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Warunkiem uczestnictwa w Konkursie 
było zapisanie w rejestracji online jednego 
linku odsyłającego do nagrania lub jedne-
go załącznika z repertuarem Konkursowym. 
Zgłoszenie do Konkursu odbywało się po-
przez formularz znajdujący się na stronie: 
www.goksir-trabkiwielkie.pl.

Ostatecznie zgłosiły się 132 osoby, a wśród 
nich 5 osób z Włoch i 1 ze Szwajcarii.

Jeśli chodzi o osoby z Polski to reprezen-
towały one aż 12 województw, a uczęszczają 
do szkół muzycznych w następujących miej-
scowościach:
–  województwo dolnośląskie: Głogów, Le-

gnica, Oleśnica, Oława, Strzelin, Wrocław, 
Zgorzelec,

–  województwo kujawsko-pomorski: Byd-
goszcz, Chełmża, Toruń,

–  województwo lubelskie: Parczew,
–  województwo lubuskie: Gorzów Wielkopol-

ski,

HEJNAŁ GMINY TRĄBKI 
WIELKIE NA 132 TRĄBKI

Już po raz 5 odbył się Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz w Trąbkach 
Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego. Tegoroczny jednak różnił 
się od poprzednich. Został on przeprowadzony w formule via net. 
Poza tym mogli w nim uczestniczyć nie tylko uczniowie polskich 
szkół muzycznych, ale i zagranicznych. Konkurs był przeznaczony 
dla osób urodzonych w roku 2006 i młodszych, które klasyfikowane 
były w 3 grupach wiekowych. Za zadanie mieli oni zaprezentowanie 
Hejnału Gminy Trąbki Wielkie oraz utworu dowolnego.

–  województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Try-
bunalski,

–  województwo małopolskie: Chrzanów, Do-
mosławice, Kraków, Krzeszowice, Łącko, 
Wieliczka

–  województwo mazowieckie: Łąck, Płock, 
Przasnysz, Sokołów Podlaski, Warszawa, 
Wołomin, Żyrardów,

–  województwo opolskie: Głuchołazy, Krap-
kowice, Opole,

–  województwo podkarpackie: Rzeszów, Sanok,
– województwo pomorskie: Gdańsk, Kartuzy, 

Kościerzyna, Lębork, Miastko, Starogard 
Gdański, Wejherowo,

–  województwo śląskie: Będzin, Bytom, Dą-
browa Górnicza, Gliwice, Katowice, Raci-
bórz, Sosnowiec, Tarnowskie Góry, Tychy,

–  województwo wielkopolskie: Kępno, Poznań,
–  województwo zachodniopomorskie: Koszalin.

Oceny uczestników Konkursu dokonało 
Jury w składzie: Martina Dainelli – Conse-
rvatorio Frescobaldi Ferrara (Włochy), Gre-
gor Leczkowski – Beethoven Orchestre Bonn 
(Niemcy) i Kamil Kruczkowski – Akademia 
Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku. Każ-
dy juror w domu odsłuchiwał wszystkie utwo-
ry, a potem już razem on-line długo, długo, 
długo debatowali nad ustaleniem laureatów. 
Mimo, że, biorąc pod uwagę wiek uczestników, 
poziom był wysoki, nie przyznano Grand Prix.

W grupie I (urodzeni w 2010 roku i mł.) 
zwyciężył Kacper Paś z ZSM im. F. Rybickie-
go w Tychach, drugie miejsce zajął Jan Żem-
ła z POSM im. St. Moniuszki w Katowicach, 
a trzecie Jakub Jaśkowski z tej samej Szkoły.

W grupie II (urodzeni w 2008 i 2009 roku) 
wygrało dwóch trębaczy ex aequo: Wiktor 
Busz z ZSM Nr 1 w Rzeszowie i Dariusz Ko-
łodziejski z POSM I st. Nr 1 im. H. Wieniaw-
skiego w Poznaniu. Jurorzy przyznali także 
dwa drugie miejsca, które zajęli: Antonina 
Dudek ze SM I st. im. G. Bacewicz w Gdań-
sku-Wrzeszczu) oraz Konrad Krzok z PSM 
I i II st. im. W. Kossakowej w Sanoku. Lau-
reatami trzeciego miejsca zostało zaś trzech 
trębaczy: Ignacy Kapica z OSM I i II st. im. F. 
Nowowiejskiego w Gdańsku, Szymon Serwa 
z PSM im. Fr. Chopina w Będzinie i Stanisław 
Waszczeniuk z PSM im. W. Lutosławskiego 
w Wołominie.

Natomiast w grupie III (urodzeni w 2006 
i 2007 roku) nie przyznano 1. miejsca. Na dru-
gim uplasował się Aleksander Kubica z POSM 
II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach, 
a na trzecim: Julia Szewczyk z PSM I st. im. 
J. Szajny– Lewandowskiej w Oławie i Szymon 
Sarnik z PSM im. Fr. Chopina w Będzinie.

Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróż-
nienia: w grupie I dla 24 trębaczy, w grupie II 
– dla 22 trębaczy i w grupie III – dla 6 trębaczy.Kacper Paś

Jakub Jaśkowski
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Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali 
talony o wartości 1000 zł, statuetki, dyplomy 
i koszulki, osoby, które zajęły drugie miejsca 
– talony o wartości 500 zł, statuetki, dyplomy 
i koszulki, osoby, które zajęły trzecie miejsce 
– talony o wartości 250 zł, statuetki, dyplomy 
i koszulki, a osoby wyróżnione – talony o war-
tości 100 zł i dyplomy. Pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy za udział.

Talony będą mogli oni zrealizować drogą 
internetową w Sklepie Muzycznym PROTLI-
NE z Tarnowskich Gór.

Nagrody rzeczowe Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysława Struka otrzy-
mali najmłodsza uczestniczka i uczestnik 
Konkursu, czyli: 8-letnia Antonina Dybek z ZS 

nr 20 we Wrocławiu oraz 7-letni Gaél Jakub 
Medina Iwanowski z Lucerny w Szwajcarii.

Podsumowaniem Konkursu był film złożo-
ny ze 132 występów nadesłanych przez uczest-
ników, na których zagrali oni Hejnał Gminy 
Trąbki Wielkie.

Patronat nad Konkursem objęli:
Marszałek Województwa Pomorskiego 

Mieczysław Struk, Starosta Gdański Stefan 
Skonieczny, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol, Jego Magnificencja Rektor Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdań-
sku prof. dr hab. Maciej Sobczak, Pani Prezes 
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” 
Pruszcz Gdański Emilia Grzyb.

Partnerami i sponsorami byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 
Powiat Gdański, Akademia Muzyczna im. St. 
Moniuszki w Gdańsku, LGD „Trzy Krajobra-
zy”, Sklep Muzyczny PROTLINE Tarnowskie 
Góry oraz Księgarnia Internetowa iNUTY 
z Gdańska.

Natomiast organizatorami: Gmina Trąb-
ki Wielkie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: screeny organizatora

Antonina Dudek Ignacy Kapica Antonina Dybek

Dariusz KołodziejskiAleksander KubicaGaél Jakub Medina Iwanowski

Wiktor Busz Julia Szewczyk
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Opublikowano ranking zamożności pomor-
skich gmin w roku 2019. Opracowany został na 
podstawie dochodów budżetów gmin w złotych 
na 1 mieszkańca.

Dane do rankingu zaczerpnięte zostały ze 
sprawozdań finansowych Ministerstwa Finan-
sów. Następnie roczne dochody poszczególnych 
jednostek terytorialnych podzielone zostały przez 
ilość mieszkańców zamieszkałych na terenie gmi-
ny na podstawie danych dostępnych na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego. W zestawieniu 
pod uwagę wzięte zostały zarówno dochody wła-
sne, czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz 
udziały w PIT i CIT, a także subwencję ogólną, 
dotacje celowe z budżetu państwa oraz pozyska-
ne środki unijne.

Znajdują się w nim 123 gminy z terenu całego 
województwa pomorskiego.

AWANS GMINY TRĄBKI WIELKIE 
W RANKINGU ZAMOŻNOŚCI 
POMORSKICH GMIN

Nasza Gmina znajduje się w tym rankingu 
na 28. miejscu z dochodem 6554 zł. Tym samym 
zanotowała spory awans, gdyż w 2018 roku pla-
sowała się na 101. miejscu z dochodem 4739 zł.

Liderem podobnie jak w roku 2018 jest Kry-
nica Morska. Łączna suma dochodów w przelicze-
niu na jednego mieszkańca przekroczyła w 2019 
roku poziom 23 tys. złotych, a więc była wyższa 
aż o 10 tys. złotych w porównaniu do roku po-
przedniego. Pierwszą dziesiątkę tworzą ponadto: 
2. Sopot  (10 607 zł); 3. Jastarnia (8 989 zł); 4. 
Łeba (8 401 zł); 5. Kolbudy (7 759 zł); 6. Gdańsk 
(7 739 zł); 7. Gniewino (7 605 zł); 8. Hel (7 543 
zł); 9. Gdynia (7 323 zł); 10. Ustka (7 319 zł).

Oprócz Gminy Kolbudy w rankingu przed 
naszą Gminą znajdują się jeszcze dwie z Powiatu 
Gdańskiego – Gmina Cedry Wielkie – 12. miej-
sce z dochodem 7 059 zł na 1 mieszkańca oraz 

Gmina Przywidz – 20. miejsce z dochodem 6 
814 zł. Za naszą Gminą znajdują się natomiast: 
Gmina Wiejska Pruszcz Gdański – 37. miejsce 
(6274 zł), Gmina Miejska Pruszcz Gdański – 
40. miejsce (6220 zł), Gmina Suchy Dąb – 41. 
miejsce (6215 zł) i Gmina Pszczółki – 63. miej-
sce (5743 zł).

Jeszcze lepiej nasza Gmina wypadła w ran-
kingu najbardziej rozwojowych gmin Pomorza, 
w którym brano pod uwagę nakłady inwestycyjne 
gmin w złotych na 1 mieszkańca. Zajęła w nim 
bowiem 9. miejsce. Gmina Trąbki Wielkie uzy-
skała w 2019 roku wynik 1936 zł. Lepsze od na-
szej Gminy były tylko: Krynica Morska (5640 zł), 
Cedry Wielkie (3371 zł), Łeba (3153 zł), Kaliska 
(3070 zł), Przywidz (2568 zł), Studzienice (2441 
zł), Szemud (2202 zł) i Sopot (1979 zł)..

Leszek Orczykowski

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:
– przebudowę drogi gminnej w Kłodawie (ul. Szkolna, 0,9 km, całość zadania wycenia-

na jest na ok 1 mln zł, z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 2020 otrzymamy 
411 tys. zł)

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

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

– usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze nas kwotą 15 tys. zł.

– zakup nowego sprzętu komputerowego do naszych szkół w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wsparcie wynosi 70 tys. zł.

Mariusz Czerwiński

POZYSKALIŚMY ŚRODKI ZEWNĘTRZNE WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH 
ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąb-
kach Wielkich podaje wykaz firm posiadających zezwole-
nia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport 
nieczystości ciekłych oraz zrzut do oczyszczalni na terenie 
Gminy Trąbki Wielkie:
1.  Zakład Usługowo Transportowy Sławomir Pawelski,  

83-047 Borowina, ul. Cicha 4, nr tel. 58 682-59-43,  
516-077-696, 515-358-927,

2.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Waldpol Wal-
demar Śpiewak 83-047 Pomlewo, ul. Osiedlowa 1, nr  
tel. 604-401-612

3.  Usługi Asenizacyjne Stanisław Bukowski 83-031 Różyny, 
ul. Gdańska 28, nr tel. 506-062-133

Karol Kozak

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie

Informuję, że na terenie naszej Gminy zo-
stał potwierdzony przypadek osoby zakażonej 
COVID-19 osoba ta znajduje się w izolacji pod 
opieką służb sanitarnych i medycznych oraz pod 
nadzorem policji. Łącznie na terenie Gminy Trąb-
ki Wielkie na dzień 9 lipca 2020 roku na kwaran-
tannie przebywa 11 osób. Przypominam Państwu 
o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego po-
legającym na noszeniu maseczek i rękawiczek 
w obiektach publicznie dostępnych oraz stosowa-
niu środków do dezynfekcji rąk i zachowywaniu 
odpowiedniego dystansu od innych osób.

Błażej Konkol
Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Zdjęcie: Andrzej Markowski

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
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MSZA ŚW. Z OKAZJI 100-LECIA 
URODZIN KAROLA WOJTYŁY

W dniu 18 maja 2020 roku w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich z oka-
zji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły odprawiona 
została Msza św. Potem uroczystości przeniosły 
się pod pomnik naszego Papieża. Złożono wią-
zanki kwiatów. Przypomniano, że jako Papież Jan 
Paweł II na trwałe wpisał się w historię całego 
świata, Polski i naszej Gminy. Podczas pielgrzym-
ki do Polski, 12 czerwca 1987 roku, w Gdańsku 
– Zaspie, dokonał koronacji wizerunku Matki 
Bożej Trąbkowskiej. Od 14 grudnia 1999 roku jest 
Honorowym Obywatelem Gminy Trąbki Wielkie.

W uroczystości wzięli udział: Radny Powia-
tu Gdańskiego Józef Sroka, Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, 
Ksiądz Proboszcz Bolesław Antoniów, Ksiądz 
Edward Szymański, przedstawiciele instytucji 
gminnych i mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie.

Ojcze Święty Janie Pawle II, pamiętamy 
dziękujemy!

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: Mariusz Suski

W dniu 19 maja 2020 roku odbyła się 18. 
w czasie obecnej kadencji Rady sesja zwyczajna 
Rady Gminy Trąbki Wielkie. Podobnie jak i 17. 
sesja odbywała się zdalnie.

A oto uchwały jakie podjęli Radni pod-
czas tej sesji:
–  XVIII/151/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w spra-

wie zmian budżetu gminy Trąbki Wielkie na 
2020 rok,

–  XVIII/152/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w spra-
wie przyjęcia wieloletniej prognozy finanso-
wej na lata 2020-2032,

–  XVIII/153/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w spra-
wie zwolnienia podatku od nieruchomości: 
gruntów, budynków i budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku 

OBRADOWALI (ZDALNIE) RADNI z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19,

–  XVIII/154/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w spra-
wie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy 
Trąbki Wielkie,

–  XVIII/155/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w spra-
wie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy 
Trąbki Wielkie,

–  XVIII/156/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w spra-
wie zmiany uchwały nr XVII/145/2020 Rady 
Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 kwietnia 
2020r. w sprawie określenia metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

–  XVIII/157/2020 z dnia 19 maja 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/147/2020 
Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 kwiet-
nia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVI/196/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie 
z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustale-
nia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości po-
łożonych na obszarze 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
Zdjęcie: Andrzej Markowski

PODPISANO UMOWĘ NA PRZEBUDOWĘ 
UL. SZKOLNEJ W KŁODAWIE

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Skarbnik Gminy Trąb-
ki Wielkie Zofia Gorzyńska podpisali umowę na przebudowę ul. Szkolnej 
w Kłodawie (0,9 km) w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 
2020. Ze względu na pandemię nie doszło do osobistego spotkania z Wo-
jewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem i podpisania umów. W zamian 
za to, strony wymieniły się podpisanymi egzemplarzami.

Wartość prac wyceniana jest na blisko 1 mln zł. Z Funduszu Dróg Sa-
morządowych 2020 otrzymamy wsparcie w wysokości 411 tys. zł, za które 
serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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Ks. Edward Szymański i Ks. Gerard Borys, 
Honorowi Obywatele Gminy Trąbki Wielkie, 
świętowali w dniu 13 czerwca 2020 roku 55. 
rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Z tej 
okazji uroczysta Msza św. odbyła się w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdań-
sku - Chełmie. Przedstawiciele Gminy Trąbki 
Wielkie: Wójt Gminy Błażej Konkol, Przewod-
niczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński 
oraz były Przewodniczący Rady Gminy Józef 
Sroka wręczyli szanownym Jubilatom pamiąt-
kowe statuetki, kwiaty i złożyli najserdeczniej-
sze życzenia. Warto dodać, że niedawno (ks. 
Edward 5 kwietnia, a ks. Gerard 2 czerwca) 
nasi Jubilaci świętowali 80. urodziny. Tym 
goręcej dołączamy się do najlepszych życzeń 
zdrowia oraz sił do pełnienia dalszej posługi.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

PLATYNOWY JUBILEUSZ HONOROWYCH 
OBYWATELI GMINY TRĄBKI WIELKIE

DZIEŃ DZIECKA 
W SOBOWIDZU

W dniu 6 czerwca 2020 roku Rada Sołecka 
wsi Sobowidz oraz OSP Sobowidz przygotowa-
li niespodziankę dla dzieci. Wozem strażackim 
rozwieziono dla najmłodszych mieszkańców 
wsi Sobowidz i Rościszewko słodycze i drob-
ne upominki. Łącznie rozdano 170 pakietów. 
W akcji uczestniczył Przewodniczący Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, 
Sołtys wsi Sobowidz Krzysztof Łoński, Anna 
Karkocha i oczywiście strażacy.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Andrzej Markowski 

Przed Urzędem Gminy w Trąbkach Wiel-
kich odbył się w dniu 25 czerwca 2020 roku 
briefing prasowy z udziałem posłów RP: 
Magdaleny Sroki i Jarosława Gowina, gdzie 
ogłoszono przyznanie gminom Powiatu Gdań-
skiego dodatkowych funduszy. Kwoty dotacji 
dla poszczególnych samorządów wynikają 
z relacji wydatków majątkowych oraz zamoż-
ności gmin i powiatów, a pochodzą z Fundu-
szu Inwestycji Samorządowych. Są to środki 

GMINA OTRZYMAŁA WSPARCIE
dedykowane samorządom w ramach Tarczy 
z przeznaczeniem na ważne, z perspektywy 
mieszkańców, cele inwestycyjne.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol otrzymał symboliczny voucher z kwotą 
1607601 zł. Po otrzymaniu tej kwoty z zado-
woleniem przyznał:

„Wielki dzień w Trąbkach Wielkich. Duże 
niespodziewane pieniądze. Bo rzeczywiście 
musieliśmy zweryfikować budżet na inwestycje 

in minus. To wsparcie nam te inwestycje uzu-
pełni. To jeszcze nie jest pełna rekompensata 
tego co gminy utraciły docelowo w wyniku 
pandemii czy zmian ustawowych czy sytuacji 
gospodarczej, ale zdecydowanie poprawi ich 
sytuację finansową. Jeżeli dało by się to wpro-
wadzić jako cykliczne finansowanie byłoby to 
dużym wsparciem dla gmin i kołem zamacho-
wym dla gospodarki. Będę proponował za te 
pieniądze budowę naszych dróg, bo to zostało 
w tej chwili zatrzymane.”

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol skrócił okres obowiązywania wstrzymania 
wynajmu świetlic wiejskich. Zarządzenie Nr 35 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 27 kwietnia 
2020 roku określało, że świetlice będą nieczynne 
do 30 czerwca 2020 roku. Obecnie termin ten 
został zmieniony na 12 czerwca 2020 roku. Tak 
więc świetlice wiejskie będzie można wynajmo-
wać od 13 czerwca 2020 roku (sobota). Ale nie 
na takich samych zasadach jak przed epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2. Wytyczne w tej 
sprawie opracowane zostały przez Ministerstwo 
Rozwoju wraz z Głównym Inspektorem Sani-
tarnym. I tymi wytycznymi najemcy powinni 
się kierować organizując wesele lub przyjęcie 
w świetlicy. Dlatego też w/w wytyczne stanowić 
będą załącznik do umowy w sprawie wynajmu 
świetlic wiejskich. W w/w umowie znajdzie 

MOŻNA JUŻ KORZYSTAĆ ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH

się także zobowiązanie najemcy nie tylko do 
rutynowego sprzątnięcia świetlicy i jej grun-
townego wywietrzenia, ale także do  zdezynfe-
kowania wszystkich powierzchni dotykowych, 

sprzętu i toalet. W przypadku nie wywiązania 
się Najemcy z zobowiązań straci on prawo do 
zwrotu kaucji.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

W dniu 9 czerwca 2020 roku Prezydent 
RP Andrzej Duda odwiedził Nadleśnictwo 
Lipusz, gdzie spotkał się ze strażakami i le-
śnikami. Oprócz Prezydenta RP w spotkaniu 
udział wzięli: Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP Błażej Spychalski, Komendant 
Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak, 
doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski, Wo-
jewoda Pomorski Dariusz Drelich, Pomorski 
Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr 
Socha oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiej 
Obajtek. Prezydent podziękował strażakom 
i leśnikom za służbę i działania podczas na-
wałnicy, a także wręczył promesy na zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych. Promesy 
otrzymało 25 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a wśród nich jednostka OSP z Ro-
ściszewa. Z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
promesę w wysokości 500 tys. zł stanowiącej 
50% wartości ciężkiego samochodu ratowni-

OSP ROŚCISZEWO Z PROMESĄ OD PREZYDENTA RP

czo-gaśniczego strażackiego odebrał Prezes 
OSP w Rościszewie Ireneusz Drewniak.

Nowy samochód pozwoli naszym stra-
żakom ochotnikom jeszcze skuteczniej dbać 

o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Trąb-
ki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: facebook OSP Rościszewo

BŁOTNIA AKTYWNYM SOŁECTWEM
Projekty „Aktywne Sołectwo Pomorskie” 

wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020, która, poprzez integrację 
i aktywizację społeczności wiejskich, zakłada, 
współdziałanie mieszkańców na rzecz rozwoju 
wspólnoty regionalnej i lokalnej.

Pomoc finansowa samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego dla mieszkańców wsi 
obejmuje wyłącznie projekty inwestycyjne. 
Przedsięwzięcie „Aktywne Sołectwo Pomor-
skie” ma wspierać rozwój demokracji lokalnej 
i społeczeństwa obywatelskiego.

W 2020 roku złożonych zostało 81 wnio-
sków, z czego zespół oceniający postanowił 
przyznać rekomendacje dla dofinansowania 40 
z nich. Łącznie sołectwa z Województwa Po-
morskiego otrzymają 400 tys. zł, gdyż wszyst-
kie projekty otrzymały maksymalną wysokość 
dofinansowania, czyli 10 tys. zł.

Wśród wyróżnionych sołectw znalazła się 
Błotnia, która otrzymane środki przeznaczy 
na boisko do koszykówki i nasadzenie roślin 
wokół niego.

Uroczyste wręczenie symbolicznych cze-
ków miało miejsce w Urzędzie Gminy Trąbki 
Wielkie w dniu 19 czerwca 2020 roku. Czeki 
od Członka Zarządu Województwa Pomor-
skiego Józefa Sarnowskiego odebrali przed-
stawiciele gmin: Pszczółki, Pruszcz Gdański 
i Trąbki Wielkie.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol odbierając czek w imieniu Sołectwa Błot-
nia powiedział: „Błotnia, mimo, że jest małą 
wsią jest na pewno aktywna. Mieszkańcy po-
trafią się zjednoczyć i wiele wykonać same-
mu. Dlatego cieszę się, że władze Samorządu 
Województwa Pomorskiego doceniły miesz-
kańców Błotni. Jest tam już Sołeckie Miejsce 

Rekreacji, a boisko do koszykówki będzie jego 
uzupełnieniem.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: facebook Panorama Pomorza
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ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DLA 
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Gmina Trąbki Wielkie zakupiła dla 
wszystkich placówek oświatowych: maseczki 
ochronne, rękawiczki, fartuchy, termometry, 
opryskiwacze dezynfekcyjne, płyny dezynfek-
cyjne, dozowniki środków dezynfekujących 
oraz przezroczyste ścianki. Firmie Sokołów 
dziękujemy za przekazane nam przyłbice. Do-

datkowo dostarczyliśmy do naszych placówek 
290 litrów płynu dezynfekującego, który na 
początku maja otrzymaliśmy od Wojewody 
Pomorskiego. Wszystkie te środki pomogą 
nam maksymalnie zminimalizować ryzyko 
zakażeń w szkołach i przedszkolach.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

MINISTERSTWO 
ZDROWIA PRZEKAZAŁO 
SZKOŁOM DYSPENSERY

Mając na uwadze obowiązek dezynfekcji rąk 
przed wejściem do szkół Ministerstwo Zdrowia 
podjęło działania zapewniające dostarczenie 
środków do dezynfekcji wraz z automatycz-
nym dyspenserem. Z tej możliwości skorzystały 
wszystkie nasze placówki oświatowe.

Dyspensery przekazywane są na bezpłatne 
użytkowanie na 18 miesięcy, objętych gwarancją 
i serwisem producenta. Po tym czasie po stro-
nie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej 
współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. 
Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.

Solidne dozowniki ustawione przy wejściach 
do placówek na pewno pomogą w przeciwdzia-
łaniu epidemii.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

KOMPUTERY 
Z PROGRAMU 
„ZDALNA SZKOŁA”

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
przekazał do gminnych szkół laptopy. Zostały one 
zakupione w ramach programu „Zdalna szkoła”. Na 
ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
70 000 zł. To kolejny przykład wspólnych działań 
Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

SZKOŁA W KŁODAWIE PRZYJAZNA WODZIE
W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa 

im. M. Kownackiej w Kłodawie przystąpiła do Programu 
,,Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”. Organi-
zatorem Programu są Państwowe Gospodarstwa Wodne 
Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. Program objęty był patronatem Minister-
stwa Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, kurato-
riów oświaty, a partnerami są Policja i Państwowa Straż 
Pożarna. W programie ,,Aktywni Błękitni – szkoła przy-
jazna wodzie” wzięło udział 15 tysięcy uczniów ze 112 
szkół z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskie-
go i warmińsko-mazurskiego. W I semestrze w ramach 
programu odbyła się Giełda Zdrowia pt. ,,Woda Wokół 
Nas”, na której poruszony był problem powodzi i jej 
skutków oraz konkurs plastyczny dotyczący tego same-
go tematu. W związku z pandemią i zamknięciem szkół 
nie odbyła się planowana uroczystość ,,Święto Wody” 
dnia 24 marca, gdzie z tej okazji było zaproszonych wie-
lu gości, a dla uczniów przygotowanych wiele atrakcji. 
W ramach zaplanowanych działań podczas zdalnego 
nauczania zorganizowaliśmy dla klas IV – VII prace na 
lekcjach plastyki i techniki ,,Susza w przyrodzie” pod kie-
runkiem nauczycieli Aneta Markun i Marzena Sobczak. 
Nasi uczniowie wykazali się kreatywnością i wykonali 
piękne prace różnymi technikami. Program Edukacyjny 
Wód Polskich pt. ,,Aktywni Błękitni, Szkoła Przyjazna 
Wodzie” został uroczyście zakończony w dniu 19 czerw-
ca 2020 roku. Podczas telekonferencji spotkały się szkoły 
biorące udział w Programie oraz partnerzy i patroni Pro-
gramu. Podsumowano pierwszą edycję za rok 2019/2020. 
Szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem 

w działania na rzecz edukacji wodnej otrzymały nagrody, 
pamiątkowe statuetki oraz certyfikat ,,Szkoły Przyjaznej 
Wodzie”. 15 szkół na 112 zostało wyróżnionych statuet-
kami, w tym nasza szkoła otrzymała statuetkę i Certyfikat 
Szkoły Przyjaznej Wodzie.

Tekst i zdjęcia: Marzena Sobczak
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ŻYCZENIA Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
Z okazji zakończenia roku szkolnego Życzymy Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i Wszystkim 

Pracownikom szkół wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy a także wypoczynku i regene-
racji sił, by w przyszłym roku szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego pokolenia.

Ten rok szkolny zaczął się jak każdy inny. Spotkaliście się w murach szkoły by wspólne się uczyć, poznawać świat. Jednak 
w marcu wszystko się zmieniło. Zamiast lekcji w szkole, zdalne lekcje. Mimo, że każdy przebywał w swoim domu, nadal był to 
czas wytężonej pracy. Przed Wami zasłużone wakacje dziękujemy Wam za ten rok szkolny, który mimo okoliczności spędziliśmy 
wspólnie online.

Słowa podziękowania i życzenia kierujemy również do Rodziców, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą dla dobra dzieci.
Wam drodzy uczniowie przekazujemy gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy, za osiągnięte wyniki 

w dążeniu do poszerzenia horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły.
Życzymy Państwu aby okres wakacji był czasem wspaniałego wypoczynku, który pomoże przygotować się do jak najlepszego 

wypełniania obowiązków szkolnych i życiowych.

 Przewodniczący  Wójt
 Rady Gminy Trąbki Wielkie  Gminy Trąbki Wielkie
 Zbigniew Leszczyński  Błażej Konkol

Zdjęcia: Błażej Konkol
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W MASECZKACH  
DO KLUBU SENIORA

Pandemia koronawirusa zafundowała nam ogrom problemów zdrowotnych,nie-
stety także ofiary śmiertelne. Zakłócone zostały procesy gospodarcze i rynek pracy. 
Niemalże zupełnie zamarła działalność kulturalna, rekreacyjno-sportowa i życie 
towarzyskie. Pojawiły się liczne niedogodności i utrudnienia w życiu codziennym. 
W tym wszystkim najbardziej ucierpiały osoby starsze, szczególnie o nie najlepszej 
kondycji zdrowotnej. To właśnie oni najczęściej pytają dziś: kiedy skończy się ta cała 
pandemia i z nią związane uciążliwości, kiedy wreszcie wróci normalność. Myślę, 
że na dzisiaj nie znajdziemy satysfakcjonującej odpowiedzi na te wątpliwości, mo-
żemy jedynie pocieszać się tym, że proces normalizacji i łagodzenia  utrudnień już 
się rozpoczął i pewnie potrwa jakiś czas.

W kontekście tego wstępu dostrzegamy, że zupełnie zamarły wszelkie działania 
aktywizujące naszych seniorów w ramach programu „Gmina przyjazna seniorom” 
uchwalonego przed ośmioma laty i jak dotychczas konsekwentnie realizowanego. 
Z powodu pandemii zawieszone zostały wszelkie imprezy masowe dla seniorów 
o charakterze kulturalnym, rekreacyjno-sportowym i rozrywkowym. W tym prawie 
całkowicie zamarła działalność klubów seniora, chociaż na szczęście nie wszędzie. 
Toteż temu problemowi poświęcę kilka zdań.

Otóż, zgodnie z decyzjami rządu kluby seniora zawiesiły swoją działalność, 
jednakże  prawdą jest że klubowicze są w niemalże stałym kontakcie. Widujemy ich 
jak odbywają spacery z kijkami nordic walking, upiększających swoje miejscowości, 
udających się z wizytą urodzinową do koleżanki, uczestniczących w majówce przy 
przydrożnej figurce… Ważne jest w tym wszystkim to, że uczestnicy klubów nie 
zerwali kontaktów i swoją aktywność dostosowują do istniejących warunków. Myślę, 
że ten czas warto  poświęcić umacnianiu klubów, na przykład poszukując nowych 
członków, doskonaląc plany działania, a nawet szykując zebrania sprawozdawczo-
-wyborcze, oczywiście tam gdzie ich dawno nie było.

Jest nadzieja, że już niebawem zniesiony zostanie zakaz działalności niektórych 
instytucji, w tym seniorskich. Pamiętajmy jednak o tym, że długo jeszcze obowiąza-
ni będziemy przestrzegać pewnych rygorów sanitarnych zarówno w czasie pobytu 
w pomieszczeniach klubów jak i poza ich siedzibą, w czasie wycieczek lub wyjaz-
dów do przybytków historycznych lub ośrodków kultury. A zatem szykujmy się do 
klubów, chociaż jak w tytule, na razie w maseczkach.

Przy okazji przekazuję zapewnienie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola, że jak tylko

zaistnieją realne warunki wznowione zostaną działania służb gminnych na rzecz 
seniorów i nie przepadną dotacje finansowe dla klubów przyznane na bieżący rok. 
Wójt informuje ponadto, że jest w trakcie ustanawiania nowego składu Gminnej 
Rady Seniorów, która mamy nadzieję, że w sprawach ludzi starszych zabiegać będzie 
z jeszcze większą energią niż Rada ustępująca.

Na koniec informujemy, że Rada Gminy szykuje niespodziankę w postaci 
Karty Seniora i to jeszcze w tym roku. Pozdrawiamy wszystkich naszych seniorów 
i życzymy dużo zdrówka.

Władysław Kanka
Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

PAŃSTWO KOBYLARZ SĄ JUŻ 55 LAT RAZEM
Państwo Jadwiga i Władysław Kobylarz z Domachowa w dniu 5 

czerwca 2020 roku obchodzili piękny Jubileusz 55-Lecia Pożycia Mał-
żeńskiego. W tym szczególnym dniu Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Lu-
dwika Zdun odwiedzili Szanownych Jubilatów z kwiatami, upominkiem 
oraz z życzeniami zdrowia i pogody ducha na dalszej wspólnej drodze.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

ROZDYSPONOWANO ŻYWNOŚĆ 
DLA POTRZEBUJĄCYCH

W dniach od 24 do 25 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Trąbkach Wielkich rozdysponował żywność w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020.

Łącznie w w/w dniach z pomocy skorzystało 179 rodzin. W miesiącu czerwcu br. 
Ośrodek rozdysponował 6,8 ton żywności.

W związku z panującym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, ponownie wprowa-
dzono dodatkowe środki ostrożności tj. wydawanie żywności odbywało się w ustalonych 
godzinach z podziałem na poszczególne wsie:
I dzień (24.06.2020 r.)
godz. 8.30-10.00 – Mierzeszyn, Warcz, Domachowo, Zaskoczyn, Błotnia, Drzewina, 
Pawłowo
godz. 10.30-12.00 – Trąbki Wielkie ,Kleszczewo, Cząstkowo, Postołowo, Graniczna 
Wieś, Czerniewo
II dzień (25.06.2020 r.)
godz. 8.30-10.00 – Sobowidz, Łaguszewo, Rościszewko, Rościszewo, Kobierzyn, Kaczki, 
Trąbki Małe, Zła Wieś, Kłodawa
godz. 10.30-12.00 – Ełganowo, Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie, 
Klępiny.

Pracownicy socjalni wydawali żywność w pełnym zabezpieczeniu mając na sobie: 
kombinezon, maskę, rękawiczki jednorazowe.

Ponownie poproszono służby mundurowe o pomoc w zachowaniu bezpiecznych 
odległości między oczekującymi. Serdeczne podziękowania dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej Ełganowo za pomoc i wsparcie.

Podstawą do otrzymania żywności było przedstawienie pracownikowi socjalnemu 
dokumentów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wy-
sokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający złożenie 
oświadczenia o dochodach (np. w czerwcu 2020 r. za maj 2020 r.) – informacja doty-
czy osób które nie mają założonych kartotek uprawniających do pozyskania żywności.

Tekst i zdjęcie: Anna Serwa
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TENISOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRĄBKI MAŁE

T
tel. 537 028 603

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Zajęcia 2 razy w tygodniu

po 1 godz. dla każdej grupy, liczba godzin 24

Liczba miejsc ograniczona (12 osób)

wiek 5-6 lat grupa niebieska 

 wiek 7-8 lat grupa czerwona

JUŻ OD CZERWCA DARMOWE
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Od początku każdego miesiąca można odbierać kody 
na dany miesiąc do Legimi, czyli do usługi dostępu do 60 
tysięcy e-booków i audiobooków na własnym urządzeniu 
(smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku ebooków) 
podłączonym do Internetu.

Kody można otrzymać drogą elektroniczną wysyłając 
maila na poniższe adresy:
gbp@gbp-trabkiwielkie.pl
katarzyna.madraszewska@gbp-trabkiwielkie.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MÓJ PUPIL” – WYNIKI
Do Konkursu fotograficznego „Mój Pupil” zgłosiło się 

95 osób, które nadesłały 203 zdjęć. 105 z nich wykonały 
osoby w wieku 7 – 11, a 98 – w wieku 12 – 14. Uczestni-
kami Konkursy były osoby z terenu Gminy Trąbki Wielkie 
z następujących miejscowości: Błotnia, Cząstkowo, Czer-
niewo, Domachowo, Ełganowo, Gołębiewko, Gołębiewo 
Średnie, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, Kaczki, 
Kleszczewo, Kłodawa, Łaguszewo, Mierzeszyn, Pawłowo, 
Postołowo, Sobowidz, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, Warcz, 
Zaskoczyn, Zła Wieś. Były także zgłoszenia spoza naszej 
Gminy z: Długiego Pola (Gmina Cedry Wielkie), Godzi-
szewa (Gmina Skarszewy), Lubieszyna (Gmina Liniewo), 
Miłowa (Gmina Przywidz), Skowarcza (Gmina Pszczółki), 
Trzepowa (Gmina Przywidz) i Żukczyna (Gmina Pruszcz 
Gdański). Zdjęcia przedstawiały: psy, koty, chomiki, świn-
ki morskie, rybki, papugi. Jest na nich także: kanarek, 
królik, kura, gekon, krewetka i pająk. Zdjęcia oceniało 
Jury w składzie: Aneta Specylak z firmy As Decor Trąb-
ki Wielkie, Anna Chmielewska z Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich, Ryszard Dominowski – fotoreporter, 
Andrzej Markowski i Mariusz Czerwiński – obaj z Urzędu 
Gminy Trąbki Wielkie. Mieli oni bardzo trudne zadanie.

Ostateczne wyniki podajemy poniżej.
W kategorii wiekowej 7 – 11 lat 1. miejsce zajęła Zu-

zanna Dolna z Gołębiewa Wielkiego i pies Ciri, 2. miejsce 
ex aequo – Magdalena Pobłocka z Trąbek Wielkich i kot 
Cynka oraz Radosław Kulling z Zaskoczyna i kot Bacardi, 
a 3. miejsce – Laura Drańczuk z Trąbek Wielkich i pies 
Pusia. W kategorii tej przyznane zostały także wyróżnienia 
następującym osobom: Magdalena Antoniewicz z Mierze-
szyna, Stanisław Bobkowski z Kleszczewa, Maciej Ciesielski 
z Kleszczewa, Kacper Dysarz z Warcza, Zofia Gajewska 
z Mierzeszyna, Nikodem Gostomski z Trąbek Wielkich, 

Kinga Kąpielska z Mierzeszyna, Liwia Nakielska, Agata 
Pieczykolan z Miłowa, Janina Pudełko z Kłodawy, Grzegorz 
Stencel z Sobowidza, Nadia Wińska ze Złej Wsi, Konrad 
Wiśniewski z Błotni i Liliana Wojtyńska z Trąbek Małych.

W kategorii wiekowej 12 – 14 lat zwyciężył Adrian 
Góra z Domachowa i świnka morska Frytka, 2. miejsce zajął 
Alan Lis z Kłodawy i pies Galtar, a na 3. miejscu uplaso-
wała się Milena Mądraszewska z Trąbek Wielkich i świnka 
morska Chrupek. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Czyż 
z Granicznej Wsi, Paula Gostomska z Trąbek Wielkich, Ja-
kub Jasiak z Trąbek Wielkich, Martyna Kanka z Kłodawy, 
Oliwia Kowalska z Żukczyna, Julia Kuklińska z Kleszczewa, 
Jan Latoszewski z Godziszewa, Nikodem Lewańczyk z Trą-

bek Wielkich, Marta Machutta z Trzepowa, Oliwia Sośnicka 
z Pawłowa, Maja Stencel z Sobowidza, Krystian Szczepański 
z Trąbek Wielkich, Amelia Szuba z Mierzeszyna, Kajetan 
Tomys ze Skowarcza, Zuzanna Wieczerzak z Sobowidza.

Wszyscy w/w otrzymali dyplomy i poduszki z wize-
runkami swoich pupili.

Nagrody ufundowali: Gmina Trąbki Wielkie, Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich i Fir-
ma AS Decor Trąbki Wielkie.

Wystawę pokonkursową zdjęć można oglądać w Bi-
bliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski

monika.kosznik@gbp-trabkiwielkie.pl
ewa.papis@gbp-trabkiwielkie.pl
podając swój numer karty bibliotecznej (Karty do Kul-
tury).

Można także uzyskać kody telefonicznie dzwoniąc 
do naszych bibliotek:
biblioteka w Trąbkach Wielkich - 512 005 144,
biblioteka w Sobowidzu - 505 016 071,
biblioteka w Mierzeszynie - 505 016 068.

Trzecia możliwość to zgłoszenie się osobiste w jednej 
z naszych bibliotek i odebranie kodu.

Szczegóły dotyczące tej usługi znajdują się na stronie:
http://www.gbp-trabkiwielkie.pl/index.php/763-

usluga-legimi-dostepna-dla-naszych-czytelnikow
Uwaga!!! Liczba kodów jest ograniczona i w przy-

padku wyczerpania dostępnej puli pozostaje oczekiwanie 
na przydział nowych z początkiem kolejnego miesiąca.

Leszek Orczykowski
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„MALI MIESZKAŃCY PLANETY ŻYWIOŁÓW” 
LAUREATAMI KONKURSU

Już po raz trzeci z rzędu projekt reali-
zowany w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich zyskał uznanie jurorów Konkursu 
grantowego programu pracowniczego CE-
MEX Polska zorganizowanego przez Fundację 
CEMEX “Budujemy Przyszłość” z Warszawy.

W 2018 roku, w  9. Edycji Konkursu, 
wyróżniony został projekt „Dzieci Dzieciom 
– Nasza Pierwsza Książka”. W ubiegłym roku 
realizowany był projekt „Rafa Koralowa”. Nato-
miast w 2020 roku laureatem Konkursu został 
projekt „Mali Mieszkańcy Planety Żywiołów”.

Głównym celem projektu jest pozna-
nie i ukazanie piękna świata przyrody oraz 

możliwość wyrażania emocji i uczuć poprzez 
działania plastyczne. Natomiast stawianym 
wyzwaniem jest wyzwolenie poczucia odpo-
wiedzialności i troski o Naszą Planetę.

Udział w nim weźmie ok. 30 dzieci i mło-
dzieży z sekcji plastycznej, której zajęcia odby-
wać się będą w soboty w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich. Zajęcia te prowadzić 
będzie Aleksandra Nowogrodzka wraz z grupą 
wolontariuszy ze Żwirowni Mirowo należącej 
do Firmy CEMEX Polska.

Efektem projektu będzie wystawa prac pla-
stycznych powstałych na zajęciach. Najpierw 
w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich, 

potem planowana jest w Porcie Lotniczym 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy, a być może i w szko-
łach polonijnych.

Na realizację tego projektu uzyskany został 
grant w wysokości 4000 zł.

Leszek Orczykowski

GMINNE PLACE 
ZABAW OTWARTE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 43 Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola z dnia 
29 maja 2020 r.  od dnia 1 czerwca 2020 roku 
wszystkie place zabaw na terenie Gminy Trąbki 
Wielkie zostają otwarte.

W związku z powyższym traci moc Za-
rządzenie Nr 25 Wójta Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażeja Konkola z dnia 19 marca 2020 r. 
w sprawie zamknięcia wszystkich placów za-
baw na terenie Gminy Trąbki Wielkie. Wyko-
nanie Zarządzenia powierza się sołtysom wsi 
znajdujących się w obrębie administracyjnym 
Gminy Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski
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ROŚCISZEWO WYGRYWA TENISOWE MISTRZOSTWA
Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie 

w tenisie były pierwszą imprezą sportową 
zorganizowaną przez GOKSiR po przerwie 
spowodowanej epidemią koronawirusa SARS-
-CoV-2. Odbyły się one, oczywiście z zacho-
waniem wszelkich zasad aktualnego reżimu 
sanitarnego, w dniu 27 czerwca 2020 roku na 
dwóch kortach w Trąbkach Małych. Uczestni-
czyło w nich: 3 tenisistki i 6 tenisistów. Grano 
do wygrania jednego seta.

Wśród pań najlepszą okazała się Mał-
gorzata Serwa z Rościszewa, która pokonała 

zarówno Paulinę Chrząszcz z Kleszczewa, jak 
i Teresę Pettke z Sobowidza, po 6 : 1. W me-
czu o 2. miejsce Paulina Chrząszcz bez straty 
gema pokonała Teresę Pettke.

Wśród panów zwyciężył syn w/w Mistrzyni 
– Dawid. W finale bez problemów pokonał on 
do zera Kamila Staniszewskiego z Sobowidza. 
Ozdobą Mistrzostw był jednak jego pojedynek 
półfinałowy z Arkadiuszem Barbachowskim 
z Trąbek Małych. Pierwsze dwa gemy wygrał 
Dawid, by kolejne trzy …przegrać, a następne 
cztery znów wygrał i było 6 : 3. Trzecie miejsce 

w Mistrzostwach wywalczył jego rywal, który 
nie musiał rozgrywać pojedynku o 3. miejsce 
z powodu rezygnacji przeciwnika.

W klasyfikacji sołectw pierwsze miejsce 
zajęło, po raz pierwszy w historii, Rościszewo. 
Drugie miejsce wywalczył Sobowidz, a trzecie 
– Kleszczewo.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Krzysztof Łoński
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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.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
WODNEGO JUŻ DZIAŁA

W dniu 1 lipca 2020 roku nastąpiło otwarcie wypożyczalni sprzętu wodnego nad 
Jeziorem Małym Mierzeszyńskim. W lipcu i sierpniu będzie ona czynna codziennie w go-
dzinach 9.00 – 17.00. W wypożyczalni znajduje się 6 kajaków, 4 rowery wodne i 4 łódki 
wędkarskie. Miłośnicy rekreacji na wodzie nic nie będą płacić za wypożyczenie sprzętu.

Przypominamy, że dojechać tam można skręcając z drogi wojewódzkiej nr 223 
w prawo (jadąc od strony Gdańska) obok Szkółki Roślin Ozdobnych „Dammera”. Od-
ległość od drogi DW223 do miejsca rekreacji wynosi 1 km.  Znajdują się tam także 2 
pomosty pływające, 4 wiaty, 4 stoły piknikowe, 4 ławki i 4 stojaki na rowery. Dla dzieci 
przygotowany został plac zabaw, w skład którego wchodzi: zestaw „dwie wieże”, sześcian 
gimnastyczny, huśtawka podwójna, karuzela i bujak sprężynowy. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

WSPARCIE DLA SOKOŁA I LEO 
Z PROGRAMU „KLUB”

UCZNIOWIE BĘDĄ SZKOLIĆ 
SIĘ Z ŻEGLARSTWA

W dniu 25 czerwca 2020 roku wójtowie gmin: Cedry Wielkie, Suchy Dąb 
i Trąbki Wielkie, czyli Janusz Goliński, Henryka Król i Błażej Konkol podpisali 
list intencyjny na rzecz realizacji projektu w ramach konkursu na identyfikację 
koncepcji kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację 
morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kom-
pleksowe wsparcie szkół i placówek”.

Projekt ten realizowany będzie pod hasłem „Pomorskie żagle wiedzy”. 
Będzie mogło w nim bezpłatnie uczestniczyć 270 uczniów, w tym 90 z naszej 
Gminy: po 30 ze szkół w: Kłodawie, Mierzeszynie i Sobowidzu. Zajęcia odby-
wać się będą zarówno w placówkach szkolnych, jak i na Marinie w Błotniku. 
10 najbardziej aktywnych uczniów z każdej Gminy weźmie udział w 10-dnio-
wym obozie żeglarskim.

Także nauczyciele (po 3 z każdej szkoły) zostaną objęci szkoleniami, w tym 
szkoleniem skierowanym na zdobycie patentu żeglarskiego.

Poza tym projekt ten zakłada stworzenie sali żeglarskiej w każdej szkole.
Kwota na ten cel to ok. 700 tys. zł i pochodzić będzie ze środków europej-

skich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.2.1) - RPO WP 2014-2020.

Rozpoczęcie projektu planowane jest w maju 2021, a jego zakończenie - 
w sierpniu 2022.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

W ramach rządowego programu „KLUB” w 2020 
roku w Województwie Pomorskim zostanie wspartych 
271 małych i średnich klubów sportowych. Wśród nich 
znalazły się dwa kluby z Gminy Trąbki Wielkie. Są to: 
Ludowy Klub Sportowy Sokół Ełganowo i Tenisowy 
Uczniowski Klub Sportowy Leo Trąbki Małe. Kluby 
te otrzymają po 10 tys. zł, z czego 6 tys. zł będą mogły 
one przeznaczyć na dofinansowanie wynagrodzenia 
szkoleniowców, a 4 tys. zł – na dofinansowanie zakupu 
sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego.

Symboliczne przekazanie dofinansowania dla 10 
klubów z Powiatu Gdańskiego, w tym dla Sokoła, na-
stąpiło w dniu 7 lipca 2020 roku w Cedrach Wielkich. 
Wtedy to Prezes Sokoła Karol Kusaj otrzymał od Pani 
Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk sto-
sowną promesę.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: facebook Marcin Horała

PO SUKCESIE SPORTOWYM 
– SUKCES CHARYTATYWNY

Zapewne do większości z Was dotarła informacja o sukcesie sportowym naszego 
Klubu w prestiżowym Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Memoriale Stefana Moska-
lewicza”, gdzie wywalczyliśmy I miejsce. Nie wszyscy jednak wiedzą o tym, że rywaliza-
cja sportowa w tych zawodach od lat ściśle powiązana jest z działalnością charytatywną. 

Środki zebrane podczas turnieju przekazywane 
są najbardziej potrzebującym. Część z nich za-
wsze trafia do Gminy Trąbki Wielkie!!!! W tym 
roku pomoc przekazana przez organizatorów 
zawodów trafiła do pogorzelców z Gołębie-
wa Wielkiego oraz Pana Mirka z Kłodawy. 
#OlgierdMoskalewicz dziękujemy w imieniu 
mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie za twoje 
gorące serce. W tym miejscu w imieniu Klubu 
pragniemy podziękować Gminie Trąbki Wielkie 
oraz Firmie Elnaft z Trąbek Wielkich za pomoc 
w zorganizowaniu wyjazdu na w/w zawody.

Łukasz Balcer 
Zdjęcie: Andrzej Schneider



TAK NASI CZYTELNICY 
CZYTAJĄ  

„GŁOS TRĄBECKI”
Na nasz apel opublikowany w jubileuszowym numerze „Głosu Trą-

beckiego” o zdjęcia pokazujące jak nasi Czytelnicy czytają nasz mie-
sięcznik otrzymaliśmy zdjęcia przedstawiające 7 osób. Jest na nich cały 
przekrój społeczeństwa gminnego z przedstawicielami: dzieci, młodzieży, 
dorosłych i seniorów. Za wszystkie serdecznie dziękujemy. Jeszcze bar-
dziej dziękujemy za życzenia od Państwa Marii i Przemysława Sautycz 
z Kleszczewa. A oto one:

„Sto wydań, dwieście wydań, tysiąc wydań, niech „Głos Trąbecki” 
żyje nam!!!!

Drogiej Redakcji dziękujemy za rzeczowe, prawdziwe informacje. 
Jednocześnie życzymy zdrowia, sił, wytrwałości, optymizmu, sympa-
tii mieszkańców, doby, która ma 40 godzin i przekonania, że jesteście 
nam potrzebni. Dziękujemy Wam za pracę!!!! A u nas czytają wszyscy 
i zawsze na nowy numer czekamy – rodzina Sautycz”.

Zgodnie z zapowiedzią wszyscy, którzy odpowiedzieli na nasz apel 
otrzymali nagrody książkowe.
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Zdjęcie: Ewa Papis Zdjęcie: Dastin Suski Zdjęcie: Maria Sautycz


