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Podczas 19. sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki 
Wielkie, która odbyła się w dniu 7 lipca 2020 roku, po 
dwóch sesjach zdalnych w Sali Rady w Urzędzie Gminy, 
radni głosowali nad wnioskiem o wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz nad 
udzieleniem Wójtowi absolutorium za wykonanie zeszło-
rocznego budżetu.

W pierwszym przypadku wszyscy obecni radni, czy-
li 13, byli za udzieleniem wotum zaufania. Głosowanie 
nad wotum poprzedziła informacja Wójta na temat stanu 
Gminy w roku 2019. Z raportem można zapoznać się na 
stronie internetowej Urzędu Gminy. Po przedstawieniu 
raportu odbyła się debata. Wnioski w sprawie raportu 
składali: Marian Płotka, Wioleta Frydrych, Grzegorz Żu-
kowski i Sławomir Mazurek. Wójt ustosunkował się do 
nich pozytywnie proponując uszczegółowić ramy raportu 
wspólnie z radnymi. Także Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński podziękował radnym 
za zgłoszone wnioski i powiedział, że to, co raport zgodnie 
z wymogami powinien zawierać, to zawierał. Po głosowaniu 
Wójt przyznał, że zawsze ma stres kiedy radni decydują 
o wotum dla niego. Z zadowoleniem przyjął informację, 
że darzą go oni zaufaniem. Podziękował im za to, a także 
za różnego rodzaju głosy co do funkcjonowania Gminy, 
które zgłaszają. Obiecał, że zrobi wszystko, aby Gmina 
mogła rozwijać się coraz lepiej, coraz szybciej.

Następnie radni zajęli się sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Trąbki Wielkie za rok 2019. Najpierw 
zapoznali się z prezentacją charakterystyki Gminy i z wy-
korzystania budżetu, którą przedstawił Wójt. Potem podjęli 
uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego orz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy za 2019 rok. Podjęli ją również jednogłośnie, przy 
13 obecnych radnych.

Ostatnim punktem sesji było głosowanie nad abso-
lutorium dla Wójta. Zanim to nastąpiło radni zapoznali 
się z pozytywnymi opiniami o wykonaniu budżetu Gminy 
za rok 2019: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 
oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. W głosowaniu 13 
radnych, a więc wszyscy obecni, byli za. Przewodniczący 

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE 
BŁAŻEJ KONKOL Z WOTUM 
ZAUFANIA I Z ABSOLUTORIUM 
ZA BUDŻET 2019

Rady Zbigniew Leszczyński pogratulował wyniku Wójtowi 
i wręczył mu bukiet kwiatów. Gratulacje otrzymała także 
Skarbnik Gminy Zofia Gorzyńska, a do nich Wiceprzewod-
niczący Rady Marek Czerwiński dodał jeszcze bukiet kwia-
tów. Wójt w imieniu własnym i Pani Skarbnik jeszcze raz 
podziękował za współpracę, która przynosi bardzo dobre 
efekty zgodnie z zasadą „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

Jeszcze wcześniej referowane były informacje o dzia-
łalności w 2019 roku:
– placówek szkolnych Gminy Trąbki Wielkie (referował 

Wójt Błażej Konkol),
– ochotniczych straży pożarnych w Gminie Trąbki Wielkie 

(referował Wójt Błażej Konkol),
– Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich (re-

ferowała Dyrektor Dorota Bąk),
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach 

Wielkich (referowała Kierownik Grażyna Wysiecka),
– Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich 

(referował p.o. Głównego Księgowego Marcin Przybyś),
– Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąb-

kach Wielkich (referował p.o. Głównego Księgowego 
Marcin Przybyś)

– Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Trąbkach Wielkich (referował Kierownik Karol 
Kozak),

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych (referował Przewodniczący Marek Czerwiński)

Podjęto także następujące uchwały:
– XIX/158/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian
budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2020 rok
– XIX/159/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032
– XIX/160/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnię-

cia kredytu długoterminowego w wysokości 5372070,53 
zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokry-
cia w planowanych dochodach gminy oraz sfinansowa-
nie planowanego deficytu w roku budżetowym 2020

– XIX/161/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy

– XIX/162/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr XII/106/2019 Rady Gminy Trąbki Wielkie 
z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Trąbki Wielkie

– XIX/163/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Trąbki Wielkie

– XIX/164/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrze-
nia skargi mieszkańca Gminy Trąbki Wielkie

– XIX/165/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódz-
ką Policji w Gdańsku przy udziale Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim dotyczącego przekazania 
środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji

– XIX/166/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie

– XIX/167/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich,

– XIX/168/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.

Nie była to jedyna sesja w lipcu 2020 roku. Odbyła 
się jeszcze jedna 20. sesja zwyczajna Rady Gminy Trąbki 
Wielkie w dniu 28 lipca. Podobnie jak i 19. sesja odbywała 
się w Sali Rady w Urzędzie Gminy.

A oto uchwały jakie podjęli jeszcze Radni podczas 
tej sesji:
– XX/172/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmian 

budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2020 rok,
– XX/173/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032,
– XX/174/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnię-

cia kredytu długoterminowego w wysokości 
5 372 070,53 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobo-

wiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 
oraz sfinansowanie planowanego deficytu w roku bu-
dżetowym 2020,

– XX/175/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wpro-
wadzenia na terenie Gminy Trąbki Wielkie programu 
z zakresu polityki społecznej „Karta Seniora w Gminie 
Trąbki Wielkie”,

– XX/176/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Trąbki Wielkie,

– XX/177/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrze-
nia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego,

– XX/178/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące-
go działkę nr 111/2 położoną w miejscowości Trąbki 
Wielkie, obręb Trąbki Wielkie, gmina Trąbki Wielkie,

– XX/179/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
działkę nr 146/28 położoną w miejscowości Kleszczewo, 
obręb Kleszczewo, gmina Trąbki Wielkie,

– XX/180/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uchwale-
nia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Warcz.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na 
stronie: https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2020-rok/uchwaly-
-rady-gminy-2020.html

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_172_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_173_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_161_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_162_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_163_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_164_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_165_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_166_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_167_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_19_168_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_172_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_173_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_174_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_175_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_176_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_177_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_178_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_179_uch_rg.pdf
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2020/2020_20_180_uch_rg.pdf
https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2020-rok/uchwaly-rady-gminy-2020.html
https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2020-rok/uchwaly-rady-gminy-2020.html
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W I turze wyborów prezydenckich w Gmi-
nie Trąbki Wielkie spośród 8385 osób upraw-
nionych wzięło udział 4518, czyli 54,10%.

Największa frekwencja była w Kłodawie, 
bo aż 64,65%, w Czerniewie było 53,52%, 
w Trąbkach Wielkich – 52,99%, w Sobowi-
dzu – 52,51%, a najmniejsza w Mierzeszynie 
– 49,20%.

Najwięcej głosów w pierwszej turze wybo-
rów w Gminie Trąbki Wielkie otrzymał An-
drzej Duda, bo aż 1783, czyli 39,46% głosów. 
Drugi był Rafał Trzaskowski z 1398 głosami, 
co stanowiło 30,94% głosów. Trzeci wynik 
uzyskał Szymon Hołownia – 764 głosy, czyli 
16,91% głosów. Kolejne miejsca zajęli: Krzysz-
tof Bosak (357 – 7,90), Władysław Kosiniak-
-Kamysz (102 – 2,26%), Robert Biedroń (86 
– 1,90%), Waldemar Witkowski (7 – 0,15), 
Stanisław Żółtek (7 – 0,15), Paweł Tanajno (6 
– 0,13), Marek Jakubiak (5 – 0,11) i Mirosław 
Piotrowski (3 – 0,07).

We wszystkich obwodowych komisjach 
wyborczych na pierwszym miejscu był An-
drzej Duda, na drugim – Rafał Trzaskowski, 
na trzecim – Szymon Hołownia, a na czwar-
tym Krzysztof Bosak. 

Natomiast na piątym w Mierzeszynie, So-
bowidzu i Trąbkach Wielkich był Władysław 

WYBORY PREZYDENCKIE 
W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

Kosiniak-Kamysz, a w Czerniewie i Kłodawie 
– Robert Biedroń.

A oto wyniki kandydatów w poszczegól-
nych obwodowych komisjach wyborczych:
– w Czerniewie – Andrzej Duda (279 głosów 

– 34,66% głosów), Rafał Trzaskowski (263 
– 32,67), Szymon Hołownia (150 – 18,63), 
Krzysztof Bosak (56 – 6,96), Robert Biedroń 
(29 – 3,60), Władysław Kosiniak-Kamysz 
(25 – 3,11), Mirosław Piotrowski (1 – 0,12), 
Waldemar Witkowski (1 – 0,12), Stanisław 
Żółtek (1 – 0,12), 

– w Kłodawie – Andrzej Duda (312 – 37,64), 
Rafał Trzaskowski (304 – 36,67), Szymon 
Hołownia (144 – 17,37), Krzysztof Bosak 
(44 – 5,31), Robert Biedroń (12 – 1,45), 
Władysław Kosiniak-Kamysz (9 – 1,09), 
Stanisław Żółtek (3 – 0,36, Waldemar Wit-
kowski (1 – 0,12),

– w Mierzeszynie – Andrzej Duda (363 – 
49,12), Rafał Trzaskowski (184 – 24,90), 
Szymon Hołownia (89 – 12,04), Krzysztof 
Bosak (65 – 8,80), Władysław Kosiniak-
-Kamysz (22 – 2,98), Robert Biedroń (11 
– 1,49), Marek Jakubiak (2 – 0,27), Paweł 
Tanajno (2 – 0,27), Mirosław Piotrowski 
(1 – 0,14),

 – w Sobowidzu – Andrzej Duda (349 – 39,08, 
Rafał Trzaskowski (286 – 32,03), Szymon 
Hołownia (153 – 17,13), Krzysztof Bosak 
(82 – 9,18), Władysław Kosiniak-Kamysz 
(10 – 1,12), Robert Biedroń (9 – 1,01), Sta-
nisław Żółtek (2 – 0,22), Marek Jakubiak (1 
– 0,11), Paweł Tanajno (1 – 0,11),

– w Trąbkach Wielkich – Andrzej Duda (480 
– 38,34), Rafał Trzaskowski (361 – 28,83), 
Szymon Hołownia (228 – 18,21), Krzysztof 
Bosak (110 – 8,79), Władysław Kosiniak-
-Kamysz (36 – 2,88), Robert Biedroń (25 
– 2,00), Waldemar Witkowski (5 – 0,40), 
Paweł Tanajno (3 – 0,24), Marek Jakubiak 
(2 – 0,16), Mirosław Piotrowski (1 – 0,08), 
Stanisław Żółtek (1 – 0,08).

W wyborach tych 19 osób w naszej Gminie 
głosowało na podstawie zaświadczenia o pra-
wie do głosowania. Natomiast w głosowaniu 
korespondencyjnym wzięło udział 31 osób.

Liczba głosów nieważnych (z kart waż-
nych) wyniosła 18, w tym z powodu posta-
wienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub 
większej ilości kandydatów – 8 i z powodu 
niepostawienia znaku „X” obok nazwiska 
żadnego kandydata – 10.

W II turze wyborów prezydenckich 
w Gminie Trąbki Wielkie spośród 8449 
osób uprawnionych wzięło udział 4928, czy-
li 58,33%.

Największa frekwencja była w Kłodawie, 
bo aż 69,33%, w Czerniewie wynosiła ona 
60,08%, w Trąbkach Wielkich – 56,68%, w So-
bowidzu – 55,45%, a najmniejsza w Mierze-
szynie – 53,05%.

W wyborach tych w Gminie Trąbki Wiel-
kie zwyciężył Rafał Trzaskowski zdobywając 
2545 głosów, czyli 52,24% głosów. Natomiast 
na Andrzeja Dudę głosowało 2327 osób, czy-
li 47,76%.

W 4 obwodowych komisjach wyborczych, 
czyli w Czerniewie, Kłodawie, Sobowidzu 
i w Trąbkach Wielkich, wygrał Rafał Trza-
skowski, a w jednej, czyli w Mierzeszynie, – 
Andrzej Duda.

A oto wyniki kandydatów w poszczegól-
nych obwodowych komisjach wyborczych:
– w Czerniewie – Rafał Trzaskowski – 534 

głosy (59,47%), Andrzej Duda – 364 głosy 
(40,53%),

– w Kłodawie – Rafał Trzaskowski – 490 
(55,24), Andrzej Duda – 397 (44,76),

– w Mierzeszynie – Andrzej Duda – 468 
(59,17), Rafał Trzaskowski – 323 (40,83),

– w Sobowidzu – Rafał Trzaskowski – 502 
(52,90), Andrzej Duda – 447 (47,10),

– w Trąbkach Wielkich – Rafał Trzaskowski 
– 696 (51,67), Andrzej Duda – 651 (48,33).

W wyborach tych 79 osób w naszej Gminie 
głosowało na podstawie zaświadczenia o pra-
wie do głosowania. Natomiast w głosowaniu 
korespondencyjnym wzięło udział 37 osób.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 
wyniosła 56, w tym z powodu postawienia zna-
ku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów – 29 
i z powodu niepostawienia znaku „X” obok 
nazwiska żadnego kandydata – 27.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski
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KOMUNIKAT 
WÓJTA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie
Przekazuję Państwu informację nt. sytuacji epidemiologicznej 

w Gminie Trąbki Wielkie na dzień 16.08.2020 roku:
– na terenie naszej Gminy mamy 2 osoby, u których laborato-

ryjnie potwierdzono zarażenie koronawirusem.
– 56 osób w naszej Gminie przebywa na kwarantannie.
Proszę o korzystanie ze środków bezpieczeństwa: maseczek, 

środków dezynfekujących oraz o zachowanie dystansu społecznego.
Błażej Konkol

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

KOMUNIKAT 
SANEPIDU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Pruszczu Gdańskim przekazuje informację z dnia 
16 sierpnia 2020 roku, związaną z COVID-19 zapa-
leniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem 
SARS-CoV-2 w Powiecie Gdańskim:
– liczba osób poddana kwarantannie domowej – 396
– w tym osób na podstawie decyzji PPIS w Pruszcz 
Gdańskim – 100
– liczba osób poddana izolacji domowej – 27
– liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia 
COVID-19 – 4
– ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem 
epidemiologicznym – 428
– liczba wyzdrowień – 29

Gmina Trąbki WielkieGmina Trąbki Wielkie
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POZYSKALIŚMY 2 MLN ZŁ NA 
KANALIZACJĘ W KŁODAWIE

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Skarbnik Gminy Zo-
fia Gorzyńska podpisali w dniu 21 lipca 2020 roku w Urzędzie Mar-
szałkowskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację budowy sieci 
kanalizacyjnej w Kłodawie w ramach PROW 2014-2020. Gmina Trąb-
ki Wielkie otrzyma na ten cel 2 miliony złotych, a całkowita wartość 
inwestycji wynosi blisko 4 miliony złotych. W ramach przedsięwzięcia 
powstanie ok 5,5 km sieci kanalizacyjnej i 111 przyłączy. Inwestycja 
ma być zrealizowana do końca 2021 roku.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

WÓJT SPOTKAŁ SIĘ 
Z SOŁTYSAMI

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa w dniu 21 
lipca 2020 roku spotkanie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Podczas spotkania Wójt poinformował, że wydatkowanie funduszu 
sołeckiego zostało ponownie uruchomione, zaapelował, aby nie prze-
kazywać środków z funduszu na organizowanie imprez i przypomniał, 
że musi on być wydany do 15 grudnia 2020 roku.

Poruszył także temat podziału środków z funduszu sołeckiego na 
2021 rok. Stwierdził, że musi on być dokonany do końca września br. 
Zachęcał do przeprowadzania zebrań sołeckich na świeżym powietrzu. 
Prosił o jak najszybsze ustalenie terminów zebrań sołeckich. Poinfor-
mował także o realizacji inwestycji gminnych, głównie o remontowa-
nych drogach i wymianie oświetlenia na lampy ledowe, jak również 
o dobiegającej końca inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji Sobowidz.

Odpowiadał na wiele pytań sołtysów dotyczących spraw sołeckich.
Rozmawiano także o Współzawodnictwie Sołectw i ustalono, że 

w tym roku odbędą się jeszcze tylko dwie imprezy: Mistrzostwa Gminy 
w wędkarstwie i Mistrzostwa Gminy w strzelectwie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

HARMONOGRAM  
ZEBRAŃ WIEJSKICH

W okresie od 31 lipca do 21 września 2020 roku odbędą się zebra-
nia wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Trąbki Wielkie. Podczas 
w/w zebrań ustalony zostanie podział funduszu sołeckiego na 2021 rok. 
A oto terminy zebrań:

LP. SOŁECTWO DATA DZIEŃ GODZINA
1. Błotnia 2 września 2020 r. środa 19.00
2. Cząstkowo 14 sierpnia 2020 r. piątek 19.00
3. Czerniewo 7 września 2020 r. poniedziałek 18.00
4. Domachowo 7 września 2020 r. poniedziałek 19.00
5. Drzewina 24 sierpnia 2020 r. poniedziałek 18.00
6. Ełganowo 7 sierpnia 2020 r. piątek 18.00
7. Gołębiewko 20 sierpnia 2020 r. czwartek 19.00
8. Gołębiewo Średnie 3 września 2020 r. czwartek 18.00
9. Gołębiewo Wielkie 6 sierpnia 2020 r. czwartek 18.00

10. Graniczna Wieś 28 sierpnia 2020 r. piątek 18.00
11. Kaczki 25 sierpnia 2020 r. wtorek 18.00
12. Kleszczewo 31 lipca 2020 r. piątek 19.00
13. Klępiny 31 sierpnia 2020 r. poniedziałek 18.00
14. Kłodawa 9 września 2020 r. środa 19.00
15. Łaguszewo 25 sierpnia 2020 r. wtorek 19.30
16. Mierzeszyn 27 sierpnia 2020 r. czwartek 18.00
17. Pawłowo 24 sierpnia 2020 r. poniedziałek 19.00
18. Postołowo 4 września 2020 r. piątek 19.00
19. Rościszewo 3 września 2020 r. czwartek 19.00
20. Sobowidz 31 sierpnia 2020 r. poniedziałek 19.00
21. Trąbki Małe 9 września 2020 r. środa 18.00
22. Trąbki Wielkie 1 września 2020 r. wtorek 19.00
23. Warcz 27 sierpnia 2020 r. czwartek 19.00
24. Zaskoczyn 7 sierpnia 2020 r. piątek 18.00
25. Zła Wieś 1 września 2020 r. wtorek 18.00

Katarzyna Czyż
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CHODNIK 
W KŁODAWIE 
WYREMONTOWANY

W Kłodawie został wyremontowany chod-
nik biegnący wzdłuż drogi gminnej - ul. Szkol-
nej, od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania 
z droga powiatową. Łącznie położono prawie 
400 m2 kostki brukowej. Prace kosztowały 
blisko 90 000 zł i zostały wykonane w ra-
mach rządowego programu Funduszu  Dróg 
Samorządowych. Kolejnym etapem w ramach 
uzyskanego dofinansowania z FDS będą prace 
związane z naprawą samej drogi (ul. Szkolnej).

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

TRWA ROZRUCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOBOWIDZU
Mieszkańcy miejscowości Sobowidz, Gołębiewo Wielkie i Gołębiewo 

Średnie mogą już się przyłączać do nowo wybudowanej kanalizacji na 
podstawie i zgodnie z wydanymi warunkami przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej 
w trzech miejscowościach jest największą inwestycją w Gminie Trąb-
ki Wielkie w ostatnich latach. Łączna długość sieci wynosi około 24 
kilometrów. Wartość inwestycji przekracza 24 miliony złotych. Część 
środków pochodzi z dofinansowania od Marszałka Województwa Po-
morskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W dniu 23 lipca Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zwizy-
tował nowo powstały obiekt oczyszczalni ścieków i prosi mieszkańców 
o jak najszybsze podłączanie się do sieci.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

W dniu 9 lipca 2020 roku pod lasem odbyło się spotkanie Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola z mieszkańcami Kleszczewa.

Jego tematem były procedury związane z wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach na wydobycie kruszywa z terenu le-
śnego, którego właścicielem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe.

Wójt przedstawił obecny stan prac nad uzgodnieniami w raporcie 
oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji sporządzony przez in-
westora. Podczas spotkania mieszkańcy zadawali liczne pytania w oma-
wianym zakresie.

Wójt podziękował wszystkim obecnym za aktywny udział i rzeczo-
wą, merytoryczną dyskusję oraz poinformował, że będzie na bieżąco 
przekazywał informacje o postępach w pracach nad tym dokumentem.

Podziękowanie otrzymał również Radny Gminy Trąbki Wielkie 
i Sołtys wsi Kleszczewo Jan Selka oraz grono mieszkańców Kleszczewa 
za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie spotkania.

Andrzej Markowski

MIESZKAŃCY KLESZCZEWA NIE CHCĄ ŻWIROWNI
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PAŃSTWO TUCHOLSCY SĄ JUŻ 60 LAT RAZEM
Państwo Władysława i Jurgen Tucholscy z Trąbek Wielkich w dniu 

4 sierpnia 2020 roku obchodzili piękny Jubileusz 60-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

PAŃSTWO KINDEL SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Elżbieta i Grzegorz Kindel z Pawłowa w dniu 4 sierpnia 

2020 roku obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. 
W tym szczególnym dniu Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Ludwika 
Zdun odwiedzili Szanownych Jubilatów z kwiatami, upominkiem oraz 
z życzeniami zdrowia i pogody ducha na dalszej wspólnej drodze.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

PAŃSTWO GĘBUROWIE SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego obchodzili Państwo Zofia i Je-

rzy Gęburowie z Kaczek. W dniu 25 lipca 2020 roku podczas uroczystej 
Mszy św. w kościele parafialnym w Kłodawie Jubilaci odnowili przysię-
gę małżeńską. W tym szczególnym dniu zostali także odznaczeni me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol w obecności Kierownika organizacyjnego Urzędu Gminy 

w Trąbkach Wielkich Mireli Formelli oraz najbliższej rodziny. Do życzeń 
zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączyli kwiaty i upominek. Z kolei 
Ksiądz Proboszcz Zdzisław Kumor wręczył Jubilatom list gratulacyjny od 
Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Markowski
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ZEBRANO PONAD 11 LITRÓW KRWI
W dniu 18 lipca 2020 roku przy remizie strażackiej w Trąbkach 

Wielkich stanął mobilny punkt poboru krwi – krwiobus Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. W ramach akcji 
„Twoja krew – moje życie” zbierano krew dla dzielnicowego w Komi-
sariacie Policji w Trąbkach Wielkich mł. asp. Szymona Mielewczyka, 
który został poszkodowany w wypadku drogowym i dla innych potrze-
bujących. Akcja udała się. Chętnych do oddania krwi było aż 46, ale 
po weryfikacji krew mogło oddać 26 osób. I tak zebrano aż 11,7 litrów 
bezcennego płynu ratującego życie.

Organizatorzy, czyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trąb-
kach Wielkich zapowiadają już następną akcję. Odbędzie się ona w dniu 
1 października 2020 roku.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Magdalena Cugowska

W dniu 6 lipca 2020 roku w Goręczy-
nie Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk wręczył dotacje 67 jed-
nostkom OSP z 8 powiatów: gdańskiego, 
kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, 
nowodworskiego oraz z Gdańska i Sopotu. 
Wśród nich były trzy jednostki OSP z Gmi-
ny Trąbki Wielkie: Rościszewo, Ełganowo 
i Trąbki Wielkie.

WSPARCIE STRAŻAKÓW PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
Otrzymały one czek o wartości 7600 zł. 

Środki te przeznaczone zostaną na zakup mun-
durów i ubrań bojowych, hełmów i obuwia, 
a także motopomp i pił ratowniczych.

Dodatkowe środki finansowe otrzymały 
także jednostki OSP, które za swoją działalność 
zostały docenione przez kapitułę XIII edycji 
Ogólnopolskiego konkursu na najlepsze inicja-
tywy dla  społeczności lokalnych z udziałem 

ochotniczych straży pożarnych i samorządów 
„Floriany 2020”. Wśród nich znalazła się OSP 
w Trąbkach Wielkich, która otrzymała czek 
o wartości 1000 zł.

Czeki z rąk Marszałka Województwa Po-
morskiego Mieczysława Struka odbierali:

Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan 
Wiczling i przedstawiciel Zarządu Gminnego 
Związku OSP Wojciech Surma.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Magdalena Dzienisz Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

WÓJT ZAPRASZA ROLNIKÓW
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zaprasza wszystkich 

chętnych rolników z rodzinami na wspólny dwudniowy wyjazd do 
Częstochowy w dniach 5 - 6 września 2020 roku na coroczne Ogólno-
polskie Dożynki Rolników. Wyjazd zaplanowany jest dnia 5 września 
2020 roku (sobota) o godzinie 6.00 z placu przykościelnego w Trąbkach 
Wielkich. Zapisywać należy się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie w se-
kretariacie (nr tel. 512 005 159) do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W celu 
ubezpieczenia należy podać nr pesel. Koszt wyjazdu wynosi 140,00 zł.

Anna Andreskowska
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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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  

Czemu służy spis?
Spis umożliwi zebranie aktualnych danych 
dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości 
gospodarstw, upraw i hodowli, poziomu 
zmechanizowania oraz jakości życia. 

Dzięki przekazanym informacjom będzie 
możliwe opisanie zmian, jakie zaszły 
w polskim rolnictwie od ostatniego 
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 
Analiza danych pozwoli również na 
zaplanowanie środków finansowych 
na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. 
Dostęp do danych zebranych w spisie 
posiadają wyłącznie upoważnione służby 
statystyczne. 

Informacje są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Natychmiast po 
przekazaniu dane są anonimizowane, 
tak by nie była możliwa identyfikacja 
poszczególnych osób i gospodarstw 
rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz 
mających ustalić sytuację polskiego 
rolnictwa oraz mieszkańców terenów 
wiejskich.  

Bezpieczeństwo danych

To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na stronie 
internetowej www.spisrolny.gov.pl zamieszczony zostanie 
elektroniczny formularz oraz jego szczegółowa instrukcja  
wypełniania. 

Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o pomoc. 
Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się 
po Internecie, poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci 
lub wnuki, albo swojego sołtysa, wójta, burmistrza. 

Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze swoim 
urzędem gminy. 

Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony 
pytania będą odnosić się do stanu z 1 czerwca 2020 r.:
  •  prowadzenia działalności rolniczej, 
  •  użytkowania gruntów, 
  •  powierzchni zasiewów, 
  •  pogłowia zwierząt gospodarskich, 
  •  ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. 

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy 
poprzedzających 1 czerwca br.: 
  •  struktury dochodów gospodarstwa domowego, 
  •  prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio 
     związanej z gospodarstwem rolnym, 
  •  aktywności ekonomicznej, 
  •  zużycia nawozów. 

Jakie dane będą zbierane?

Spisz się samodzielnie 
przez Internet!

Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał 
możliwości dokonania spisu przez Internet, 
rachmistrz statystyczny przeprowadzi wywiad 
telefoniczny lub odwiedzi Ciebie w domu.  

POWSZECHNY SPIS ROLNY
1 września - 30 listopada 2020 r.
To największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, 
które zostanie przeprowadzone również we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. 
Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. 

Spiszmy się, jak na
rolników przystało!

www.spisrolny.gov.pl
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REKLAMA 009798984

JAKOŚĆ WĘGLA WYZYTÓWKĄ NASZEJ FIRMY

WĘGIEL TANIO! 
TRĄBKI WIELKIE, ul. GDAŃSKA 1 

SZEROKI WYBÓR WĘGLA:
- Ekogroszek, Ekogroszek I, Ekogroszek II. 
- Orzech I, Orzech II.   Transport gratis* 
- Kostka I, Groszek I.  Luzem i workowany 

Tel. 786-959-167 
Cennik dostępny na www.markraft.pl
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Drodzy Czytelnicy. Nowe wnętrze biblioteki 
w Mierzeszynie jest już gotowe. Są nowe meble, 
nowy sprzęt, nowa podłoga, a na ścianach … 
historia Mierzeszyna i to nie tylko ta oficjalna. 
Są tam także zdjęcia prywatne otrzymane od 
naszych Czytelników (jeszcze raz wszystkim 
serdecznie dziękujemy i informujemy, że chętnie 
przyjmiemy do zeskanowania inne historyczne 
zdjęcia z Mierzeszyna). Być może ktoś z Was 

NOWE WNĘTRZE BIBLIOTEKI W MIERZESZYNIE

„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI 
CZŁOWIEK” Z MYŚLĄ 
O NAJMŁODSZYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąb-
kach Wielkich została zakwalifikowana do 
udziału w projekcie Instytutu Książki z Kra-
kowa pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek”.

Projekt ten rozpocznie się we wrześniu 
2020 roku. Wtedy to każde dziecko w wieku przedszkolnym,  które odwie-
dzi jedną z naszych bibliotek, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informa-
cyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz 
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziec-
ko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek” została dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Leszek Orczykowski

„SIEĆ NA KULTURĘ”  
JUŻ WKRÓTCE

Kolejnym projektem do którego zakwalifikowała się Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich jest „Sieć na kulturę” – flagowy 
projekt Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. 
Dzięki niemu nasi pracownicy podniosą swoje kwalifikacje w za-
kresie kompetencji cyfrowych, zorganizowane zostaną zajęcia dla 
dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat rozwijające ich kompetencje 
cyfrowe, a także otrzymamy 6 laptopów niezbędnych do organizacji 
zajęć i warsztatów. Rozpoczęcie szkoleń planowane jest we wrześniu 
2020 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz 
aktywizacji cyfrowej”). O szczegółach projektu i rekrutacji wkrótce 
Was poinformujemy!

Leszek Orczykowski

lub z Waszej rodziny znajduje się na tych zdję-
ciach. Zapraszamy więc do „nowej biblioteki” 
i liczymy, że spodoba się Wam. Oczywiście za-
praszamy także po książki, wśród których jest 
wiele nowości. I to po raz pierwszy od 11 marca 
br. z możliwością wolnego dostępu do regałów. 
Zasady reżimu sanitarnego obowiązują jednak 
nadal. Oznacza to, że Czytelnicy zobowiązani 
są do zakrycia maseczką ust i nosa, dezynfekcji 

rąk przed podejściem do regałów oraz zachowa-
nia zasady dystansu społecznego (także między 
regałami). Wznawiamy także usługę kserowa-
nia, skanowania i drukowania. Atmosfera w bi-
bliotece w Mierzeszynie była zawsze niezwykle 
przyjazna, ale teraz, dzięki nowemu wnętrzu, 
powinna być jeszcze lepsza.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ewa Papis
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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 września 2020 roku Biesiada Dożynkowa 
nie odbędzie się. To bardzo trudna decyzja, ale 

ODWOŁANA
zdrowie Mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie 
i Gości Biesiady jest najważniejsze.

Tak więc fani Zespołu „Long & Junior” 
i innych atrakcji Biesiady muszą uzbroić się 
w cierpliwość. Miejmy nadzieję, że w przy-
szłym roku w dniu 12 września Biesiada 

Dożynkowa będzie mogła się odbyć i wtedy 
to usłyszymy największe przeboje Zespołu 
„Long & Junior”: „Kolorowa sukienka”, „Tańcz, 
tańcz, tańcz”,”Piosenka dla dziewczyny” czy 
„Osiemnastka”.

Leszek Orczykowski

Na ostatnich, przed wakacyjną przerwą, 
zajęciach z piosenki estradowej w sali GOKSiR 
odbyło się niezwykłe wydarzenie. Nagrywa-
ne były bowiem występy uczestników zajęć. 
Każdy występ poprzedzony był krótką roz-
mową z Tomaszem Stroynowskim, który wraz 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ Z PIOSENKI ESTRADOWEJ NA FILMIE
z Eweliną Szulc byli autorami scenariusza. 
Reżyserem i operatorem kamery był Przemek 
Snopek ze Studia Filmowego Operator, a za 
dźwięk odpowiadał Krzysztof Pytel. Tacy pro-
fesjonaliści zapewniają, że film będzie super. 
Obecnie trwa montaż nagranego materiału 

i już niebawem udostępnimy film na stronie 
internetowej GOKSiR. Prosimy o uzbrojenie 
się w cierpliwość. A na zachętę prezentujemy 
zdjęcia z tego wydarzenia.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ewelina Szulc

Kochani!!! Niezmiernie miło mi poin-
formować, iż wraz z niezastąpionymi i wspa-
niałymi Paniami z KWG w Gołębiewku oraz 
z artystami o których niebawem...., będzie-
my realizować trzy koncerty w ramach pro-
gramu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Narodowego Centrum Kul-

tury pt. „Kultura w sieci”. Nasz wniosek pt. 
„Cudze chwalicie swego nie znacie” został 
rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy do-
finansowanie w wysokości 39000 zł! Pierwszy 
koncert on-line ze świetlicy w Gołębiewku 
już w sierpniu ... Bądźcie czujni! Tym samym 
zapraszam do „lajkowania” świeżo powstałej 

BĘDĄ KONCERTY ZE ŚWIETLICY W GOŁĘBIEWKU

strony „Gospodyń” właśnie tam będą poja-
wiać się informacje:
https://www.facebook.com/KGWGolebiewko

Tekst i zdjęcie: Przemek Radziszewski
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SUKCES DEBLISTÓW 
Z TRĄBEK MAŁYCH

Bardzo dobrze spisali się tenisiści TUKS Leo Trąbki Małe Marcin 
Andrzejczak i Leon Zaorski na rozegranych w dniach 5-10 lipca 2020 
roku na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej Mistrzostwach Polski 
Młodzików (do lat 14). Rozstawieni w turnieju z numerem 4 w pierwszej 
rundzie pokonali 6 : 4, 7 : 5 parę Jakub Hrynkiewicz (AG Tenis Radom), 
Przemysław Nikołajuk (Morelowa TC Warszawa). W ćwierćfinale jesz-
cze łatwiej bo 6 : 0, 6 : 3 debel Tadeusz Michałowski (BKT Advantage 
Bielsko-Biała), Dominik Spychalski (Górnik Bytom). W półfinale po 
bardzo dobrej grze i wyrównanym meczu przegrali tylko 4 : 6, 6 : 4, 
10 : 7. Minimalnie lepsi od nich okazali się późniejsi zwycięzcy turnie-
ju Tomasz Berkieta (KT Warszawianka), Bruno Kokot (KT Szczawno 
Zdrój). Ostatecznie zajęli więc 3. miejsce i zdobyli brązowe medale.

Obaj zawodnicy grali również w rozgrywkach singlistów.
Rozstawiony z 6 Marcin Andrzejczak w pierwszej rundzie wygrał 

z zawodnikiem BKT Advantage Bielsko-Biała Vitaliiem Hnidetsem 
7 : 6 (7), 6 : 3, w drugiej pokonał Macieja Zarębskiego z KT Warsza-
wianka 6 : 4, 6 : 3 i zakończył udział w turnieju na ćwierćfinale ulegając 
turniejowej 1 i późniejszemu zwycięzcy Tomaszowi Berkieta także z KT 
Warszawianka 4 : 6, 4 : 6. Natomiast Leon Zaorski odpadł z turnieju 
już w pierwszej rundzie przegrywając z zawodnikiem rozstawionym 
z numerem 3 Mikołajem Migdalskim z BKT Advantage Bielsko-Biała. 
Był to jednak emocjonujący pojedynek, gdyż pierwszego seta wygrał 
Leon 6 : 3. Dwa następne jednak przegrał po 4 : 6.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Zaorski

KONTENERY DLA SOKOŁA
Piłkarze Sokoła Ełganowo i ich goście nie będą już się musieli 

przebierać w pomieszczeniach świetlicy. Otrzymali oni bowiem do ko-
rzystania od Gminy Trąbki Wielkie 4 kontenery: trzy socjalne i jeden 
sanitarny. Z socjalnych korzystać będą piłkarze Sokoła Ełganowo, ich 
goście i sędziowie. Natomiast z sanitarnego zaopatrzonego w 5 miejsc 
prysznicowych i 4 umywalki wszyscy w/w.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

URZĘDNICY OTRZYMALI HULAJNOGI
Ruszyła kampania „Mobilny Urząd – Aktywny 

Urzędnik”. W jej ramach w dniu 22 lipca 2020 roku 
przed Stadionem Energa Gdańsk przedstawiciele 10 
pomorskich urzędów (Gdańsk, Gdynia, Tczew, Pruszcz 
Gdański, Miasto i Gmina Nowy Staw, Gmina Nowy 
Dwór Gdański, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Trąbki 
Wielkie, Gmina Stare Pole, Gmina Ustka) oraz Gdań-
skie Autobusy i Tramwaje jako członek wspomagający 
stowarzyszenie, odebrali od Polskiej Unii Mobilności 
Aktywnej (PUMA) elektroniczne hulajnogi. Zosta-
ły one użyczone samorządom na czas nieokreślony.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie pracowników 
urzędów miast i gmin do realizowania krótkich prze-
jazdów w ramach codziennych obowiązków służbo-
wych zamiast samochodem - właśnie na e-hulajnodze.

PUMA nie ingeruje w reguły udostępniania po-
jazdów, ważne by przejazdy odbywały się z użyciem 
dedykowanej aplikacji, która zliczać będzie przeje-
chane kilometry, co umożliwi skalkulowanie ograni-
czenia emisji CO2.

- „Hulajnoga będzie dostępna dla wszystkich 
pracowników chętnych do korzystania z takiej formy przemieszczania się w ramach krótkich przejazdów 

służbowych po Trąbkach Wielkich i gminie. To ekolo-
giczna alternatywa dla samochodu” - wyjaśnia Halina 
Wrocławska z Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich, 
która odbierała hulajnogę..

Kampania realizowana jest w ramach projektu 
cities.multimodal współfinansowanego z programu In-
terreg Baltic Sea Region, finansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Jan Rusek
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Rozpoczęły się rozgrywki Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej w ramach rundy jesien-
nej sezonu 2020/2021. Występują w nich trzy 
drużyny seniorskie z Gminy Trąbki Wielkie: 
KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie w klasie okrę-
gowej „no 10.pl” w grupie 1, LKS Sokół Ełga-
nowo w klasie A „no 10.pl” w grupie 2 i GKS 
Trąbki Wielkie – w klasie B w grupie 2.

W klasie okręgowej rozegrano już trzy ko-
lejki. Orzeł 1955 dobrze rozpoczął wygrywając 
na własnym boisku ze Sportingiem Leźno 2 : 1. 
W dwóch następnych doznał porażek: na wy-
jeździe z Orkanem Rumia 1 : 6 i w Trąbkach 
Wielkich z GLKS Różyny 1 : 2. Po tych me-
czach z dorobkiem 3 punktów i stosunkiem 
bramek 4 : 9 zajmuje 12. miejsce.

Najbliższe mecze tej drużyny odbędą się 
w następujących terminach:
23.08.2020 r. (niedziela), godz. 16.00, Potok 
Pszczółki – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie
25.08.2020 r. (wtorek), godz. 18.30, Orzeł 1955 
Trąbki Wielkie – GTS Mokry Dwór
30.08.2020 r. (niedziela), godz. 11.00, Bałtyk II 
Gdynia – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie
5.09.2020 r., godz. 16.00, Orzeł 1955 Trąbki 
Wielkie – Orlęta Reda
12.09.2020 r. (sobota), godz. 17.00, GKS Sie-
rakowice – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie
19.09.2020 r. (sobota), godz. 16.00, Orzeł 1955 
Trąbki Wielkie – GTS Goszyn

Drużyny grające w klasie A mają już za sobą 
dwa mecze. Beniaminek tej klasy rozgrywko-
wej Sokół nie zdobył jeszcze ani punktu, ani 
bramki. W pierwszym meczu na własnym bo-
isku przegrał z FC Gowidlino 0 : 2, a w drugim 
w Kiełpinie uległ Amatorowi 0 : 7. Posiada więc 
zerowe konto punktowe, stosunek bramek 0 : 9 
i zajmuje obecnie ostatnie 15. miejsce.

Szanse na poprawę swojego dorobku bę-
dzie miał Sokół w następujących najbliższych 
meczach:
22.08.2020 r. (sobota), godz. 16.30, Sokół Eł-
ganowo – Gryf Goręczyno
26.08.2020 r. (środa), godz. 18.00, GTS Rot-
manka – Sokół Ełganowo

ORZEŁ 1955 W KLASIE OKRĘGOWEJ – 12, 
SOKÓŁ W KLASIE A – 15, A GKS W KLASIE B – 3

30.08.2020 r. (niedziela), godz. 15.00 Sokół 
Ełganowo – GKS II Kowale
6.09.2020 r. (niedziela), godz. 15.00, Sokół 
Ełganowo – Jaguar II Gdańsk
13.09.2020 r. (niedziela), godz. 16.00, TRES 
Osiczanka Osice – Sokół Ełganowo

20.09.2020 r. (niedziela), godz. 15.00, Sokół 
Ełganowo – Orzeł Straszyn

Z kolei zespoły B klasowe dopiero zainau-
gurowały rozgrywki. GKS na początek wygrał 
w Trąbkach Wielkich z Pomeranią Gdańsk 3 : 0 
i dzięki temu wynikowi zajmuje 3. miejsce.

Kolejne mecze rozegra w następujących 
terminach:
23.08.2020 r. (niedziela), godz. 11.00, Santos 
Gdańsk – GKS Trąbki Wielkie
26.08.2020 r. (środa), godz. 15.00, GKS Trąbki 
Wielkie – Czarni II Pruszcz Gdański
30.08.2020 r. (niedziela), godz. 17.00, Korona 
Cedry Małe – GKS Trąbki Wielkie
6.09.2020 r. (niedziela), godz. 12.00, GKS Trąb-
ki Wielkie – UKS 82 Klukowo
13.09.2020 r. (niedziela), godz. 11.00, KS Gra-
biny Zameczek – GKS Trąbki Wielkie
20.09.2020 r. (niedziela), godz. 12.00, GKS 
Trąbki Wielkie – Morena Gdańsk

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa



Wójt Gminy Trąbki Wielkie,
Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie,

Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska

mają zaszczyt zaprosić

mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
na odpust parafialny i uroczyste odsłonięcie pomnika 

ks. Jana Pawła Aeltermanna dnia 30 sierpnia 2020 roku.

Przebieg uroczystości:
12:00 Msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie
13:00 Uroczyste odsłonięcie pomnika
13:30 Loteria fantowa

Uroczystość pod patronatem:
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