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I. Charakterystyka miejscowości Trąbin
Pierwszą wzmiankę źródłową o Trąbinie posiadamy z 1348 roku. W tym
roku arcybiskup gnieźnieński Jarosław, przyznał biskupowi płockiemu
Klemensowi, na mocy upowaŜnienia papieskiego, wsie RóŜe i Trąbin
z przynaleŜnościami. Pierwszą wiadomość o plebanie w Trąbinie posiadamy
z 1453 roku. Pozwala ona stwierdzić istnienie w tej wsi centrum parafii. Wieś
naleŜała do bogatszych i największych. W 1564 roku liczyła 20,5 łana ziemi.
W XVII wieku Trąbin nadal pozostawał w posiadaniu biskupa płockiego.
Majątek ten był w dzierŜawie najczęściej innych osób stanu duchowego.
W 1694 roku na prawach emfiteutycznych wieś naleŜała do Konstantego
Zielińskiego. Majątek ten nie przynosił w II poł. XVII wieku korzyści, poniewaŜ
wieś została w wyniku najazdów szwedzkich zniszczona i spustoszona.
W XVII wieku wieś była wydzierŜawiana w sposób emfiteutyczny.
W 1781 roku Piotr Sumiński pobudował w Trąbinie nowy drewniany kościół.
W końcu XVIII wieku Trąbin został przejęty przez skarb państwa
pruskiego. 28 lipca 1796 roku rząd pruski wydał deklaracje o konfiskacie dóbr
kościelnych. Postanawiała ona, Ŝe wszystkie majątki naleŜące do biskupów,
kapituł i probostw przejęte zostały na rzecz skarbu królewskiego. Do majątku,
w którym działał zarząd domeny, przyłączone były inne skonfiskowane wsie
i folwarki. Po powstaniu listopadowym najbardziej zasłuŜonym oficerom armii
rosyjskiej car Mikołaj I nadał majątki ziemskie. Trąbin została wydzielony
na część obejmującą folwark i wieś Trąbin, wieś Rumunki Trąbińskie i kolonię
Piekiełko pod Rypinem. Majątek ten otrzymał Demetriusz Własow, oficer armii
rosyjskiej. Po jego śmierci w 1847 roku przekazano dobra Trąbin ElŜbiecie
Dymitrownie Snazin, która była właścicielką Trąbina do 1902 roku, kiedy
to przekazała majątek córce Zofii. Nowa właścicielka zmarła jednak w dwa lata
później i majątek odziedziczył jej syn Aleksander.
W 1906 roku, z nieznanych powodów Trąbin został przejęty na skarb
państwa rosyjskiego. Stan taki utrzymywał się do końca okupacji rosyjskiej
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w Królestwie Polskim, a następnie dobra znalazły się pod administracją
niemiecką.
W 1919 roku właścicielem folwarku w Trąbinie zostało państwo polskie.
We wsi przeprowadzona była w okresie międzywojennym kilkakrotnie
parcelacja ziemi.
Trąbin połoŜony jest w części północnej gminy na szlaku turystycznym.
Obszar gminy Brzuze znajduje się we wschodniej części województwa
kujawsko- pomorskiego, w powiecie rypińskim. Ogólna powierzchnia obszaru
gminy wynosi 8625 ha, w tym uŜytki rolne 6909 ha, co stanowi 80,1% tej
powierzchni. Podstawowa funkcja gminy jest związana z gospodarka rolną.
W skład gminy Brzuze wchodzi 17 sołectw obejmujących 18 wsi.
Najliczniej zasiedlone sołectwa to: Ostrowite, Ugoszcz, śałe, Brzuze.
Gmina Brzuze graniczy z gminami: Rogowo, Rypin i Wąpielsk (powiat
rypiński), Radomin i Zbójno (powiat golubsko – dobrzyński) oraz Chrostkowo
(powiat lipnowski).
Miejscowość Trąbin zamieszkują obecnie 275 osoby.
Przez Trąbin przebiegają dwie drogi powiatowe:
1. Trąbin - Dobre – Brzuze nr 2207, która łączy się z drogą wojewódzką
Grudziądz – Rypin nr 534 oraz siecią dróg gminnych,
2. Radziki DuŜe – Wąpielsk – Ruszkowo – Ostrowite nr 2204, która łączy
się z drogą wojewódzką Ostrowite – Zbójno nr 556 oraz siecią dróg gminnych.
W Trąbinie znajdują się 3 sklepy wielobranŜowe, bar, szkoła podstawowa
z salą gimnastyczną, świetlica wiejska, plac zabaw, kościół parafialny
p.w. św. Antoniego, cmentarz.
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II. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Trąbin

Środowisko przyrodnicze
Jezioro Trąbińskie połoŜone jest na terenie wsi Trąbin w dorzeczu rzeki Drwęcy
w zlewni strugi Rypienica. Zajmuje powierzchnię 47,3 ha. Maksymalna
głębokość jeziora wynosi 16,0 m, średnio 5,9 m. Objętość jeziora to 2.943,9 tys.
m3 wody. Linia brzegowa misy zbiornika wynosi 6.075 m. Ze względu
na warunki morfometryczne, hydrograficzne i Lewniowe jezioro naleŜy
do bardzo podatnych na degradację. Wody jeziora, po przeprowadzeniu badań
w 1998 r., zaliczone zostały do III klasy czystości wód. Nie posiada punktowych
zanieczyszczeń przemysłowych. Niekorzystny wpływ na stan czystości wód
ma jego zlewnia w 89% uŜytkowana rolniczo, uboga roślinność szuwarowa
oraz roślinność nadbrzeŜna, która występuje sporadycznie. Wokół jeziora ubogo
występuje roślinność wodna wynurzona jak i zanurzona. Dominującymi
gatunkami roślinności wynurzonej są trzcina i pałka wąskolistna porastające
ok. 2,1 ha nabrzeŜa natomiast zanurzonej - rogatek - ok. 0,6 ha. Jezioro
o kształcie podłuŜnym, rynnowym, stoki misy jeziornej są dość strome.
W okresie letnim wyraźne uwarstwienia termiczne, natlenienie wody do 7,0 m.
Jest jeziorem typowo leszczowym, chociaŜ dobre warunki wzrostu ma płoć
i węgorz.

Środowisko kulturowe
Rozwój środowiska kulturowego ogranicza brak wyposaŜenia świetlicy
wiejskiej. Nie pozwala to na wykorzystanie jej zasobów w budowaniu Ŝycia
kulturalnego we wsi.
Kościół parafialny p.w. św. Antoniego wpisany jest do rejestru zabytków.
Usytuowany w południowo-zachodniej części wsi. Zbudowany w latach 18781881 przez księdza proboszcza Antoniego Kołakowskiego. Murowany z cegły
na zaprawie wapiennej, fundamenty z kamienia polnego. Dach siodłowy kryty
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blachą. Okna pojedyncze, w stalowych ramach. Nad drzwiami głównymi chór
wsparty na dwóch kolumnach. Ołtarz główny z II połowy XIX wieku
z wykorzystaniem wcześniejszych elementów. W ołtarzach bocznych obrazy
barokowe, z końca XVII wieku. Chrzcielnica rokokowa z 3 ćw. XVIII wieku,
w kształcie łódki z rzeźbioną grupą Chrztu w Jordanie na pokrywie. Feretron
z rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej, ludowy z XIX wieku. Krucyfiksy: ludowy,
wzorowany na późnogotyckim, ludowy w tradycjach ok. poł. XVII wieku,
barokowo-ludowy z XVII-XIX wieku. Kościół otoczony współczesnym
Ŝelaznym ogrodzeniem. Przy kościele dzwonnica murowana czerwonej cegły,
z 1891 roku.
Cmentarz katolicki grzebalny połoŜony ok. 200 m na północny zachód
od kościoła załoŜony w II poł. XIX wieku. Ogrodzenie z końca XIX wieku,
murowane z czerwonej cegły. Zabytkowe nagrobki.

Rolnictwo i gospodarka
Powierzchnia obrębu Trąbin wynosi 393,49 ha, z czego uŜytki rolne
stanowią 376,02 ha. PrzewaŜają tu gospodarstwa o powierzchni od 5 ha
do 10 ha.
Działalność produkcyjną w Trąbinie prowadzą następujące zakłady:
- „Firma handlowo-usługowa”
- „Przedsiębiorstwo transportowo-handlowe”.

III. Ocena słabych i mocnych stron miejscowości Trąbin

Mocne strony:
 sieć energetyczna,
 sieć wodociągowa,
 sieć telefoniczna,
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 czyste powietrze,
 piękne krajobrazy,
 drogi powiatowe na terenie miejscowości,
 czyste powietrze,
 szkoła z salą gimnastyczną,
 kościół p.w. św. Antoniego (obiekty wpisane do rejestru zabytków),
 tereny sportowo – rekreacyjne,
 jezioro,
 publiczno - szkolna biblioteka,
Słabe strony:
 brak bazy rozrywkowo – kulturalnej,
 brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy w czasie wolnym
od nauki,
 słabe wykorzystanie walorów turystycznych,
 niezmodernizowany plac zabaw,
 brak bazy noclegowej,
 słabe zaangaŜowanie społeczeństwa w Ŝycie wsi,
 strukturalne bezrobocie,
 niski poziom materialny mieszkańców,
 brak współpracy wśród mieszkańców,
 słaba współpraca mieszkańców z samorządem,
 ukryte bezrobocie w rolnictwie,
 neutralny stosunek mieszkańców do zagadnień związanych z ochroną
środowiska,
 brak stałych łączy internetowych,
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Szanse:
 obecność Polski w Unii Europejskiej,
 rozwój turystyki i agroturystyki,
 rozwój rolnictwa,
 fundusze unijne,
 napływ zagranicznych inwestorów do regionów,
 budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej,
 rozwój szkoły,
 rozwój sportu i rekreacji,
 rozwój działalności kulturalnej,
 tworzenie nowych miejsc pracy.
ZagroŜenia:
 zmienność prawa,
 rozwój patologii w społeczeństwie,
 wzrost chuligaństwa,
 rozwarstwianie się społeczeństwa,
 ujemna migracja mieszkańców,
 „ucieczka” młodych ludzi,
 wzrost bezrobocia,
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IV. Opis

planowanych

zadań

inwestycyjnych

i

przedsięwzięć

aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat
od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości
z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
NajwaŜniejszymi zagadnieniami w sprawie rozwoju miejscowości Trąbin
oraz poprawie warunków Ŝycia są:
 remont i modernizacja świetlicy wiejskiej,
 wyposaŜenie świetlicy wiejskiej,
 utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego,
 realizacja prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu
poprawę stanu technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach
w obrębie miejscowości Trąbin,
 przygotowanie terenów do funkcji rekreacji, wypoczynku, wspólnych
spotkań mieszkańców,
 doprowadzenie do estetycznego wyglądu wsi, budynków i zagród
wiejskich,
 podniesienie kwalifikacji i wykształcenia społeczności Trąbina – walka
z bezrobociem,
 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
Sprawą priorytetową dla Trąbina na najbliŜsze lata jest utworzenie
kompleksu sportowo – rekreacyjnego poprzez:
 remont, modernizacja i wyposaŜenie świetlicy wiejskiej,
 zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.
 budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej,
 modernizację placu zabaw przy szkole,
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 utworzenie boiska do gry w piłkę noŜną, siatkówkę.
 utworzenie tablicy informacyjnej na terenie miejscowości,
 tworzenie szlaków pieszo – rowerowych oraz turystycznych,
 wymiana zadrzewień,
 przygotowanie terenów do funkcji rekrecji, wypoczynku, wspólnych
spotkań mieszkańców.
W zakresie prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu
poprawę stanu technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach
w Trąbinie naleŜy:
 doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na skrzyŜowaniach,
 doprowadzić do modernizacji i budowy nowych chodników dla pieszych,
 doprowadzić do utwardzenia nawierzchni na drogach gminnych,
 rozbudować oświetlenie uliczne w miejscowości,
W ramach walki z bezrobociem oraz podniesienia kwalifikacji
i wykształcenia celami są:
 rozwiązania instytucjonalne i wdraŜanie systemów umoŜliwiających
bezrobotnym zdobycie nowego zawodu, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych,
 poprawa systemu edukacji, modernizacja oraz lepsze wyposaŜenie szkoły
podstawowej w nowoczesny sprzęt edukacyjny.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lat 2007-2013 planowana jest realizacja przedsięwzięcia
pod nazwą – „Remont, modernizacja i wyposaŜenie świetlic wiejskich w śałem,
Piskorczynie, Trąbinie, Okoninie, Gulbinach i GiŜynku”, w ramach którego
naleŜy wyremontować i wyposaŜyć świetlicę wiejską w Trąbinie.
PowyŜszy projekt obejmuje świetlicę wiejską w Trąbinie połoŜoną na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 122/4,
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W celu zapewnienia realizacji planowanych działań w tej miejscowości
niezbędny jest remont, modernizacja i wyposaŜenie świetlicy. Dzięki
funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na
imprezach kulturalnych, integrujących społeczność wiejską. Świetlica ma być
miejscem organizacji czasu wolnego. Ma równieŜ zapoczątkować realizację
wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości Ŝycia na wsi.
Wraz z remontem i modernizacją naleŜy wyposaŜyć świetlicę w przedmioty
niezbędne do jej działalności. Wyremontowane, zmodernizowane świetlice będą
wizytówkami wsi.
W uzasadnieniu powyŜszego przedsięwzięcia naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozwój
kulturalny, choć nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa
na kaŜdą dziedzinę Ŝycia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Będzie
to miało bezpośrednie przełoŜenie na inne dziedziny Ŝycia mieszkańców wsi.

Trąbin
Zakres robót ogólnobudowlanych remontowo – modernizacyjnych
obejmie:
1. Remont dachu.
 demontaŜ eternitu wraz z utylizacją
 pokrycie dachu blachą powlekaną dachówką na łatach wraz
z dociepleniem stropu.
WyposaŜone
Pomieszczenie

zostanie

zostanie

pomieszczenie

wyposaŜone

w

zaplecza

odpowiedni

kuchennego.
sprzęt,

aŜeby

w pełni mogło funkcjonować i słuŜyć mieszkańcom wsi.
Realizacja projektu planowana jest od października 2009 r. do września 2010 r.
 roboty

ogólnobudowlane

modernizacyjno

–

remontowe

wraz

z wyposaŜeniem świetlicy wiejskiej w Trąbinie – październik 2009 r. –
wrzesień 2010 r.
Całkowity koszt projektu oszacowano na wartość 124.152,09 PLN.
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Roboty ogólnobudowlane modernizacyjno - remontowe zostały oszacowane na
podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi łącznie 95.602,09 PLN.
Koszt wyposaŜenia został skalkulowany na podstawie rzetelnego, obiektywnego
rozpoznania rynku w kaŜdej dziedzinie dotyczącej tego projektu i wynosi około
28.550,00 PLN
Koszty realizacji projektu zostaną pokryte z dwóch źródeł: środków Unii
Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa
i rozwój wsi” i środków własnych gminy Brzuze. Urząd Gminy pokryje 25 %
kosztów inwestycji, natomiast reszta, czyli 75% wydatków pochodzić będzie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
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