadzone 
prace remontowe obok boiska w Ełganowie. 
Ustawiono dwie 3-rzędowe trybuny o długości 
4 m każda.  Poza tym uzupełniono ogrodzenie 
boiska, wyremontowano ławki dla kibiców go-
spodarzy i „klatkę” dla kibiców gości, a także 
ustawiono ławkę dla ratownika medycznego. 
Oczywiście wszystko będzie pomalowane 
w żółto-czarnych kolorach, czyli w barwach 
„Sokoła”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski

Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
Sportowe w 2021 roku obchodzić będzie jubi-
leusz 75-lecia istnienia. Z tej okazji Zrzeszenie 
to planuje zorganizować wystawę, która pre-
zentować będzie bogactwo działań, osiągnięć, 
wydarzeń i sukcesów LZS-ów na Pomorzu. 
Wystawa może być tym ciekawsza, bo obecne 
Województwo Pomorskie obejmuje terytorial-
nie części czterech byłych województw: gdań-
skiego, elbląskiego, słupskiego i bydgoskiego. 
Od pewnego czasu trwa porządkowanie archi-
wum Pomorskiego Zrzeszenia LZS, w którym 
udało się ocalić od zapomnienia liczne foto-
grafie, protokoły, komunikaty, sylwetki mi-
strzów sportu z różnych części województwa. 
Pomorskie Zrzeszenie LZS zwraca się z prośbą 

POMÓŻ W ORGANIZACJI
do klubów, sportowców, kibiców i działaczy 
o wzbogacenie tego archiwum. Osoby chcą-
ce podzielić się swoimi zbiorami proszone są 
o kontakt pod adresem mailowym: historia.
pomorskielzs@wp.pl.

Leszek Orczykowski



Najnowszy numer miesięcznika „GŁOS TRĄBECKI” jest już 50. 
numerem. Pierwszy, do odbiorców z terenu Gminy Trąbki Wielkie, 
trafił w marcu 2016 roku z paniami z KGW w Mierzeszynie na okładce.

Dotychczas ukazywał się 48 razy(dwa były podwójne), było w nich 
757 stron i były wydane w nakładzie łącznym 49750 egzemplarzy. 

Artykuły napisało 123 autorów: Anna Andreskowska, Joanna Bart-
kowiak-Zwarra, Agnieszka Błażewicz, Sabina Bobkowska, Małgorzata 
Bogdanowicz, Elżbieta Chajewska-Pylińska, Krystyna Cholewińska, Bo-
gusława Chylińska (Stykuć), Jolanta Ciećko, Kamilla Cieślak, Mariusz 
Czerwiński, Katarzyna Czyż, Bożena Dajnowska, Joanna Damrat, Joanna 
Dargacz, Angelika Dąbek, Adam Dąbkowski, Bogdan Dąbrowski, Irena 
Drożyńska, Julia Dziemińska, Monika Elmanowska, Mirela Formella, 
Ilona Gielniak-Rolnicka, Bartosz Gondek, Dominika Gorzyńska, Marta 
Gruszkowska, Longina Górnowicz, Barbara Harbul, Tomasz Jagielski, 
Zofia Jaromin,  Elżbieta Jasiak, Dorota 
Jaszewska, Paulina Jaszewska, Patrycja 
Jereczek, Marta Jeruzalska, Magdalena 
Jurkowska, Beata Kaczmarek-Galińska, 
Iwona Kamińska, Katarzyna Kamińska, 
Władysław Kanka, Tadeusz Kassak, Wie-
sław Kempa, Dawid Klein, Błażej Konkol, 
Milena Kopycka, Monika Kosznik, Joan-
na Kowalczyk, Wiesława Kowalska, Ka-
rol Kozak, Kazimiera Kozak, Małgorzata 
Kozera, Marek Kozłow, Agnieszka Kraw-
czyk, Jacek Królikowski, Ewa Kruglik, Be-
renika Kucharczyk, Zenon Kulwikowski, 
Jolanta Kuczkowska, Marcin Laga, Doro-
ta Lubiejewska-Skiba, Andrzej Łąkacki, 
Maria Maćkowska-Zarzycka, Patrycja 
Makarewicz, Sylwia Makrucka, Danuta 
Markowska, Andrzej Markowski, Aneta 
Markun, Natalia Marocka, Krzysztof Ma-
siulanis, Natalia Mazur, Władysław Ma-
zurek, Katarzyna Mądraszewska, Danuta 
Mokrosińska, Sylwia Myszk, Seweryn 
Nagórski, Katarzyna Narojczyk, Iwona 
Neubauer, Alicja Neuműller, Elżbieta 
Niesiołowska, Aleksandra Nowogrodz-
ka, Dariusz Olcen, Leszek Orczykowski, 
Krystyna Pańków, Ewa Papis, Malwina 
Paul, Jakub Pelowski, Justyna Perka, 
Katarzyna Pęczek, Helena Pijanowska, 
Magdalena Połtarzycka, Marcin Przybyś, Anna Puta-Kanarek, Zbigniew 
Pyśko, Krzysztof Rek, Anna Rozalewicz, Bernadeta Rychlicka, Moni-
ka Rysiewicz, Rafał Samól, Maria Sautycz, Przemysław Sautycz, Anna 
Serwa, Mirosława Sikora-Prykaszczyk, Bogdan Skiba, Barbara Słabosz, 
Agnieszka Sławska, Marzena Sobczak, Agnieszka Sondej-Fopka, Andrzej 
Sowiński, Józef Sroka, Łukasz Surma, Wojciech Surma, Joanna Szeffs, 
Jolanta Szulist, Marzena Szwed-Sobańska, Zbigniew Świerk, Ryszard 
Świlski, Anna Tysler, Anna Wadowska, Jan Wiczling, Ewa Wojewódka, 
Ewa Wojtas, Halina Wrocławska, Wioletta Wrona, Grażyna Wysiecka, 
Joanna Wyszumirska, Mariusz Zaorski, Zbigniew Zarach, Ludwika Zdun.

Natomiast autorami zdjęć zamieszczonymi w „Głosie Trąbeckim” 
były aż 173 osoby: Andżelika Arym-Szwindowska, Joanna Barchetto, 
Joanna Bartkowiak-Zwarra, Anna Bartoszewska, Sabina Bobkowska, 
Mirosława Bogdan, Ewa Buga, Bogusława Chylińska, Anna Chmie-
lewska, Weronika Ciećko, Kamilla Cieślak, Jolanta Cieplińska, Zdzi-
sław Cygert, Agnieszka Curzytek, Mariusz Czerwiński, Katarzyna 
Czyż, Joanna Damrat, Joanna Dargacz, Angelika Dąbek, Janusz Dera, 
Aleksander Domański, Ryszard Dominowski, Irena Drożyńska, Mo-
nika Elmanowska, Wioleta Frydrych, Anna Gawrońska, Katarzyna 
Gąsiorowska, Ilona Gielniak-Rolnicka, Longina Górnowicz, Marcin 

Grochowski, Marta Gruszkowska, Roman Grzyb, Barbara Harbul, Mar-
cin Hryniewicki, Bogdan Janiak, Mariola Jankowska, Elżbieta Jasiak, 
Justyna Jasińska, Aleksandra Jaworska, Patrycja Jereczek, Magdalena 
Jurkowska, Beata Kaczmarek-Galińska, Maja Kaczorowska, Sylwia 
Kapinos, Michał Kapusta, Marek Kardasiński, Karolina Kaźmierczak-
-Dułak, Jacek Kąkol, Wiesław Kempa, Izabela Kicińska, Martyna Klo-
skowska, Natalia Kłopotek-Główczewska, Aleksandra Knitter, Tamara 
Kołek, Błażej Konkol, Milena Kopycka, Jan Kosiński, Monika Kosznik, 
Wiesława Kowalska, Małgorzata Kozera, Grażyna Koziełło, Agniesz-
ka Krawczyk, Marcin Kreft, Łukasz Krupiński, Berenika Kucharczyk, 
Jolanta Kuczkowska, Dawid Kuczok, Dawid Kujawiński, Zenon Kul-
wikowski, Karol Kusaj, Sławomir Kusaj, Zuzanna Kusaj, Aleksandra 
Kwias, Karolina Kwiatkowska, Marcin Laga, Henryk Latocha, Zbigniew 
Leszczyński, Krzysztof Leśko, Dorota Lubiejewska-Skiba, Sylwia Ma-

krucka, Andrzej Markowski, Aneta Mar-
kun, Radek Mazurek, Mariola Meyka, 
Katarzyna Mądraszewska, Paweł Meg-
ger, Piotr Megger, Sylwia Myszk, Joanna 
Mytkowska, Seweryn Nagórski, Paweł 
Narożnik, Iwona Naworska, Alicja Neu-
müller, Borys Niski, Artur Nowakowski, 
Aleksandra Nowogrodzka, Justyna Oku-
niewska, Marcin Oliva Soto, Leszek Or-
czykowski, Władysław Ornowski, Anita 
Pacha, Ewa Papis, Paulina Papis (Czer-
wińska), Małgorzata Pawlak-Serwa, Te-
resa Pettke, Katarzyna Pęczek, Malwina 
Paul, Piotr Pawlukiewicz, Łukasz Pepol, 
Justyna Perka, Rafał Perka, Katarzy-
na Pęczek, Joanna Pielecka, Krzysztof 
Piepiórka, Helena Pijanowska, Marcin 
Przybyś, Mariusz Pułkowski,  Zbigniew 
Pyśko, Jakub Radziwilski, Krzysztof 
Rek, Max Rigamonti, Anna Rozalewicz, 
Wawrzyniec Rozenberg, Jakub Rybicki, 
Izabela Rydzińska, Monika Rysiewicz, 
Ryszard Rywacki, Rafał Samól, Liliana 
Sanik, Marta Schuchardt, Anna Serwa, 
Mirosława Sikora-Prykaszczyk, Krzysz-
tof Sitkowski, Bogdan Skiba, Agnieszka 
Sławska, Emila Słoń, Igor Smirnow, Ma-
rzena Sobczak, Mirosław Sosna, Andrzej 
Sosnowski, Andrzej Sowiński, Franciszek 

Sowiński, Kamila Stosik, Anna Stosio, Danuta Strzelecka-Jakubek, 
Łukasz Surma, Mariusz Suski, Maria Szpakowska, Ewelina Szulc, An-
drzej Ślusarczyk, Przemek Świderski, Joanna Świętorecka, Jacek Świs, 
Krzysztof Tuszkowski, Maria Ulicka, Beata Wajsbrot, Grażyna Wysiec-
ka, Joanna Tarczyńska, Marta Trojanowska, Ewa Tuz, Wiesława War-
da, Ewa Wojtas, Grażyna Wysiecka, Małgorzata Wysiecka, Aleksandra 
Zamęcka, Mariusz Zaorski, Ludwika Zdun, Monika Ziemian, Piotr 
Ziemian, Andrzej Zwarra, Igor Zwarra, Marcin Żurek.

 Wszystkim serdecznie dziękujemy za dokumentowanie, przede 
wszystkim z potrzeby serca, tego co dzieje się w Gminie Trąbki Wielkie. 
Dziękujemy również Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie i radnym z Prze-
wodniczącym Zbigniewem Leszczyńskim na czele za zaufanie jakim 
zostały obdarzone osoby odpowiadające za wydawanie miesięcznika 
„Głos Trąbecki”.

Obiecujemy, że następne numery będą jeszcze lepsze.
I na koniec proponujemy naszym Czytelnikom zabawę. Prosimy 

o przesłanie na adres: gbp@gbp-trabkiwielkie.pl zdjęć pokazują-
cych jak czytacie oraz o krótkie wypowiedzi dlaczego czytacie „Głos 
Trąbecki”. Najciekawsze zdjęcia i wypowiedzi nagrodzimy książkami.

Leszek Orczykowski

50. JUBILEUSZOWY NUMER 
„GŁOSU TRĄBECKIEGO”

7. TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU GDAŃSKIEGO

PANIE Z MIERZESZYNA NAJPIĘKNIEJ UDEKOROWAŁY STÓŁ WIELKANOCNY

W NUMERZE:
Str. 2  7. TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ 

WIEJSKICH POWIATU GDAŃ-
SKIEGO

Str. 3 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Str. 4 KOMISJA OCENIAŁA KRONIKI
 O CZARNOBYLU W SOBOWI-

DZU
 RECYTOWALI WIERSZE HALINY 

POŚWIATOWSKIEJ
Str. 5 UCZENNICE Z CZERNIEWA 

NAJPIĘKNIEJ CZYTAŁY
 ZAPRASZAMY SZACHISTÓW

Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce 

nowe czasopismo dotyczące 
Gminy Trąbki Wielkie – 

miesięcznik „Głos Trąbecki”. 
Pierwszy jego numer poświęcony 

jest sprawom kulturalnym 
i sportowym. Następne – 
informować będą również 
o sprawach społecznych.
Życzymy przyjemnej lektury.
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Str. 6 MŁODZI AKTORZY WYSTAWIA-
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Str. 7 DRZEWINA NAJLEPSZA W 

WARCABACH
Str. 8 GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI 

NAJLEPSZA W FUTSALU
 PIŁKI ZA PUSZKI

Głos Trąbecki


