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W dniu 22 września 2021 roku na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie odbyła się Gala, podczas któ-
rej nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku & 
Budowla XXI w.” Wg słów Organizatora, Stowarzysze-
nia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, 
Konkurs ten to inicjatywa wytyczająca nowe trendy 
w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje 
i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców 
i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzie-
ło trzech podmiotów. Celem Konkursu jest wyłonienie 
przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych 
obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych 
w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walo-
rami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi 
i estetycznymi. Jury konkursu, w skład którego obok 
przedstawicieli organizatorów, wchodzą osoby powo-
łane przez Komitet Organizacyjny i Kapitułę Konkursu 
wizytuje wszystkie obiekty zakwalifikowane do finału. 
W tegorocznej edycji Konkursu wzięły udział 382 in-
westycje z całej Polski, a 87 z nich zakwalifikowało się 
do finału. Wśród nich znalazła się „Modernizacja Bi-
blioteki Publicznej w Mierzeszynie”, która rywalizowała 
w kategorii „małe jest piękne”. Zwyciężył w tej kategorii 
„Wiatrak typu Holender” znajdujący się w Gminie Kra-
socin w województwie świętokrzyskim. Naszej inwestycji 
przypadły Statuetki Finalisty dla: Gminy Trąbki Wielkie, 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich oraz 
Firmy zbstudio Zbigniew Żejmo z Gdańska.

W skład naszej delegacji wchodzili: Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Trąbkach Wielkich Leszek Orczykowski, 
Kustosz Biblioteki Publicznej w Mierzeszynie Ewa Papis, 
projektant Zbigniew Żejmo oraz Władysław Ornowski, 
który tym razem odpowiadał za bezpieczną podróż naszej 
ekipy do Warszawy za co bardzo dziękujemy.

Podczas Gali ogłoszono także wyniki plebiscytu 
internetowego. Uzyskaliśmy w nim 1373 głosy. Dzięki 
temu w klasyfikacji generalnej zajęliśmy 13. miejsce, 
a w województwie i w kategorii „małe jest piękne” – 2. 
Wszystkim, którzy głosowali na naszą Bibliotekę serdecz-
nie dziękujemy.

MODERNIZACJA BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W MIERZESZYNIE 
NAGRODZONA NA ZAMKU 
KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Przypominamy.
Biblioteka Publiczna w Mierzeszynie jest Filią 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich. Jej 
powierzchnia wnętrza dostępna dla czytelników to tylko 
55,7 m2. Modernizacja rozpoczęła się w lipcu 2018 roku, 
a zakończyła w sierpniu 2020 roku. W tym czasie wymie-
niono wykładzinę podłogową, pomalowano ściany i sufit, 
zmieniono instalację elektryczną i internetową, zainsta-
lowano energooszczędne oświetlenie oraz wyposażenie 
multimedialne - głośniki, projektor i ekran. Użyte regały 
z odzysku znakomicie wpisały się w nową aranżację. Na 
ich bokach zamontowano panele na nowości książkowe. 
Wykonano oznakowanie półek oraz zastosowano rozdzie-
lacze alfabetyczne i działowe. Specjalnie do tego wnętrza 
zostały zaprojektowane i wykonane: lada biblioteczna, 
stanowisko komputerowe dla czytelników oraz panele na 
ulotki. Zakupiono wózek do książek.

Jednak tym co zadecydowało o ostatecznym wize-
runku biblioteki jest tapeta z historycznymi zdjęciami 
Mierzeszyna, stworzona przy niezwykle aktywnym udziale 
lokalnej społeczności. Ten pomysł uaktywnił aktualnych 
i byłych mieszkańców, którzy na apel ogłoszony poprzez 
plakaty, prasę, Internet, pocztę pantoflową, a nawet… 
ambonę, dostarczyli kilkadziesiąt bezcennych zdjęć z pry-
watnych archiwów. Kolekcjonerzy udostępnili kilkanaście 
przedwojennych pocztówek. Z Instytutu Herdera w Niem-
czech pozyskane zostały sensacyjne zdjęcia słynnego 
tryptyku „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga, który jak się 
okazało był w czasie II Wojny Światowej przechowywany 
w kościele ewangelickim w Mierzeszynie. Nie mogło za-

braknąć także zdjęć najsłynniejszych mieszkańców Mie-
rzeszyna: patrona miejscowej Szkoły Podstawowej księdza 
proboszcza Jana Pawła Aeltermanna oraz twórcy ludowe-
go Zygmunta Bukowskiego. Otrzymane materiały zostały 
pogrupowane chronologicznie i tematycznie, i powstała 
fototapeta z …historią Mierzeszyna na ścianie. Wielu 
Czytelników nie mogło się doczekać otwarcia biblioteki. 
Kiedy to nastąpiło znacznie wzrosła ilość odwiedzin nie 
tylko z powodu nowej aranżacji wnętrza czy wypożyczania 
książek, ale i oglądania fototapety. Ożyły wspomnienia, 
rozgorzały dyskusje. Ludzie oferują kolejne zdjęcia do 
wykorzystania. Tak więc modernizacja biblioteki spowo-
dowała nie tylko zwiększenie czytelnictwa, ale doprowa-
dziła do powstania jeszcze jednej atrakcji turystycznej.

Modernizacja ta została sfinansowana ze środków 
własnych. Wykonawcami były lokalne firmy, a część prac 
np. tapetowanie wykonane zostały we własnym zakresie. 
Przy realizacji tego zadania myślano nie tylko o nowocze-
sności i ekonomii, ale także o ekologii np. wykorzystane 
zostały używane regały, do wykonania lady i stanowi-
ska komputerowego zastosowano materiały z odzysku, 
a oświetlenie wymieniono na energooszczędne.

Mała wiejska Filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich dzięki tej modernizacji stała się 
nowoczesnym centrum kultury i miejscem spotkań, słu-
żącym nie tylko mieszkańcom.

W galerii obok znajdują się dwa zdjęcia sprzed 
modernizacji, dwa zdjęcia wykonane w trakcie moder-
nizacji i sześć zdjęć pokazujących jak obecnie wygląda 
nasza Biblioteka.

Leszek Orczykowski
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Zdjęcie: Władysław Ornowski
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Według stanu na 7 listopada 2021 roku 
w Gminie Trąbki Wielkie liczba zaszczepio-
nych min. 1 dawką jest 5845 mieszkańców, 
czyli 51,9%. Jeśli chodzi o liczbę zaszczepio-
nych min. 1 dawką w przedziałach wiekowych 
to wygląda ona następująco: 12-19 – 501, 20-
39 – 1605, 40-59 – 2065, 60-69 – 960 i 70+ - 

714. Natomiast liczba w pełni zaszczepionych 
to 5726, czyli 50,9%. Ten wynik daje nam 
w Polsce 662. miejsce, a w Powiecie Gdańskim 
– 5. Lepsze są od nas gminy: miejska Pruszcz 
Gdański – 60,1% (58. miejsce w Polsce), Kol-
budy – 58,2% (98. miejsce w Polsce), wiejska 
Pruszcz Gdański – 56,4% (170. miejsce w Pol-

sce) i Pszczółki – 53,3% (414. miejsce w Pol-
sce). Gorsze wyniki uzyskują gminy: Cedry 
Wielkie – 50,2% (762. miejsce w Polsce), Przy-
widz – 48,6% (987. miejsce w Polsce) i Suchy 
Dąb – 47,1% (1234. miejsce w Polsce). Najlep-
szy wynik w Polsce uzyskuje Gmina Wronki 
(woj. wielkopolskie) – 70,5%, drugie miejsce 
zajmuje Gmina Ustronie Morskie (woj. za-
chodniopomorskie) – 70,4%, a trzecie Gmina 
Podkowa Leśna (woj. mazowieckie) – 70,3%. 
Na drugim biegunie są następujące gminy: 
Czarny Dunajec (woj. małopolskie) – 22,2% 
(2477. miejsce w Polsce), Dzikowiec (woj. pod-
karpackie) – 23,8% (2476. miejsce w Polsce), 
Bojanów (woj. podkarpackie) – 23,9% (2475. 
miejsce w Polsce).

Jednocześnie informujemy, że od 2 listo-
pada wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać 
przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach 
od pełnego zaszczepienia.

Leszek Orczykowski

20 LAT PARTNERSTWA POMORZA 
I ŚRODKOWEJ FRANKONII

UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR 
OBOZU GRENZDORF

13 września 1939 roku obóz dla osób 
„uchylających się od pracy” pochodzących 
z terenów Wolnego Miasta Gdańsk w Grenz-
dorf  decyzją władz policyjnych Gdańska 
został przemianowany na podobóz podległy 
obozowi Stutthof. Dlatego też każdego roku 13 
września w Granicznej Wsi spotyka się spo-
łeczeństwo Gminy Trąbki Wielkie, aby uczcić 
pamięć ofiar obozu Grenzdorf. Podobnie było 
i w tym roku. Na zaproszenie Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Dyrektorki 
Szkoły Podstawowej w Czerniewie Wiesławy 
Niedzielskiej przybyli m.in.: Posłanka 
na Sejm RP Magdalena Sroka, Starosta 
Gdański Marian Cichon, Radna Powiatu 
Gdańskiego Dorota Bąk, delegacja Gmi-
ny Uehlfeld z Burmistrzem Wernerem 
Stöckerem i z Rudolfem Röderem, Pani 
Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu 
Gdańskim insp. Wioletta Jóźwiak, Prze-
wodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński i radni: Wioleta 
Frydrych, Sławomir Mazurek, Jan Selka 
i Michał Studziński, księża: Bolesław An-

toniów, Jarosław Brylowski i Edward Szymań-
ski, leśniczowie: Marcin Neumüller, Wiesław 
Bieżuński i Mariusz Filochowski, Komendant 
Komisariatu w Trąbkach Wielkich asp. szt. 
Adam Baczewski, delegacja z Muzeum Stutthof 
w Sztutowie: Marcin Owsiński i Tomasz Gli-
niecki, przedstawiciele lokalnej społeczności 
i rodzin pomordowanych. Była także młodzież 
szkolna ze swoimi opiekunami i pocztami 
sztandarowymi, a także harcerze z 11 GDSH 
„Cegły” im. Anny Burdówny z Trąbek Wiel-
kich. Po przemówieniach, modlitwie, montażu 
słowno-muzycznym złożono kwiaty i znicze 
pod pomnikiem. Była to dla wszystkich praw-
dziwa lekcja historii.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

Od ponad 20 lat trwa intensywna współpraca 
pomiędzy Samorządem Województwa Pomor-
skiego a władzami niemieckiego okręgu Środ-
kowa Frankonia. Dotyczy ona m.in. wymiany 
kulturalnej, gospodarki i turystyki. Uroczystość 
podsumowująca dotychczasowe działania odbyła 
się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego w dniu 15 września 2021 roku.

Podczas uroczystości ponad 30 osób zostało 
odznaczonych medalami Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego „De nihilo nihil fit” za zasługi 

w rozwoju partnerstwa pomiędzy Województwem 
Pomorskim a Środkową Frankonią. To zaszczytne 
wyróżnienie otrzymali m.in. Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol i Burmistrz Gminy Uehl-
feld Werner Stöcker.

Przypomnijmy, że Gmina Trąbki Wielkie 
i Gmina Uehlfeld są gminami partnerskimi od 
2012 roku

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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PRZYSTĄPILIŚMY DO SIM KZN – POMORZE
W dniu 28 września 2021 roku na Zamku w Malborku Wójt Gmi-

ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol, w imieniu Gminy Trąbki Wielkie, 
przystąpił do spółki Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych Krajowe-
go Zasobu Nieruchomości – Pomorze (SIM KZN - Pomorze) – spółki 
odpowiadającej za budowanie mieszkań komunalnych.

Gmina Trąbki Wielkie jest jednym z 19 samorządów, które weszły 
w opisywaną spółkę. Każda z gmin otrzymała wsparcie (na założenie/
przystąpienie do spółki SIM) kwotę 3 milionów złotych (w formie udzia-
łów w spółce). Aportem wniesiemy do spółki nasz grunt.

Kolejnym etapem będzie bezzwrotne dofinansowanie z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów 
realizacji inwestycji. Do dyspozycji gmin jest także bezzwrotny grant 
z Funduszu Dopłat (BGK) na budowę mieszkań, który wynosi do 35% 
kosztów inwestycji.

Dzięki temu, w naszej Gminie powstanie ok. 30 mieszkań komu-
nalnych. Ich lokalizacja nie jest jeszcze ustalona.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: facebook Miasto Malbork

OBRADOWALI RADNI
W dniu 30 września 2021 roku odbyła się XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy 

Trąbki Wielkie. Była ona przeprowadzona w sposób tradycyjny. Podczas tej Sesji radni 
podjęli następujące uchwały:

– XXXIII/282/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla tary-
fowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków oraz cen innych usług,

WÓJT PRZYZNAŁ STYPENDIA UCZNIOM

– XXXIII/283/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego pro-
gramu wspierania rodziny w Gminie Trąbki Wielkie na lata 2021 – 2023. Załącznik Nr 1,

– XXXIII/284/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celo-
wej na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie,

– XXXIII/285/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbki Wielkie,

– XXXIII/286/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczewo,

– XXXIII/287/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości położonej w miejscowości Zła Wieś,

– XXXIII/288/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty i sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ełganowo.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na stronie: https://ugtr.ssdip.bip.gov.
pl/2021-rok/uchwaly-rady-gminy-2021.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Miękina, Marcel Pietrzak, Weronika Rosanowska, Wiktoria Aleksandra 
Sieczka (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie).

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

Podczas XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie odby-
ła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola uczniom gminnych szkół podstawowych za wyniki 
w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

Stypendia są przyznawane na podstawie uchwały nr XLVII/338/2018 
Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 stycznia 2018 roku. W tym roku 
nagrodzeni zostali następujący uczniowie: Zuzanna Dolna, Kiejstut 
Grzesiuk, Jakub Szymon Gutorski, Berenika Klein, Liliana Krupińska, 
Xawery Martyniuk, Bartosz Pawlukiewicz, Kajetan Tomys, Marika We-
rochowska (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Sobowidzu), Stanisław 
Bobkowski, Natalia Kaczmarek, Mateusz Karasek, Adrian Wróblewski 
(wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie), Kornelia Grzębska, 
Anna Hoffmann, Jakub Kamiński, Oliwier Kozikowski, Maciej Kulla, 
Szymon Kulla, Małgorzata Kurek, Karol Leczkowski, Michał Makowski, 
Milena Mądraszewska, Maria Mokrosińska, Liwia Nakielska, Michalina 
Olszewska, Wanesa Pawłowska, Aleksander Piórek, Magdalena Pobłocka, 
Zuzanna Potocka, Aleksandra Raczkiewicz, Bartłomiej Raducha, Szymon 
Mikołaj Raducha, Fabian Warmbier, Olaf Wichman, Bartosz Zwoliń-
ski (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich), Zuzanna 
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LP. SOŁECTWO ZADANIE PLAN

1. Błotnia

budowa drogi gminnej - kontynuacja 16 000,00 zł
festyn 3 000,00 zł
OSP Mierzeszyn 1 000,00 zł
estetyzacja wsi 1 513,00 zł

21 513,00 zł

2. Cząstkowo
estetyzacja wsi 1 500,00 zł
rozbudowa świetlicy – kontynuacja 14 314,00 zł

15 814,00 zł

3. Czerniewo
zakup i montaż lamp oświetleniowych w Czerńcu 28 000,00 zł
zakup wyposażenia dla Szkoły w Czerniewie 442,00 zł

28 442,00 zł

4. Doma-
chowo

sporządzenie projektu – budowa lamp oświetleniowych 8 000,00 zł
zakup wiaty, blaszak drewnopodobny 4 000,00 zł
wsparcie finansowe OSP Mierzeszyn 1 000,00 zł
estetyzacja wsi 2354,00 zł
zakup huśtawki typu „Bocianie gniazdo” 4 800,00 zł
zakup tablicy edukacyjnej 3 000,00 zł
monitoring świetlicy wiejskiej 2 000,00 zł
zakup trzech tablic informacyjnych 1 000,00 zł
modernizacja i naprawa drogi 6 200,00 zł

32 354,00 zł

5. Drzewina

zakup i montaż garażu 3 000,00 zł
zakup żwiru i cementu 1 000,00 zł
zakup słodyczy na paczki mikołajkowe 1 500,00 zł
estetyzacja wsi 300,00 zł
zakup zabawek z montażem na plac zabaw 10 852,00 zł

16 652,00 zł

6. Ełganowo

przebudowa drogi z płyt YOMB  (ul. Orlikowskiego) 30 000,00 zł
zakup sprzętu łączności dla OSP Ełganowo 5 000,00 zł
zakup sprzętu dla drużyn juniorskich Sokoła 5 000,00 zł
estetyzacja wsi 8 670,00 zł

48 670,00 zł

7. Gołębiewko

zatrudnienie osoby do koszenia trawy 3 500,00 zł
paliwo 500,00 zł
festyny i imprezy 4 000,00 zł
estetyzacja wsi 901,00 zł
remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 222 do P. Duszkiewicz 21 000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich 500,00 zł
Klub Seniora 500,00 zł

30 901,00 zł

8. Gołębiewo 
Średnie

zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 25 000,00 zł
estetyzacja wsi 3 051,00 zł

28 051,00 zł

9. Gołębiewo
Wielkie

organizacja festynów 5 000,00 zł
zakup huśtawki na plac zabaw 5 000,00 zł
zakup płyt YOMB na ul. Liliową 5 000,00 zł
Oświetlenie (ul. Jaśminowa) 35 794,00 zł

50 794,00 zł

10. Graniczna
Wieś

dalsza budowa dróg gminnych (Pruska Karczma i ul. Jarzębinowa) 20 000,00 zł
umowa zlecenie – estetyzacja wsi 2 500,00 zł
zakup kosy spalinowej 2 500,00 zł
estetyzacja wsi 2 604,00 zł

27 604,00 zł

11. Kaczki

remont ul. Spacerowej poprzez ułożenie płyt YOMB 28 500,00 zł
budowa chodnika przy ul. Gdańskiej 8 839,00 zł
zakup paliwa, oleju i żyłki do koy spalinowej 500,00 zł
organizacja imprez sołeckich 1 500,00 zł

39 339,00 zł

FREKWENCJA NA ZEBRANIACH SOŁECKICH
W SPRAWIE PODZIAŁU FUNDUSZU
SOŁECKIEGO NA 2022 ROK
Sołectwo – osoby uprawnione do głosowania/ ilość osób obecnych na zebraniu
BŁOTNIA – 154/ 19
CZĄSTKOWO – 67/24
CZERNIEWO - 243/18
DOMACHOWO – 320/26
DRZEWINA – 75/14
EŁGANOWO – 503/39
GOŁĘBIEWKO – 262/24
GOŁĘBIEWO ŚREDNIE – 214/12
GOŁEBIEWO WIELKIE – 563/52
GRANICZNA WIEŚ – 222/18
KACZKI – 375/32
KLESZCZEWO – 493/41
KLĘPINY – 51/14

KŁODAWA – 533/33
ŁAGUSZEWO – 109/15
MIERZESZYN – 674/29
PAWŁOWO- 241/12
POSTOŁOWO – 155/25
ROŚCISZEWO – 171/21
SOBOWIDZ – 1067/42
TRĄBKI MAŁE – 247/37
TRĄBKI WIELKIE – 1210/51
WARCZ – 187/16
ZASKOCZYN – 221/19
ZŁA WIEŚ – 128/21 

LP. SOŁECTWO ZADANIE PLAN

12. Kleszczewo

zakup opału do świetlicy 2 500,00 zł
budowa i montaż wiaty 5 000,00
doposażenie świetlicy w niezbędne rzeczy 1 500,00 zł

zakup i montaż płyt YOMB (ul. Leśna i ul. Spacerowa) 37 770,00 zł

46 770,00 zł
13. Klępiny utwardzenie płytami YOMB dróg 14 584,00 zł

14. Kłodawa

organizacja Mikołajek dla dzieci 3 500,00 zł
organizacja Dnia Seniora 2 000,00 zł
umowa zlecenie - utrzymanie placu zabaw 4 000,00 zł
estetyzacja wsi 2 000,00 zł
wyposażenie świetlicy wiejskiej 829,00 zł
zakup i montaż płyt YOMB na ul. Słoneczną 35 000,00 zł

47 329,00 zł

15. Łaguszewo

budowa progu zwalniającego 9 000,00 zł
estetyzacja wsi 334,00 zł
dokończenie drogi z płyt YOMB 10 000,00 zł

19 334,00 zł

16. Mierzeszyn

dla Klubu Seniora 4 000,00 zł
doposażenie OSP Mierzeszyn 10 000,00 zł
estetyzacja wsi 1 000,00 zł
umowa zlecenie – estetyzacja wsi 4 000,00 zł
zakup kosiarki – traktorka 10 000,00 zł
paczki świąteczne dla dzieci na Mikołajki 3 000,00 zł
zakup i montaż płyt YOMB ul. Leśna 23 878,00 zł

55 878,00 zł

17. Pawłowo

umowa zlecenie – estetyzacja wsi   3 000,00 zł
zakup i montaż latarni przy blokach 7 000,00 zł
zakup olejów, paliwa, żyłki do kosiarki 701,00 zł
festyn z okazji Mikołajek 2 000,00 zł
zakup i montaż płyt YOMB 11 300,00 zł
monitoring 5 000,00 zł

29 001,00 zł

18. Postołowo

festyn 2 000,00 zł
umowa zlecenie – estetyzacja 1 000,00 zł
doposażenie OSP Ełganowo 500,00 zł
estetyzacja wsi 1 000,00 zł
budowa wiaty drewnianej z utwardzeniem podłoża 18 522,00 zł

23 022,00 zł

19. Rościszewo

oświetlenie drogi w kierunku Godziszewa 5 000,00 zł
wyposażenie świetlicy 4 500,00 zł
ubezpieczenie kosiarki 200,00 zł
festyn – Mikołajki 2 300,00 zł
estetyzacja wsi 1 137,00 zł
dofinansowanie OSP Rościszewo 1 500,00 zł
zakup i montaż kostki – kontynuacja budowy drogi 7 000,00 zł
zakup stołu do gry w tenisa 2 000,00 zł

23 637,00

20. Sobowidz

zakup przecinarki dla OSP Sobowidz 6 000,00 zł
sprzątanie miejscowości (styczeń – grudzień) 10 000,00 zł
zakup namiotu sołeckiego 2 000,00 zł
festyn – Mikołajki 1 500,00 zł
estetyzacja wsi 6 178,00 zł
zakup i montaż płyt YOMB – ul. Sportowa i ul. Spacerowa 30 000,00 zł

55 678,00 zł

21. Trąbki Małe

zakup i montaż płyt YOMB ul. Ogrodowa 25 000,00 zł
zakup tablicy informacyjnej 1 200,00 zł
imprezy integracyjne dla dzieci i seniorów 2 304,00 zł
zakup i montaż urządzeń monitorujących 1 000,00 zł

29 504,00 zł

22. Trąbki
Wielkie

zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw 20 000,00 zł
festyn (w tym 5 000,00 zł Klub Seniora) 6 878,00 zł
zakup i montaż lamp oświetleniowych na boisku
 ul. Sportowa 10 000,00 zł

doposażenie OSP Trąbki Wielkie 5 000,00 zł
estetyzacja wsi 4 000,00 zł
zakup i montaż płyt YOMB ul. Poziomkowa 10 000,00 zł

55 878,00 zł

23. Warcz

estetyzacja wsi 800,00 zł
rekultywacja terenu na placu zabaw 8 088,00 zł
zakup i montaż „Konika classic” na plac zabaw 1 698,00 zł
zakup i montaż karuzeli „Trzmiel” 5 377,00 zł
zakup i montaż huśtawki „Bocianie gniazdo” 6 126,00 zł
Mikołajki dla dzieci 3 000,00 zł

25 089,00 zł

24. Zaskoczyn

budowa sieci oświetlenia ulicznego – kontynuacja 20 000,00 zł
zakup wyposażenia strażackiego dla OSP Mierzeszyn 1 000,00 zł
estetyzacja wsi 2 983,00 zł
opłatek dla seniorów 1 000,00 zł
paczki świąteczne dla dzieci 1 000,00 zł

25 983,00 zł

25. Zła
Wieś

koszenie trawy 2 000,00 zł
wykonanie podestu przy oczku wodnym 2 000,00 zł
zakup nowej kosiarki żyłkowej 2 000,00 zł
festyn lub paczki dla dzieci 1 000,00 zł
Zakup oleju i żyłki do kosiarki 305,00 zł
zakup benzyny do kosiarki 300,00 zł
zakup ropy do traktoru 400,00 zł
zakup i montaż płyt drogowych – kontynuacja 12 000,00 zł

20 005,00 zł
RAZEM 811 826,00

FUNDUSZ SOŁECKI
Głos Trąbecki
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WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE BŁAŻEJ KONKOL 
serdecznie zaprasza 

na gminne obchody  103. rocznicy
 odzyskania przez Polskę niepodległości 

w Trąbkach Wielkich 

11 XI 2021

Godzina 16:00 
- Msza św. w intencji Ojczyzny 

w Sanktuarium WNMP  
w Trąbkach Wielkich.

Następnie:
- biało - czerwony marsz 

pod Pomnik niepodległości
 w Trąbkach Wielkich 

godzina 18:00
Msza święta w intencji Ojczyzny  

w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
 

DLA NIEPODLEGŁEJ

Chór Santo Bartolomeo,
 Stowarzyszenie 
Wyżyna Gdańska 
i wszyscy Partnerzy
 projektu 
"PiszeMY DLA MIERZESZYNA 
I POLONII"
serdecznie zapraszają 
na uroczyste 

ok. godz.18:50 
BIAŁO-CZERWONY PRZEMARSZ 

NA PLAC NIEPODLEGŁOŚCI
 ok.19:15 

Koncert Patriotyczny w Świetlicy Wiejskiej 
Poczęstunek
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Obchody Święta Niepodległości w Mierzeszynie są częścią projektu "PiszeMY DLA MIERZESZYNA I POLONII
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W sobotę, 18 września 2021 roku, została 
odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji roczni-
cy 700 lat Gołębiewka. Biało-czerwoną wstęgę 
przecięli Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Jan Wiczling, Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, Pani 
Sołtys Gołębiewka Łucja Fibik oraz pomy-
słodawczyni i koordynatorka całego przedsię-
wzięcia Mariola Łabędzka. Obelisk uroczyście 
poświecił Proboszcz Parafii w Godziszewie ks. 
Rafał Zientara. 

Kiedy przeszliśmy do świetlicy zostały zło-
żone podziękowania wszystkim darczyńcom, 
sponsorom i osobom, którzy wspierali naszą 
wieś we wszystkich inicjatywach i pracach. 
Dziękujemy raz jeszcze. W czasie trwania wy-
darzenia mogliśmy podziwiać zaprezentowane 
rękodzieła i prace naszych wspaniałych arty-
stek Janiny Fierek i Marioli Łabędzkiej. Cuda, 
cudeńka … brawo dziewczyny. 

Następnym wydarzeniem w tym dniu 
była promocja książki Dariusza Dolatowskie-
go „Z dziejów sołectwa Gołębiewko w gmi-
nie Trąbki Wielkie”. Autor książki osobiście 
w ciekawy i bardzo obrazowy sposób przed-
stawił historię naszej miejscowości od czasów 
najdawniejszych do 1945 roku. Dziękujemy. 

Potem znakomity chór „Chorus Nepo-
mucensis” z Godziszewa uświetnił ten dzień 
przepięknym Koncertem. Zaprezentował pie-
śni sakralne i patriotyczne. Repertuar idealnie 
oddawał ducha i klimat tego pięknego dnia. 
Mieliśmy okazje zobaczyć z bliska jakie są 
emocje, skupienie podczas wykonywania pie-
śni. A wpatrzone oczy każdego z chórzystów 
w swojego Mistrza – Dyrygenta Marka Rogal-
skiego zrobiły na nas mega wrażenie. Owacje 
na stojąco oraz bis – to nie mogło skończyć 
się inaczej. Brawo, brawo, brawo.

ACH… CO TO BYŁ ZA DZIEŃ 
Wisienką na torcie tego dnia był występ 

znanego wszystkim Przemysława Radziszew-
skiego. Przemek jest mieszkańcem Gołę-
biewka i bez wahania zgodził się, aby w tym 
uroczystym dniu być naszym konferansje-
rem, a później wykonać dla naszych gości 
i mieszkańców kilka utworów. No i zaśpiewał, 
a zaśpiewał taaaak, że publiczność nie 
przestawała oklaskiwać naszego wspaniałego 
Tenora. Co za głos!!! Brawo, brawo, bravissimo. 

Po tak wielkich emocjach przyszedł czas 
na poczęstunek. Dla naszych szanownych go-
ści przygotowałyśmy zupę dyniową, pierogi, 
kotleciki w sosie pieczarkowym, przekąski 
i przepyszne ciasta. Chlebek ze smalcem i ki-
szony ogórek  – tego nie mogło zabraknąć na 

naszym stole. Natomiast tort, który po prostu 
rozpływał się w ustach (cytując Gości) podob-
no był… boski. 

Wioletta Maliszewska
Zdjęcia: Anna Hoły 
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UCZNIOWIE Z GMINY TRĄBKI 
WIELKIE BĘDĄ ŻEGLARZAMI

W dniu 20 października 2021 roku w Urzędzie Mar-
szałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie ośmiu umów 
dotyczących dofinansowania przez Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego projektów z zakresu edukacji morskiej 

i żeglarskiej. Wśród nich była także umowa dotycząca 
projektu pt. „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Mor-
ska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb 
i Trąbki Wielkie”. Ponieważ partnerem wiodącym w tym 

projekcie jest Gmina Cedry Wielkie to umowę podpisywali 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
i Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński. Wartość 
projektu wynosi 623570 zł, natomiast dotacja Samorządu 
Województwa Pomorskiego – 530034 zł. Głównym celem 
projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół pod-
stawowych o zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu 
edukacji morskiej i żeglarskiej. Wśród nich wymienia się 
np. szkolenia z nawigacji morskiej z elementami astrono-
mii oraz warsztaty językowe z elementami komunikacji 
morskiej. Bardzo ważne będą teoretyczne i praktyczne 
zajęcia żeglarskie połączone z nauką bezpiecznego za-
chowania się na wodzie. Zaplanowano też letnie obozy 
żeglarskie oraz wyjazdy edukacyjne, w tym wycieczki do 
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni i Akwarium Gdyńskiego 
czy rejsy statkami połączone ze zwiedzaniem portów.

Z projektu tego skorzysta 270 uczniów i 27 nauczy-
cieli. Z naszej Gminy z edukacji morskiej i żeglarskiej 
korzystać będą uczniowie i nauczyciele szkół w Kłodawie, 
Mierzeszynie i Sobowidzu.

Wartość projektu wynosi 623570 zł, natomiast dotacja 
Samorządu Województwa Pomorskiego dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej – 530034 zł. Dotacje z Europejskiego 
Funduszu Społecznego zostały przyznane w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Krzysztof Lubański

Ostatnie przekazanie puszek z pojemników znajdu-
jących się na Placu Herbowym obok Orlika w Trąbkach 
Wielkich było rekordowe. Było ich bowiem aż 46 kg 
- nigdy wcześniej jednorazowo tyle nie przekazaliśmy, 
a poza tym zebrane zostały w ciągu 18 dni!!! Dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania tego 
wyniku. Za puszki otrzymamy kolejne 3 piłki. Od 2016 
roku, kiedy to podpisaliśmy stosowną umowę na udział 

REKORDOWA ZBIÓRKA PUSZEK
w akcji „Piłki za puszki”  organizowanej przez Fundację 
na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z 
Warszawy, przekazaliśmy już 594 kg puszek. W rankingu 
za dwa ostatnie lata GOKSiR zajmuje 8. miejsce w Polsce, 
a w całej historii akcji – 6. Informacje o tym znajdują się 
na stronie: https://pilkizapuszki.pl/

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

MŁODZI TENISIŚCI BRALI UDZIAŁ W TURNIEJACH
W okresie od lipca do września na kortach w Trąbkach Małych odbywał się cykl 

turniejów dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 14 lat. Uczestniczyło w nim 35 osób, które 
rywalizowały w 6 turniejach w grupach wiekowych. W młodszej grupie pierwsze miejsce 
zajął Robert Gregorkiewicz z Kleszczewa, drugie – Marcelina Karniewska z Trąbek Ma-
łych, a trzecie Krystian Pietrzak ze Złej Wsi. W grupie starszej zwyciężył Marcel Pietrzak 
przed Dawidem Pietrzaleim (obaj ze Złej Wsi), a na trzecim miejscu ex aequo uplasowali 
się: Blanka Bielawa z Trąbek Wielkich i Rafał Żmudzki z Kleszczewa.

Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc także puchary. Dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników 

był wyjazd na korty Gdańskiej Akademii Tenisowej na Narodowy Dzień Tenisa, gdzie 
było mnóstwo atrakcji tenisowych.

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Leo 
Trąbki Małe jako zadanie publiczne Gminy Trąbki Wielkie pn. „Turnieje tenisowe dla 
dzieci”.

Mariusz Zaorski

Zdjęcie: Rafał PerkaZdjęcie: Mariusz Zaorski
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Piłkarze powoli zbliżają się do końca rundy jesiennej. Orzeł 1955 
Trąbki Wielkie w klasie okręgowej na 17. meczów rozegrał już 13, Sokół 
Ełganowo w klasie A – na 13. meczów – 11, a Unia Kłodawa w klasie 
B – na 15. meczów – 12. 

Orzeł 1955 w trzech ostatnich meczach zanotował wygraną, remis 
i porażkę. Zwyciężył na własnym stadionie Kamionkę Sopot 4 : 2, zre-
misował w Kolbudach z Akademią Sportu 1 : 1 i przegrał w Rusocinie 
z GTS Goszyn 0 : 2. Dotychczas 5 razy wygrał, raz zremisował i 7 razy 
przegrał. Zajmuje obecnie 10. miejsce (prawie w połowie stawki dru-
żyn) z 16 punktami i stosunkiem bramek 29 : 28.

Sokół dopiero w 10. kolejce doznał pierwszej porażki. Stało się to 
w wyjazdowym meczu z Jaguarem  II Gdańsk i to w stosunku 0 : 4. Poza 
tym wygrał w Długim Polu z Wisłą 2 : 1 i w Ełganowie z KS Mścisze-
wice 2 : 0. Bilans meczów ma bardzo dobry: 8 zwycięstw, 2 remisy i 1 
porażka. Nic więc dziwnego, że z 26 punktami zajmuje 2. miejsce da-
jące awans do klasy okręgowej. Stosunek bramek też ma dobry: 21 : 13. 

Unia, podobnie jak Orzeł 1955, w trzech ostatnich meczach zdobyła 
4 punkty. Zwyciężyła w Baninie z Pomorzaninem 4 : 3, zremisowała na 
wyjeździe z GTS Rokitnica 2 : 2 i przegrała w Trąbkach Wielkich z KP 
Gdynia 0 : 5. Ma ona na swoim koncie 2 wygrane, 2 remisy i 8 pora-
żek. Wyniki te, czyli 8 punktów, dają jej 13. miejsce (czwarte od koń-
ca). Piłkarze tej drużyny zdobyli dotychczas 16 bramek, a stracili – 41. 

ORZEŁ 1955 W KLASIE OKRĘGOWEJ – 10,  
SOKÓŁ W KLASIE A – 2, A UNIA W KLASIE B – 13

Naszym drużynom do zakończenia rundy jesiennej pozostały na-
stępujące mecze:
06.11.2021 r., godz. 13.00, Korona Cedry Małe - Sokół
06.11.2021 r., godz. 13.30, Orzeł 1955 – GTS Mokry Dwór
07.11.2021 r., godz. 12.00, Unia – UKS Klukowo 82 Gdańsk
11.11.2021 r., godz. 13.00, Bałtyk III Gdynia - Unia
13.11.2021 r., godz. 13.00, Zenit Łęczyce – Orzeł 1955
13.11.2021 r., godz. 13.30, Sokół – Stoczniowiec Gdańsk
14.11.2021 r., godz. 12.00, Unia – GTS Pruszcz Gdański
20.11.2021 r., godz. 13.00, Orzeł 1955 – Błyskawica Reda Rekowo Dolne
27.11.2021 r., godz. 11.00, Ogniwo Sopot – Orzeł 1955

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski
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