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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to 
program, w ramach którego rządowe środki tra-
fiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na 
inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane 
przez Rząd można wykorzystać m.in. na budowę 
żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także 
inne, niezbędne lokalnie działania.

W sumie, Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu te-
rytorialnego ponad 13 mld złotych:

• 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 
roku do wszystkich gmin i powiatów w całej 
Polsce

• 4,35 mld zł – środki przyznane jednost-
kom samorządu terytorialnego w ramach kon-
kursu w grudniu 2020 roku

• 1,65 mld zł – środki przyznawane jed-
nostkom samorządu terytorialnego w ramach 
drugiego konkursu – przyznane właśnie teraz

• 1 mld zł – skierowany do gmin górskich 
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub 
inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę 
turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną 
związaną z usługami turystycznymi.

Samorządy województwa pomorskiego, 
w ramach tego Funduszu, otrzymały już 713 
958 365,59 zł: 385 400 719 zł (I tura), 237 065 
915,27 zł (II tura) i 91 491 731,32 zł (III tura).

Wśród beneficjentów Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w trzeciej turze znalazła 
się Gmina Trąbki Wielkie. Otrzymała ona kwotę 
2 milionów złotych na budowę Ośrodka Zdro-
wia w Mierzeszynie. Informację o tym przeka-
zała Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie Błażejowi 
Konkolowi wraz z symbolicznym czekiem Po-
słanka Magdalena Sroka.

Inwestycja obejmuje: budowę budynku 
Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami wodno-
-kanalizacyjnymi, CO, kanalizacji deszczowej, 
budowę 2 zbiorników na ścieki sanitarne, in-
stalacji energetycznej, gazowej, wentylacji me-
chanicznej oraz klimatyzacji, kotłowni gazowej, 

GMINA TRĄBKI WIELKIE POZYSKAŁA 
2 MLN ZŁ NA BUDOWĘ OŚRODKA 
ZDROWIA W MIERZESZYNIE

instalacji elektrycznych oraz zasilania z paneli 
fotowoltaicznych o mocy 16 kW; ponadto zago-
spodarowanie terenu oraz wyposażenie ośrod-
ka zdrowia. Inwestycja powstanie w pobliżu 
remizy OSP przy ulicy Wolności 32A. Budy-

nek zaprojektowany jest jako publiczny zakład 
opieki zdrowotnej, dostosowany dla osób nie-
pełnosprawnych: budynek jednokondygnacyjny 
z poddaszem nie użytkowym, bez podpiwnicze-
nia, pokryty dachem dwuspadowym. Wielkość 
budynku: długość 27,87 m, szerokość 15,28 m, 
wysokość 8,98 m, kubatura 2868 m3, powierzch-
nia zabudowy 371,35 m2. Do budynku od strony 
elewacji frontowej przylegać będzie dobudówka 
pokryta dachem płaskim. Znajdowały się tam 
będą następujące pomieszczenia: gabinet lekar-
ski szt. 4, gabinet zabiegowy, gabinet stomato-
logiczny, pomieszczenia gospodarcze i socjalne 
szt. 4, WC szt. 3, szatnie szt. 2, biuro, łazienka 
lekarzy, przedsionek szt. 2, korytarz, pokój prze-
wijania niemowląt, kotłownia, pokój szczepień, 
wózkarnia, wiatrołap, recepcja, poczekalnia. 
Razem powierzchnia użytkowa budynku wy-
nosić będzie 302,34 m2. Dla obsługi OZ zapro-
jektowano parking na 10 miejsc postojowych, 
w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Projekt 
obejmuje również zakup wyposażenia gabine-
tów i pozostałych pomieszczeń OZ oraz zakup 
sprzętu medycznego i komputerowego. Plano-
wany koszt budowy Ośrodka Zdrowia wynosi 
2,5 mln zł, a koszt zakupu wyposażenia to 500 
tys. zł. Ogółem szacunkowy koszt inwestycji 
wyniesie więc 3 mln zł. Celem projektu jest po-
prawa jakości i zapewnienie lepszego dostępu 
do usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy 
Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w miejscowości Sobowidz 
na długości ok 1,65 km, koszt robót wynosi 1.476.948,27 zł brutto, ter-
min wykonania do 30.07.2021 r.

Kolejne inwestycje planowane przez Powiat Gdański do wykonania 
w tym roku na terenie Gminy Trąbki Wielkie w ramach zadania „Popra-
wa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez moderni-
zację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” to:

- remont chodnika w miejscowości Czerniewo o długości ok. 50 mb;
- oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Sobowidz;
- specjalne oznakowanie pomiar prędkości tzw. buźka;
- budowa chodnika w miejscowości Kłodawa etap I.
Szacunkowy koszt ogólny w/w inwestycji wynosi ok. 150.000,00 zł 

brutto.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kamińska

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Specjalnej w War-
czu. W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy budynek Szkoły 
usytuowany prostopadle do istniejącego budynku (przylegający od 
strony zachodniej). W nowym budynku znajdą się przede wszystkim 
pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i indywidual-
nych, sala gimnastyczna, biblioteka z czytelnią, a także pomieszczenia 
obsługujące: zaplecza, łazienki i pomieszczenie pomocnicze. Łączna 
powierzchnia użytkowa rozbudowy budynku to 496,54 m2, natomiast 
łączna powierzchnia użytkowa budynku po rozbudowie wyniesie 961,46 
m2. Ponadto w obrębie Szkoły planuje się wykonanie nowego boiska, 
chodników, małej architektury, instalacji zewnętrznych oraz innych 
elementów zagospodarowania terenu. Koszt robót budowlanych wy-
nosi 2.442.586,00 zł. Zakończenie robót i oddanie obiektu do użytku 
planowane jest do końca czerwca 2021 roku.

INWESTYCJE POWIATU GDAŃSKIEGO 
NA TERENIE GMINY TRĄBKI WIELKIE

Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G 
w zakresie budowy chodnika w miejscowości 
Gołębiewo Wielkie (długość chodnika ok. 500 
mb) - koszt robót wynosi 189.420,00 zł brutto, 
termin wykonania do 30.06.2021 r.

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu 
drogi powiatowej nr 2210G w miejscowości 
Sobowidz - koszt robót wynosi 420.045,00 
zł brutto, termin wykonania do 10.06.2021 r.

Głos Trąbecki
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POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 19 kwietnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. Udział w nim wzięli: Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol, Dyrektor GOZ Dorota Bąk, Kierownik GOPS Grażyna Wysiec-
ka, Kierownik Organizacyjny UG Mirela Formella, Kierownik Oświaty UG Pa-
trycja Jereczek, członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Anna 
Andreskowska i Komendant Komisariatu Policji asp. szt. Adam Baczewski.

Podczas posiedzenia Wójt odebrał raporty o sytuacji epidemiologicznej 
w Gminie Trąbki Wielkie.

W związku z tym, przekazujemy najistotniejsze informacje:
- na terenie naszej Gminy mamy 24 osoby, u których laboratoryjnie po-

twierdzono zarażenie COVID-19,
- 75 mieszkańców naszej Gminy przebywa na kwarantannie,
- w okresie od 12 do 16 kwietnia kolejnych 70 osób otrzymało pierwszą 

dawkę szczepionki,
- Gminny Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich zgłosił gotowość do 

wykonywania do 100 szczepień dziennie, również w soboty,
- tempo szczepień jest jednak uzależnione od dostaw szczepionki,
- do tej pory GOZ Trąbki Wielkie wykorzystał wszystkie otrzymane dawki 

szczepionki zgodnie z harmonogramem szczepień,
- GOZ Trąbki Wielkie wykonuje szczepienia małych dzieci, pobrania krwi, 

bilanse dla dzieci i młodzieży, wizyty domowe położnych,
- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwiet-

nia 2021 r. z dniem 19.04.2021 roku do pracy stacjonarnej wróciły placówki 
wychowania przedszkolnego i żłobki,

- frekwencja w pierwszym dniu najmłodszych dzieci w poszczególnych od-
działach przedszkolnych wynosiła ok. 90%, a w niepublicznym żłobku ok. 94%,

- w okresie od 12 do 16 kwietnia Policja wystawiła 25 mandatów za nie-
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego w miejscach publicz-
nych, skierowano 3 wnioski do sądu, a w 7 przypadkach interwencja Policji 
zakończyła się upomnieniem.

Przypominamy o obowiązku korzystania w przestrzeni publicznej z ma-
seczek.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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W dniu 2 marca 2021 roku Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol wraz z innymi 
włodarzami z Powiatu Gdańskiego spotkał się 
na terenie Areny Przywidz z Posłanką Mag-
dalena Sroką. Spotkanie miało na celu przy-
bliżenie tematu inwestycji mieszkaniowych 
oraz zachęcenie samorządów do skorzystania 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnic-
twa przygotowanego przez Ministerstwo Roz-
woju, Pracy i Technologii pod kierownictwem 
Wicepremiera Jarosława Gowina.

Główne założenia Programu „Mieszkanie 
dla rozwoju” przedstawił wiceprezes Krajowe-
go Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek.

Pakiet Mieszkaniowy to m.in: wyższe fi-
nansowe wsparcie budownictwa społecznego 
i komunalnego, łatwiejszy dostęp do grun-
tów pod zabudowę, zwiększenie dostępno-

SAMORZĄDOWCY ROZMAWIALI Z POSŁANKĄ 
O INWESTYCJACH MIESZKANIOWYCH

ści mieszkań na wynajem dla osób o niskich 
dochodach, poprawę warunków mieszkanio-
wych już istniejących, dopłaty do czynszu dla 
najemców mieszkań.

Samorządowcy wykazali duże zaintereso-
wanie tymi tematami.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: strona Magdaleny Sroki

W ostatnim czasie Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol dwu-
krotnie spotkał się z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem. Naj-
pierw w dniu 12 marca 2021 roku omawiali oni tematy samorządowe, 
w tym tematy związane z inwestycjami samorządowymi dotowanymi 
z budżetu państwa. Następnie w dniu 1 kwietnia 2021 roku, już w obec-

WÓJT SPOTKAŁ SIĘ Z WOJEWODĄ
ności Dyrektora Biura Związku Gmin Pomorskich Bogdana Dombrow-
skiego, m.in. o budowach kanałów technologicznych przy drogach 
gminnych dofinansowywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: facebook Pomorski Urząd Wojewódzki

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol spotkał się w dniu 19 
kwietnia 2021 roku z Dyrektorami, by omówić sprawy związane z funk-
cjonowaniem placówek oświatowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 
kwietnia 2021 r. z dniem 19.04.2021 r. do pracy stacjonarnej wróciły 
placówki wychowania przedszkolnego i żłobki.

Frekwencja najmłodszych dzieci w poszczególnych oddziałach 
przedszkolnych wynosiła pierwszego dnia ok. 90%, a w niepublicz-
nym żłobku 94%.

Na spotkaniu Wójt poinformował dyrektorów, że Gmina Trąbki 
Wielkie będzie ubiegać się o środki w ramach programu „Aktywna 
tablica”, „Posiłek w szkole i w domu” oraz na wyposażenia w pomoce 
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przed-
miotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Rozmawiano o pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, jak 
również o możliwości zorganizowania półkolonii w okresie wakacyjnym.

Zapoznano się z wynikami rekrutacji do klas I i oddziałów przed-
szkolnych.

Wójt poinformował również, że wniosek o dofinansowanie projektu 
„Gmina Trąbki Wielkie wspiera przedszkolaków” uzyskał pozytywną 
ocenę formalną, a obecnie czekamy na ocenę merytoryczną.

OMAWIALI FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Na koniec spotkania dyrektorzy otrzymali płyny do dezynfekcji rąk 

oraz powierzchni przekazane Gminie Trąbki Wielkie przez Wojewodę 
Pomorskiego Dariusza Drelicha.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Głos Trąbecki

5



MODERNIZACJA 
OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO

W całej Gminie Trąbki Wielkie trwa mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego. Do końca 
marca 2021 roku, we wszystkich 25 sołectwach, 
na blisko 700 słupach należących do Energa 
Oświetlenie Sp z o.o.

pojawiły się nowe oprawy energooszczęd-
ne LED. W związku z tym przedstawiamy 
kilka ciekawostek. Natężenie światła jest uza-
leżnione od klasy drogi (wojewódzka, powia-
towa, gminna). 1 lampa sodowa, dotychczas 
oświetlająca nasze drogi, zużywa tyle energii 
ile 2,2 obecnie montowanych lamp LED. Ma to 
przełożenie na wymierne korzyści dla środowi-
ska i dla gminnego budżetu, a zaoszczędzone 
pieniądze zaspokoją inne potrzeby miesz-
kańców. Zgodnie z 6-letnią umową, licząc od 
roku 2021, Gmina Trąbki Wielkie zaoszczę-
dzi na oświetleniu ok. 10 000 zł rocznie. Taki 
poziom oszczędności uwzględnia już koszty 

PRACE DROGOWE 
PRZY WJEŹDZIE DO 
TRĄBEK WIELKICH

W dniu 12 kwietnia 2021 roku w Trąbkach 
Wielkich rozpoczęły się prace przy drodze 
wojewódzkiej nr 222. W efekcie powstanie 
fragment (ok. 350 m) ścieżki rowerowej, któ-
ry połączy istniejącą już ścieżkę rowerową od 
strony Kleszczewa z chodnikiem biegnącym 
po stronie zakładu Voestalpine.

W związku z prowadzonymi pracami zo-
stał wprowadzony ruch wahadłowy, który bę-
dzie w tym miejscu obowiązywać do 2 tygodni. 
Budowa ścieżki potrwa do połowy czerwca br.

Inwestycję prowadzi i w całości finansuje 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpli-
wość.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

PORZĄDKOWANIE 
POBOCZY DRÓG

Na odcinku z Kleszczewa do Mierzeszyna 
(drogi wojewódzkie nr 226 i 233) trwa porząd-
kowanie poboczy dróg z zakrzewień ogranicza-
jących widoczność. W miejscach pracy rębaka 
obowiązuje ograniczenie prędkości oraz mogą 
pojawić się chwilowe utrudnienia w ruchu.

Zadanie prowadzi i finansuje w całości 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Dzię-
kujemy za zrozumienie i cierpliwość.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

modernizacji rozłożone na 6 lat. Po upływie 6 
lat oszczędności będą jeszcze większe. Budżet 
gminny, przy założeniu dzisiejszych cen, zaosz-

czędzi ok. 111 000 zł rocznie za zużycie energii 
wykorzystanej do oświetlenia ulicznego.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Głos Trąbecki
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RUSZYŁA BUDOWA 
KANALIZACJI 
SANITARNEJ 
W KŁODAWIE

W ciągu tygodnia wybudowano sieć ka-
nalizacyjną na ulicy Krótkiej. Obecnie prace 
przeniosły się na ulicę 3 Maja. Budowa całej 
zaplanowanej kanalizacji sanitarnej w Kłoda-
wie potrwa do końca 2021 roku.

Przeprowadzenie inwestycji jest możliwe 
dzięki środkom unijnym pozyskanym przez 
Gminę Trąbki Wielkie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

NOWE KONTENERY 
NA PSZOK-U

Na PSZOK-u w Trąbkach Wielkich są już 
nowe kontenery i pojemniki. Pamiętajmy, że 
na PSZOK-u możemy oddawać POSEGRE-
GOWANE odpady.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
(PSZOK) w Trąbkach Wielkich

Lokalizacja: Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa 
30 (teren oczyszczalni ścieków)

Godz. otwarcia: pn., śr. – pt.: 9:00-16:00, 
sob. 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy, nr tel.: 538 579 997

Na PSZOK MOŻNA DOSTARCZYĆ:
– papier i tekturę; tworzywa sztuczne; 

metale; szkło; zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny;

– odpady wielkogabarytowe; opony po-
chodzące z samochodów osobowych, rowerów, 
motorowerów, motocykli w ilości do 4 sztuk 
rocznie na 1 gospodarstwo domowe; zużyte 
akumulatory i baterie; żarówki i świetlówki; 
odzież; tekstylia; leki i chemikalia; bioodpady

– beton, gruz w ilości do 2 m3/rok na 1 
gospodarstwo domowe; odpady budowlano-re-
montowe (z wyłączeniem materiałów izolacyj-
nych np. płyt azbestowo-cementowych, wełny 
mineralnej, papy i styropianu) itp.

Na PSZOK NIE MOŻNA oddawać od-
padów pochodzących z działalności gospo-
darczej!

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

BĘDZIE BARDZIEJ 
EFEKTYWNE 
OCZYSZCZANIE 
ŚCIEKÓW

Na terenie oczyszczalni ścieków 
w Trąbkach Wielkich zbudowany został 
zbiornik retencyjno-uśredniający o pojem-
ności 150 m3. Służył on będzie do ścieków 
dowożonych beczkami asenizacyjnymi. 
Dzięki niemu ścieki nie będą wlewane 
bezpośrednio do reaktora, a dawkowane 
ze zbiornika. Pozwoli to na jeszcze bar-
dziej efektywne ich oczyszczenie. Koszt 
inwestycji to 730 tys. zł.

Tekst i zdjęcie: Karol Kozak
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W dniu 6 marca 2021 roku odbyło się ze-
branie sprawozdawczo – wyborcze OSP Mie-
rzeszyn. Ze względów zdrowotnych rezygnację 
złożył dotychczasowy Prezes Krzysztof Kraiń-
ski, który swoją funkcję pełnił od 2003 roku. 
Walne Zebranie Członków OSP Mierzeszyn, 
oprócz wyboru nowej Komisji Rewizyjnej, 
wybrało również nowy Zarząd. Nowym Preze-
sem OSP Mierzeszyn został Marcin Butowski.

Krzysztofowi Kraińskiemu dziękujemy 
za 18 lat kierowania jednostką, za każdy trud 
i poświęcenie na rzecz OSP Mierzeszyn. Gra-
tulujemy nowemu Prezesowi Marcinowi Bu-
towskiemu. Życzymy wszystkiego najlepszego 
oraz sukcesów w prowadzeniu jednostki OSP 
Mierzeszyn.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

„ZMIANA WARTY” W OSP MIERZESZYN

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek” Władysław Ornowski, Sołtys wsi Sobowidz Krzysztof Łoński i Prezes Jed-
nostki OSP w Sobowidzu Krzysztof Piepiórka tuż przed Świętami Wielkanocnymi zamienili się 
w Zajączka Wielkanocnego i mieszkańcom 11 sołectw sprezentowali mrożone frytki firmy Avi-
ko. Frytek było aż 9249 kg, a otrzymali je mieszkańcy następujących wsi: Błotnia, Czerniewo, 
Domachowo, Ełganowo, Gołębiewo Średnie, Klępiny, Pawłowo, Postołowo, Rościszewo, Sobo-
widz i Warcz. Zainteresowanie było bardzo duże. Cały transport frytek został odebrany. Jeszcze 
raz sprawdziła się zasada Władysława Ornowskiego: „Współpraca przynosi obfite owoce, gdy 
jeden coś daje, drugi za to płaci, trzeci to przywiezie, a czwarty ustali wszystko logistycznie”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Sebastian Schuchardt

ZAJĄCZEK WIELKANOCNY 
PRZEKAZAŁ FRYTKI 
MIESZKAŃCOM 11 SOŁECTW

O PALMIE 
Z EŁGANOWA 
W TV TRWAM

W trudnych czasach pandemii jednost-
ka OSP z Ełganowa, tak jak w poprzednich 
latach, przygotowywała palmę wielkanocną 
do kościoła w Ełganowie. W tygodniu przed 
Niedzielą Palmową  druhny i druhowie po-
zbierawszy wcześniej  materiały, kilka godzin 
zaplatali gałązki i ustroili palmę kwiatkami 
z bibuły.  Kontynuując tradycję tworzenia palm 
stworzyli już piąte dzieło, które tym razem 
mierzyło 5,25 m i było niższe od rekordowego 
z 2019 roku o 1,75 m. W tym roku przygoto-
wania do robienia palmy wielkanocnej były 
wyjątkowe, ponieważ praca ta została zauważo-
na również poza Parafią. Po skończonej pracy 
druhny i druhów z OSP Ełganowo odwiedził 
redaktor Telewizji Trwam, aby nagrać mate-
riał do reportażu.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Surma

Głos Trąbecki
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PTASIE RADIO GDAŃSK 
PODAROWAŁO BUDKI 
LĘGOWE

Do Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich przyjechała ekipa 
Ptasiego Radia Gdańsk, czyli Piotr Kamont i Włodzimierz Raszkiewicz. 
Przywieźli oni trzy budki lęgowe dla ptaków. Ornitolog Piotr Kamont 
opowiedział dzieciom jak pomóc skrzydlatym przyjaciołom i wyjaśnił 
zasady wieszania budek lęgowych. Domki dla ptaków umieścił na drze-
wach na terenie Szkoły. Zadał dzieciom zadanie obserwowania budek 
i sprawdzania czy ptaszki zaakceptują nowe lokum.

Tekst i zdjęcie: Irena Drożyńska

GOŚCILIŚMY 
NAJLEPSZYCH 
UCZNIÓW 
Z WOJEWÓDZTWA

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wiel-
kich od kilku lat realizuje zadanie dotyczące konkursów przedmioto-
wych, których organizatorem jest Pomorski Kurator Oświaty. Każdy taki 
konkurs składa się z 3 stopni przeprowadzanych zgodnie z podanym 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty harmonogramem. W tym roku 
odbyły się finały z języka polskiego, języka niemieckiego i geografii. 
O tytuł laureata ubiegali się uczniowie z województwa pomorskiego, 
w zakresie języka polskiego – 175 osób, języka niemieckiego – 59 osób 
i geografii – 50 osób. Laureaci konkursu z j. polskiego zwolnieni są 
z pisania egzaminu z tego przedmiotu oraz mają szansę być przyjętymi 
w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Prze-
prowadzenie konkursów umożliwiło Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 512), w którym zapisano, 
że ich realizacja wyłączona jest z zakazu organizacji.

Tekst i zdjęcie: Irena Drożyńska

Głos Trąbecki
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SŁAWCAR
Sławomir Wiński
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 Warsztat blacharsko - lakierniczy istniejący na rynku od 2006 

roku proponuje Państwu kompleksową obsługę napraw po kolizyjnych 

pojazdów w zakresie napraw gotówkowych oraz bezgotówkowych 

pojazdów po szkodzie. Z naszej strony zapewniamy poniższe usługi , 

które wykonamy za Państwa aby ułatwić proces naprawy i likwidacji 

szkody:

- zgłoszenie szkody w imieniu klienta

- bezgotówkowe naprawy

- blacharstwo i lakiernictwo

- mechanika pojazdowa

- auto detailing 

- rozliczanie szkód w systemie Audatex

- samochody zastępcze na czas naprawy

- całodobowy assistance

- door to door, odbiór pojazdu ze wskazanego przez Państwa miejsca
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 Nasza firma profesjonalnie zajmie się 

generalnym remontem  starych i zabytkowych aut 

.

 Zapraszamy do współpracy również firmy , 

oferujemy kompleksowy serwis aut firmowych.

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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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy. 
Mamy dla Was bardzo dobrą wiadomość. Od 
poniedziałku, 19.04.2021 roku, nasze bibliote-
ki: w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierze-
szynie są już otwarte. Cieszymy się bardzo, że 
możemy się z Wami spotkać. Jak się cieszymy 
można zobaczyć na zdjęciu. Przy okazji trąbi-
my o tym, a także o zasadach obowiązujących 
w bibliotekach w czasie pandemii:

- o zasłanianiu ust i nosa maseczką,
- o dezynfekcji rąk przed wejściem do 

biblioteki,
- o zachowaniu bezpiecznej odległości 

pomiędzy osobami przebywającymi w bi-
bliotekach,

- o ograniczeniu liczby osób przebywają-
cych jednocześnie w bibliotekach.

Do zobaczenia.
Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Ryszard Dominowski

BIBLIOTEKI JUŻ OTWARTE

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąb-
kach Wielkich zaprasza do zabawy w wirtu-

ZAPRASZAMY DO ESCAPE ROOM 
„STARA BIBLIOTEKA”

alny Escape Room „Stara Biblioteka”. Gra jest 
efektem warsztatów „Projektowanie graficzne 

z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Stwo-
rzyła ją Katarzyna Mądraszewska z Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich w programie 
Genia.ly.

„Tu jest jak w tradycyjnym Escape Ro-
omie - mówi jej twórczyni. - Trzeba zdobyć 
sześć cyfr, żeby wyjść z biblioteki. Przechodzi 
się z pokoju do pokoju, w każdym są ukryte 
zagadki. Dotyczą one książek, szyfrów. Trzeba 
je rozwiązywać. Do każdego zadania są ukryte 
wskazówki. Są też przeszkadzacze, żeby wyse-
lekcjonować te poprawne. W grę mogą grać 
dzieci i dorośli. Tworząc zagadki, brałam pod 
uwagę dzieci od IV klasy, chociaż myślę, że 
z pomocą rodziców mogłyby spróbować tak-
że i młodsze. Osoby starsze też powinny mieć 
świetną zabawę”.

Gra znajduje się na stronie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich pod 
adresem:

http://www.gbp-trabkiwielkie.pl/index.
php/904-sprobuj-wyjsc-ze-starej-biblioteki

Zachęcamy każdego do spróbowania.
Tekst i screen: Leszek Orczykowski

OTRZYMALIŚMY 
CERTYFIKAT OD KINDER

Po gratulacjach, dwóch kolorowych pufach, zestawie 
bestselerowych książek dla dzieci za udział w Akcji Kinder 
Mleczna Kanapka Czas na Wspólne Czytanie i za prze-
słanie 243 książek otrzymanych od naszych Czytelników 
w ramach akcji „Podziel się książką” Gminna Biblioteka 
Publiczna w Trąbkach Wielkich otrzymała certyfikat. A to 
wszystko dzięki Wam – Drodzy Czytelnicy. Kolejny raz 
bardzo dziękujemy Wam za udział w Akcji i hojne dary.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Głos Trąbecki
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TRZECIA KSIĄŻKA 
STACHA SZULISTA

Pierwsza książka Stacha Szulista, czyli Stanisława Szulista 
- nauczyciela w szkołach podstawowych w Trąbkach Wielkich 
i w Czerniewie, to „List z Limbaži”, druga to „Larwy”. Obie 
ciepło przyjęte przez czytelników.  Trzecia książka Stacha Szu-
lista nosi tytuł „Coś przeminęło”. Wydawnictwo „Psychoskok” 
promuje ją w następujący sposób:

„Szkoła pokazana w tej powieści za sprawą losów głównej 
bohaterki Miry, to instytucja rodem z koszmarnego snu, prze-
pełniona intrygą, hipokryzją, celowo kreowanymi podłościami, 
rywalizacją o względy dyrektora bez baczenia na metody i efek-
ty w postaci pozbawienia kogoś godności i prawa do obrony”.

Najtaniej można ją obecnie kupić w Księgarni internetowej 
Gandalf (https://www.gandalf.com.pl/). Jej cena to 20,03 zł.

Można ją także wypożyczyć w naszych bibliotekach: 
w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

BYŁY WARSZTATY,  
BĘDĄ LAPTOPY

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich zorganizowała warsz-
taty online „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, 
które odbywały się od 8 lutego do 31 marca 2021 roku. W 31 spotkaniach 
trwających 62 godziny, w dwóch grupach, brało udział 18 osób, którymi byli 
dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat z następujących miejscowości: Eł-
ganowo, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, Kaczki, Kleszczewo, Mierzeszyn 
i Trąbki Wielkie. Zajęcia prowadziły: Katarzyna Mądraszewska z Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich i Monika Kosznik z Biblioteki Publicznej 
w Sobowidzu. Program szkoleń obejmował wiedzę teoretyczną m.in. prawa 
autorskie, rodzaje licencji, bezpieczne pozyskiwanie materiałów wizualnych, 
grafik i zdjęć oraz poruszał podstawowe kwestie związane z projektowaniem 
graficznym tj. kompozycja, barwa, kształt, proporcja, przestrzeń itd. W ramach 
ćwiczeń praktycznych uczestnicy zapoznali się z narzędziami wspierającymi 
projektowanie np. ColorSuply, ColorHunt, Brandcolors, by potem zdobytą 
wiedzę praktyczną wykorzystać do tworzenia grafik w różnych programach tj. 
Vect, Canva, Befunky, Genialy, Pablo czy Pixlr. Uczestnicy projektowali: plakaty 
informujące o wydarzeniach, prezentacje tradycyjne i prezentacje mobilne, 
okładki do ulubionych książek, kartki świąteczne, zaproszenia okazjonalne. 
Tworzone były logotypy i nowe emotikony w programie do grafiki wekto-
rowej oraz śmieszne animacje poklatkowe w programie Genialy. W ramach 
poznawania nowych programów zajmowali się również edycją i korektą zdjęć.

Szkolenie zakończył test sprawdzający wiedzę uczestników. Wszyscy na-
pisali go na bardzo wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że zajęcia rozbudziły 
ich apetyt na dalsze rozwijanie umiejętności graficznych.

Warsztaty odbyły się dzięki przystąpieniu Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich do projektu „Sieć na kulturę w podregionie gdańskim” 
Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. W/w Funda-
cja zapewniła dwóm naszym pracownicom udział w 3-dniowym szkoleniu 
tematycznym online, a po zatwierdzeniu zakończenia realizacji projektu 
przekaże sprzęt do prowadzenia zajęć z dziećmi w postaci 6 laptopów. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 
3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

MAMY ROCZNIKI CZASOPISM
Od kilku lat Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich kompletuje 

roczniki lokalnych czasopism: „Echo Pruszcza Gdańskiego”, „Neony-Tożsamość”, 
„Głos Trąbecki” i „U św. Bartłomieja”. Są one szyte nićmi i oprawiane w twardą 
oprawę. W ofercie mamy już najnowsze roczniki z 2020 roku. Zainteresowani 
Czytelnicy mogą z nich korzystać. Informujemy także, że trzy czasopisma spo-
śród w/w można przeglądać w wersji elektronicznej:
„Neony-Tożsamość” na stronie
https://www.neony.pruszcz.com/
„Głos Trąbecki” na stronie
http://www.gbp-trabkiwielkie.pl/index.php/glos-trabecki
„U św. Bartłomieja” na stronie
http://www.parafia.i3k.pl/gazeta-parafialna-u-sw-bartlomieja-w-mierzeszynie.html

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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ZEBRALIŚMY JUŻ 468 KG PUSZEK
Wyjątkowo dużo, bo aż 45 kg, puszek aluminiowych przekazaliśmy 

wyspecjalizowanej firmie do ponownego przerobu. Otrzymamy za to 
wysokiej jakości trzy piłki. Jest to możliwe dzięki udziałowi GOKSiR 
w akcji „Piłki za puszki” organizowanej przez Fundację na rzecz Odzysku 
Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy. Od 2016 roku kiedy to 
podpisaliśmy stosowną umowę przekazaliśmy już 468 kg puszek. Przy 
założeniu, że na 1 kg składa się 60 sztuk uzyskujemy 28080 puszek. 
W nagrodę za zebranie w/w ilości puszek otrzymaliśmy już 33 piłki, 
a także 1,5 tys. puszek z napojami o różnych owocowych smakach dla 
uczestników wydarzeń sportowych i 20 koszulek sportowych. Projekt 
realizowany jest na ponad 120 obiektach. W rankingu za dwa ostatnie 
lata GOKSiR zajmuje 10. miejsce w Polsce, a w całej historii akcji – 7. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego wy-
niku. Jednocześnie prosimy o dostarczanie puszek aluminiowych do 
GOKSiR lub bezpośrednio do pojemników znajdujących się na Placu 
Herbowym obok wejścia do Orlika w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Sławomir Kusaj

 Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie upra-
wiają różne dyscypliny sportowe. Wśród nich 
jest także łyżwiarstwo figurowe. Zajmuje się 

RODZEŃSTWO Z KLESZCZEWA PASJONUJE SIĘ 
ŁYŻWIARSTWEM FIGUROWYM

nim mieszkające w Kleszczewie rodzeństwo 
– 12-letnia Antonina Borysewicz i 9-letni 
Stanisław Borysewicz. Pierwsza zajęcia na 
lodzie rozpoczęła Antosia – 6 lat temu i to 
ona zaraziła 2 lata później swoją pasją brata. 
Oboje uczęszczają do Szkoły Podstawowej 
Nr 35 z oddziałami sportowymi im. Jana Pa-
randowskiego w Gdańsku i trenują w GKS 
Stoczniowiec Gdańsk. Ich trenerem jest Ma-
rek Sząszor, ale pracują z nimi także Justyna 
Plutowska i Jeremie Flemin.

Oboje ciężko pracują. By realizować swo-
ją wspólną pasję muszą każdego dnia poko-
nywać 40 km. Trenują dwa razy dziennie, po 
dwie godziny, nawet w weekendy. Do tego 
dochodzi 120 minut lekcji baletu tygodniowo, 
a w planach jest jeszcze akrobatyka i imitacja 
(ćwiczenia „na sucho”). Nawet, gdy nie moż-
na było trenować na lodzie z powodu pande-
mii wspólnie ćwiczyli w domu i w ogrodzie. 
I nic więc dziwnego, że odnoszą oni sukcesy. 
Szczególnie Staś, który w ubiegłym roku na 
Mistrzostwach Polski Młodzików w klasie 
brązowej zajął pierwsze miejsce, a w tym roku 
– w klasie srebrnej – drugie. Również Antosia 

zakwalifikowała się do udziału w tych presti-
żowych imprezach, co już jest sukcesem ze 
względu na dużą ilość solistek, ale na podium 
jeszcze nie stanęła. Życzymy im wytrwałości 
w treningach i kolejnych sukcesów.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Tomasz Pindel

POWIAT GDAŃSKI PRZYZNAŁ ŚRODKI 
DLA 2 NASZYCH KLUBÓW

Rozstrzygnięty został Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powia-
tu Gdańskiego w roku 2021. Z Gminy Trąbki Wielkie dofinansowanie otrzy-
mały dwa stowarzyszenia: Uczniowski Klub Sportowy Leo Trąbki Małe oraz 
Uczniowski Klub Sportowy Kosynier przy Szkole Podstawowej w Sobowidzu. 
Oba stowarzyszenia wzięły udział w Konkursie na zorganizowanie zajęć, zawo-
dów i imprez sportowo – rekreacyjnych w trakcie wakacji dla dzieci i młodzieży 
z terenu Powiatu Gdańskiego z elementami edukacji w zakresie radzenia sobie 
ze stresem i agresją. Pierwszemu z nich przyznano dofinansowanie w wysokości 
2500 zł na zorganizowanie zadania pt. ,,Wakacje z tenisem ziemnym – turnieje 
dla dzieci i młodzieży z Powiatu Gdańskiego”, a drugiemu – 2000 zł na „Waka-
cyjne wtorki z tenisem stołowym”. Gratulujemy.

Leszek Orczykowski
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W dniach 19 – 21 marca 2021 roku młodzi 
piłkarze KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie wzięli 
udział w Turnieju halowej piłki nożnej Partner 

ORZEŁKI GRAŁY W OLSZTYNIE
Cup dla chłopców urodzonych w 2011 roku 
i młodszych. Odbył się on przy zaostrzonym 
reżimie sanitarnym na boisku ze sztuczną na-

wierzchnią pod balonem obok Hotelu Manor 
w Olsztynie, gdzie nasi piłkarze byli zakwate-
rowani. Zmierzyli się tam z następującymi dru-
żynami: AP Marcin Kuś I i II Olsztyn, APK1 
Kartuzy, BKtech Myśliwiec Tuchomie, KP Cen-
tra 1946 Ostrów Wielkopolski, SAF Siedlce, 
Zawisza Bydgoszcz. Gry było sporo, bowiem ry-
walizacja toczyła się systemem każdy z każdym, 
a zespoły rozgrywały 30-minutowe spotkania. 
Podopiecznym trenerów Jacka Sokołowskiego 
i Rafała Ratyńskiego, tym razem, nie udało się 
wygrać żadnego meczu. Zwyciężyła drużyna 
APK1 Kartuzy, przed pierwszym zespołem AP 
Marcin Kuś Olsztyn i SAF Siedlce. Organizato-
rzy wybrali także najlepszych zawodników do 
Dream Team Partner Cup. Z drużyny Orła 1955 
w gronie wyróżnionych znalazł się Karol Gaw-
lik. Oprócz niego w naszej drużynie podczas 
Turnieju wystąpili: Nikodem Jaszewski, Adam 
Klonowski, Mikołaj Kuban, Tymon Kuciński, 
Kajetan Mientki, Krzysztof Raducha, Igor Ra-
tyński, Miłosz Słabolepszy, Olaf Żebrowski. Do 
domów wracali oni z medalami i pełni wrażeń, 
gdyż oprócz udziału w Turnieju mieli tam za-
pewnionych wiele innych atrakcji.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Jacek Sokołowski

Przerwę w rozgrywkach piłkarskich spo-
wodowaną wprowadzonymi obostrzenia-
mi dotyczącymi zagrożenia koronawirusem 
wykorzystano na zainstalowaniu na boisku 
w Trąbkach Wielkich systemu automatycz-
nego nawadniania murawy. System oparty 
jest na 16 zraszaczach sektorowych zlokali-
zowanych poza liniami bocznymi (po cztery) 
i końcowymi (po cztery) oraz 8 zraszaczach 
pełnoobrotowych o promieniu zraszania 16,5 
-19,0 m zainstalowanych na płycie boiska. Taki 
układ zapewni efektywne podlewanie całej 
powierzchni placu gry. System będzie stero-
wany elektronicznie. Boisko będzie mogło być 
podlewane w nocy nie powodując utrudnień 
dotyczących braku wody dla mieszkańców 
Gminy. W skład układu sterowania wchodzi 

BOISKO NA STADIONIE GMINNYM  
BĘDZIE AUTOMATYCZNIE PODLEWANE

m.in. wyłącznik pogodowy, który uniemożliwi 
podlewanie w czasie deszczu.

Projekt wykonała firma Drago Sp. z o.o. 
Sp. k. z Gdańska, która również dostarczyła 
sprzęt. W jego realizacji uczestniczyły firmy: 
Jurgi-Bud Łukasz Balcer z Trąbek Wielkich, 
Usługi elektryczne Rafał Ratyński z Łaguszewa 
i DK Instal Daniel Karpiński z Trąbek Wiel-

kich, a także członkowie KS Orzeł 1955 Trąbki 
Wielkie i GKS Trąbki Wielkie.

Sfinansowano ze środków Gminy Trąb-
ki Wielkie, funduszu sołeckiego wsi Trąbki 
Wielkie oraz Firmy Jurgi-Bud Łukasz Balcer 
z Trąbek Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski

Głos Trąbecki
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na wiosnę

www.bspruszczgd.pl

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 15 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 14 293,00 zł, okres 
kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 6,80%, całkowity koszt kredytu wynosi 2 327,75 zł, w którego skład 
wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 1 620,75 zł, koszt usług dodatkowych 707,00 zł w których skład wcho-
dzą: ubezpieczenia na życie 707,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 
7,02%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 16 620,75 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę 
zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych 
przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia 
umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulo-
wania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.03.2021 r.

na wiosnę
Oprocentowanie stałe 6,80%
Prowizja 0%
Okres spłaty 36 miesięcy
Maksymalna kwota kredytu 15.000 zł
Do 30.06.2021 r.

Tylko dla Ciebie:

R��O 7,02%

Kredyt gotówkowy 


