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W dniu 31 lipca 2017 r. mieszkanka Klępin, Pani Maria 
Lul obchodziła jubileusz 100 rocznicy urodzin. Z tej 
okazji Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Prze-
wodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Lesz-
czyński, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Józef Sroka, Kierownik GOPS Grażyna 
Wysiecka i Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Liliana 
Sanik złożyli Jubilatce serdeczne życzenia oraz obda-

STO RÓŻ NA SETNE URODZINY

rowali pięknym koszem kwiatów składającym się ze 
stu róż.
Pani Maria wychowała 3 dzieci, doczekała się 7 wnuków, 
9 prawnuków i 2 praprawnuków.
Jubilatka jest otoczona całodobowo opieką rodziny, dzię-
ki czemu jest osobą pogodną, a nawet była w stanie sa-
modzielnie zaśpiewać ludową przyśpiewkę.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Andrzej Markowski

Dnia 18 sierpnia 2017 roku swoje 98 
urodziny obchodziła Pani Janina 
Olechnowicz zamieszkała w Gołębie-
wie Wielkim. Z tej okazji Jubilatkę od-
wiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol oraz pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trąbkach Wielkich. Seniorka otrzy-
mała bukiet kwiatów, upominek wraz 
z serdecznymi życzeniami długich lat 
życia, przepełnionych zdrowiem 
i szczęściem, pogody ducha, pomyśl-
ności i ludzkiej życzliwości, dni peł-
nych słońca i radości oraz wszystkiego, 
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Gabriela Radelska

98 URODZINY PANI JANINY
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70 LAT OSP  
W TRĄBKACH WIELKICH

tablicę pamiątkową z napisem „W hołdzie 
strażakom założycielom i kontynuatorom 
działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trąbkach Wielkich za bezinteresowną po-
moc bliźniemu i społeczeństwu w 70 rocz-
nicę powstania. Zarząd OSP Trąbki Wielkie”. 
Następnie nastąpiło symboliczne przekazanie 
kluczyków wraz z dowodem rejestracyjnym 
do nowego lekkiego wozu ratowniczo-gaśni-
czego marki Opel-Mowano firmy Dragon. 
Przekazywali Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol i Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, a od-
bierali Naczelnik OSP Trąbki Wielkie Jaro-
sław Keler oraz kierowca Dariusz Kosiński. 
Potem odbył się wjazd wozu na plac przed 
remizą i poświęcenie wozu przez Księdza 
Proboszcza Bolesława Antoniowa.

Kolejną częścią uroczystości było ślubo-
wanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w składzie: Sandra Bałachowska, Marta Bąk, 
Anna Doroba, Julita Hetmańska, Justyna 
Pętlak, Agnieszka Pawłowska, Dominika 
Strzałkowska i Karol Jaszewski. Otrzymali 
oni Brązową Odznakę „Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza”. Odznaki otrzymali także: 
„Za wysługę 40 lat” – Krzysztof Jaszczyk, 
Wiesław Keler, Mirosław Megger, Jerzy Sur-
ma, „Za wysługę 30 lat” – Jarosław Keler, 
Dariusz Kosiński, Jan Kosiński, Piotr Ohl, 
Stanisław Ohl, „Za wysługę 25 lat” – Adam 
Czajka, Jarosław Jaszczyk, „Za wysługę 20 lat” 
– Ryszard Ohl, „Za wysługę 15 lat” – Mateusz 
Keler, „Za wysługę 10 lat” – Wioleta Frydrych, 
Elżbieta Keler, Barbara Megger, Dagmara 
Megger, „Za wysługę 5 lat” – Bartosz Keler, 
Wojciech Kosiński, Paweł Megger, Piotr Meg-
ger. Następnie goście uroczystości przekazali 
na ręce Prezesa OSP w Trąbkach Wielkich 
gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. 
Uroczystość zakończyło okolicznościowe 
spotkanie w remizie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie oraz 
społeczność samorządowa uczcili pa-
mięć o wszystkich ofiarach agresji 
rozpoczętej 1 i 17 września 1939 roku. 
Mszę św. w kościele pw. bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w intencji ojczyzny odpra-
wił ksiądz rektor Jarosław Brylowski. 
Po uroczystościach kościelnych wła-
dze samorządowe z Wójtem Gminy 
Trąbki Wielkie Błażejem Konkolem i Prze-
wodniczącym Rady Gminy Zbignie-
w e m  Le s z c z y ń s k i m  n a  c z e l e , 
przedstawiciele różnych grup społecz-
nych oraz mieszkańcy złożyli kwiaty 
i zapalili znicze przed ełganowskim 
obeliskiem.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

UCZCILI PAMIĘĆ O OFIARACH WOJNY

Piękny Jubileusz 70-lecia obchodzi w tym roku Ochotnicza Straż 
Pożarna w Trąbkach Wielkich. Z tego też powodu w dniu 2 wrze-
śnia 2017 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe. Uczestniczyli 
w nich m.in.: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof 
Trawicki, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski, Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbi-
gniew Leszczyński, Radni Powiatu Gdańskiego: Dorota Bąk i Tomasz 
Kempa, Ksiądz Proboszcz Bolesław Antoniów, Komendant Powia-
towy PSP w Pruszczu Gdańskim st. kpt Jan Chodukiewicz, Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Krzysztof Kraiński, Komen-
dant Oddziału Gminnego ZOSP RP Grzegorz Maliszewski oraz naj-
starszy strażak-ochotnik z Trąbek Wielkich 83-letni Jan Keler. 

Uroczystości rozpoczęły się w kościele 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

okolicznościową Mszą św. Następnie przenio-
sły się przed remizę. Tam najpierw odsłonięto 
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W Szkole Podstawowej im. Kunegundy 
Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich uroczysta 
inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odby-
ła się w Hali Sportowej. Rok ten, w związku 
z rozpoczętą reformą edukacji, niesie z sobą 
szereg nowych wyzwań polegających m.in. na 
wygaszaniu gimnazjów oraz wydłużeniu nauki 
w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu 
lat. Tym samym, Gimnazjum im. Kazimierza 
Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich zosta-

W TRĄBKACH WIELKICH
ło zlikwidowane, zaś istniejące klasy II i III 
gimnazjum funkcjonują obecnie w ramach 
Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Paw-
łowskiej. W związku z tym nastąpiła także 
zmiana kierownictwa Szkoły Podstawowej: 
obecnie stanowisko Dyrektora pełni Ewa Tuz. 
Podczas przemówienia w hali sportowej do 
licznie zgromadzonych uczniów, rodziców, 
Grona Pedagogicznego oraz przybyłych gości 
(swoją obecnością uroczystość zaszczycił m. 

in. Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lesz-
czyński, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Trąbkach Wielkich Bolesław Antoniów oraz 
Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek” Władysław Ornowski) 
Dyrektor Ewa Tuz, po raz pierwszy w nowej 
roli, przywitała uczniów i dokonała prezenta-
cji kadry Dyrektorskiej (obecnie funkcję v-ce 
dyrektorów pełnią: Wiesława Niedzielska oraz 
Irena Drożyńska) oraz zmian w kadrze peda-
gogicznej. Wójt Gminy Trąbki Wielkie wręczył 
nominacje na stopień nauczyciela dyplomowa-
nego Kamilli Cieślak i Reginie Maciuszek. Krót-
ki program artystyczny przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem Anny Puty-Kanarek oraz Ja-
nusza Beyera. Po zakończeniu apelu uczniowie 
spotkali się z wychowawcami klas oraz wzięli 
udział w uroczystej Mszy św. Z okazji rozpoczę-
cia nowego roku szkolnego, wszystkim uczniom 
życzymy miłych chwil spędzonych w szkole, zaś 
kadrze pedagogicznej składamy życzenia wielu 
sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Anna Puta-Kanarek
Zdjęcie: Andrzej Markowski

4 września 2017 roku o godzinie 8.00 zabrzmiał 
pierwszy dzwonek w tym roku szkolnym. Cała spo-
łeczność Szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła 
w uroczystej Mszy Św. w kościele p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Czerniewie.

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbyła się w Szkole o go-
dzinie 9.15. Dyrektor Kazimiera Kozak przywitała wszystkich uczniów, 
rodziców, nauczycieli oraz najmłodszych przedszkolaków. Po przedsta-
wieniu wychowawców klas oraz pracowników szkoły pedagog Maria 
Sautycz przybliżyła historię naszych terenów sprzed 78 lat, kiedy to 
wybuchła II wojna światowa. Przedstawiciele klasy IVa odebrali wią-
zankę i znicze, a następnie złożyli je przy pomniku w Granicznej Wsi.

W tym dniu odbyła się jeszcze jedna uroczystość. Nauczycielka 
języka polskiego Joanna Bartkowiak-Zwarra otrzymała z rąk Dyrektor 
Kazimiery Kozak akt nadania tytułu nauczyciela dyplomowanego.

Tekst i zdjęcie: Elżbieta Jasiak

W CZERNIEWIE

W SOBOWIDZU
W poniedziałek, 4 września 2017 roku, nauczyciele i uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Sobowidzu rozpoczęli nowy rok szkolny. Zgod-
nie z   tradycją, po Mszy św., wszyscy przemaszerowali z kościoła do 
Szkoły. Dla najmłodszych uczniów był to pierwszy taki wspólny marsz. 
W sali gimnastycznej zebrało się 64 dzieci z oddziałów przedszkolnych 
trzylatków, pięciolatków i sześciolatków oraz 194 uczniów klas od 1 do 
7. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Szkoły i od-
śpiewania przez zgromadzonych hymnu państwowego. Następnie głos 
zabrała Dyrektor Szkoły Ewa Wojtas, która powitała wszystkich serdecz-
nie. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas najmłodszych, 
czyli oddziałów przedszkolnych i klas I oraz ich rodziców. Dyrektor 
poinformowała wszystkich uczniów o zasadach bezpieczeństwa obo-
wiązujących w szkole, a także życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji 
ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Nowy rok dla społeczności szkolnej w Sobowidzu,to nie tylko czas 
wyzwań związanych z wprowadzaniem reformy edukacji, ale także 
tych remontowych związanych z termomodernizacją budynku Szkoły.

Ewa Wojtas
Zdjęcie: Paweł Narożnik

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
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WMUROWANIE KAMIENIA 
WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ HALI

W piątek, 1 września 2017 o godzinie 11.00. rozpoczęła się uroczy-
stość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimna-
stycznej oraz nowego wielofunkcyjnego boiska. Już za rok uczniowie 
szkoły podstawowej w Kłodawie będą trenować i grać na całkowicie 
nowym obiekcie. Skorzystają także mieszkańcy Kłodawy i okolic.

W KŁODAWIE
Dnia 4 września 2017 roku uroczystą 
Mszą św. o godz. 8.00 rozpoczął się 
nowy rok szkolny w Szkole Podstawo-
wej im. M. Kownackiej w Kłodawie. 

Następnie o 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek, 
a podczas apelu Dyrektor Halina Podolska powitała 
zgromadzonych uczniów, rodziców, pracowników 
Szkoły oraz zaproszonych gości – Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Patrycję Jereczek 
z Wydziału ds. Oświaty Urzędu Gminy w Trąbkach 
Wielkich oraz księdza proboszcza Zdzisława Ku-
mora. Potem trzy nauczycielki otrzymały akt nada-
nia stopnia zawodowego – Karolina Kaźmierczak 
– Dułak – nauczyciela mianowanego, a Berenika 
Kucharczyk i Aneta Markun – nauczyciela dyplo-
mowanego. Następnie odbyły się spotkania klasowe 
z wychowawcami, gdzie uczniowie otrzymali rozkła-
dy zajęć a także zostali poinformowani o zasadach 
bezpiecznej drogi do i ze szkoły.

Nowy rok szkolny budzi w nas nowe nadzieje, 
odradza klasowe przyjaźnie. Życzymy samych suk-
cesów, wytrwałej pracy i satysfakcji z osiąganych 
rezultatów! A bacznym okiem zza szkolnego okna 
będziemy przyglądać się postępującym pracom przy 
budowie sali gimnastycznej na terenie naszej Szkoły.

Katarzyna Pęczek

W MIERZESZYNIE
Dnia 4 września 2017 roku w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła Aelter-
manna w Mierzeszynie odbyła się 
uroczysta inauguracja nowego roku 
szkolnego 2017/2018.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 
w pobliskim kościele Mszą świętą, w której wzięli 
udział: Dyrektor Szkoły Bogdan Skiba, nauczy-
ciele, rodzice oraz społeczność szkolna. Podczas 
Mszy Dyrektor przypomniał wszystkim o zmar-
łych nauczycielach oraz pracownikach Szkoły. 
Potem wszyscy oddali wyrazy wdzięczności zmar-
łemu Patronowi Ks. Aeltermannowi i wszystkim 
Polakom, którzy oddali życie za wolność naszej 
Ojczyzny. Uczniowie wysłuchali także krótkiej 
informacji o wybuchu II wojny światowej i udali 
się do szkolnego budynku. Tam, w holu, odbyła 
się druga część inauguracji nowego roku szkol-
nego. Dyrektor Szkoły życzył uczniom sukcesów 
na kolejnym etapie szkolnej edukacji. Poinfor-
mował, iż Szkoła liczy obecnie 12 oddziałów, 
zatrudnia 28 nauczycieli, uczyć się w niej będzie 
198 uczniów, a w oddziałach przedszkolnych 
będzie 59 uczniów. Przekazał także informację 
o otrzymaniu zamówionych książek z poszczegól-
nych wydawnictw. Przedstawił również nowego 
Wicedyrektora Szkoły. Funkcję te pełnił będzie 
Krzysztof Rek. Poprzednia Wicedyrektor Elwira 
Zieniuk w podziękowaniu za wieloletnie pełnienie 
tej funkcji otrzymała od Dyrektora kwiaty, a od 
zebranych gromkie brawa. Potem nastąpiły spo-
tkania uczniów z wychowawcami klas.

Danuta Panikowska

Na uroczystość przybyli m.in. Starosta Po-
wiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Wójt Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Leszczyński, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Józef Sroka, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Kłodawie Halina Podol-
ska, Proboszcz parafii Kłodawa ks. Zdzisław Ku-
mor, który dokonał poświęcenia placu budowy, 
Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata 
Lis i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskie-
go Amelia Frydrychowicz. Wymienieni goście 
oraz przedstawiciel firmy wykonującej inwesty-
cję złożyli swoje podpisy na akcie erekcyjnym, 
który został schowany w gwintowanej tubie ze 
stali nierdzewnej by trafić ostatecznie do wnęki 
w jednej ze ścian sali sportowej. Goście, którzy 
złożyli podpisy na dokumencie, dokonali także 

wmurowania kamienia węgielnego. Pierwszą kiel-
nie zaprawy położył Starosta Stefan Skonieczny 
a następnie pozostałe osoby.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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HARMONOGRAM  
ZEBRAŃ WIEJSKICH
Zebrania wiejskie we wrześniu odbędą się  
w następujących terminach:

Błotnia – 25.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 18.00
Cząstkowo – 15.09.2017 r. (piątek), godz. 19.00
Domachowo – 22.09.2017 r. (piątek), godz. 18.30
Drzewina – 20.09.2017 r. (środa), godz. 18.00
Ełganowo – 27.09.2017 r. (środa), godz. 19.00
Gołębiewo Wielkie – 12.09.2017 r. (wtorek), godz. 18.00
Graniczna Wieś – 15.09.2017 r. (piątek), godz. 19.00
Kaczki – 26.09.2017 r. (wtorek), godz. 18.00
Kleszczewo – 23.08.2017 r. (środa), godz. 19.00
Klępiny – 11.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 19.00
Kłodawa – 25.08.2017 r. (piątek), godz. 18.00
Łaguszewo – 11.09.2017 r. (poniedziałek), godz. 17.30
Mierzeszyn – 21.09.2017 r. (czwartek), godz. 18.00
Pawłowo – 20.09.2017 r. (środa), godz. 19.00
Postołowo – 13.09.2017 r. (środa), godz. 19.00
Trąbki Małe – 14.09.2017 r. (czwartek), godz. 18.00
Trąbki Wielkie – 12.09.2017 r. (czwartek), godz. 18.30
Zaskoczyn – 19.09.2017 r. (wtorek), godz. 18.00 

Tematem zebrań będzie m.in. podział funduszu sołeckiego na 2018 rok.
Katarzyna Czyż

Gmina Trąbki WielkieGmina Trąbki Wielkie

NOWY SOŁTYS 
W GOŁĘBIEWIE ŚREDNIM

Podczas zebrania wiejskiego w Gołębie-
wie Średnim w dniu 28 sierpnia 2017 roku 
nastąpiła zmiana sołtysa. Dotychczasowa 
Sołtys Krystyna Maćków ze względu na stan 
zdrowia zrezygnowała z pełnienia tej funk-
cji. Kandydatami były trzy osoby. Najwięcej 
głosów otrzymał Daniel Fedak i to on jest 
obecnie Sołtysem wsi Gołębiewo Średnie.

Leszek Orczykowski

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol serdecznie zaprasza na szkolenie

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Oto kilka najważniejszych informacji o szkoleniu:
✔ adresowane dla wszystkich osób powyżej 18  roku życia
✔ szkolenie jest całkowicie BEZPŁATNE
✔ zapewniamy BEZPŁATNY POCZĘSTUNEK
✔ ELASTYCZNE TERMINY SZKOLEŃ -14 godzin szkolenia rozłożonych

jest na kilka spotkań o dogodnej porze dnia

✔ szkolenie  odbywać  się  będzie  BLISKO  TWOJEGO  DOMU 

(w szkolnych salach informatycznych)

✔ Poznasz PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA. Nie trzeba wykazywać

się  znajomością  obsługi  komputera.  Po  opanowaniu  podstaw

przejdziemy  do  szkolenia  z  e-Usług.  Jeśli  wiesz  jak  obsługiwać

komputer, od razu przejdziemy do szkolenia z e-Usług

✔ E-USŁUGI to PRAKTYCZNA WIEDZA – jak znaleźć numer telefonu
do lekarza lub urzędu? Jak sprawdzić oceny dziecka w e-dzienniku?

Jak  wysłać  e-maila?  Jak  odnaleźć  zdjęcia  lub  inną  informację
na stronie urzędu, parafii lub innej instytucji? Jak zapłacić rachunek,
kupić  taniej  sukienkę, koszulę,  atrakcyjny  prezent  lub  wysłać  list

 bez wychodzenia z domu – to przykłady tematów szkoleń

✔ ATRAKCYJNA FORMA SPĘDZENIA CZASU –  możliwość  poznania

nowych osób, ciekawe wyzwanie, rozwijające i pożyteczne

✔ KONTAKT i ZAPISY  –

Mariusz Czerwiński–pokój numer 13 w Urzędzie Gminy //

tel 512-006-356 // mariusz.czerwinski@trabkiw.ug.gov.pl

DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIU!
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Już tradycyjnie, w drugą niedzielę września, czyli w tym roku – 
10 września, odbędą się Dożynki Archidiecezjalno-Samorządowe 
Gminy Trąbki Wielkie. Miejscem głównych uroczystości będzie plac 
przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trąb-
kach Wielkich. O godzinie 12.00 rozpocznie się tam Msza św. kon-
celebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z parafii 
dekanatów: Trąbki Wielkie, Kolbudy i Pruszcz Gdański, którą prze-
wodniczył będzie ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Leszek Sławoj 
Głódź. Rozstrzygnięty będzie wtedy konkurs koron żniwnych.

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI

Po nabożeństwie odbędzie się procesja z wień-
cami dożynkowymi na Stadion.

Procesja prowadzona będzie przez Orkiestrę 
Dętą „LinStarT” z Liniewa. Członkowie zespołu 
to młodzież gimnazjalna, licealna, studenci oraz 
dorośli. Wszyscy grający są amatorami. Orkiestra 
liczy 29 osób. Kapelmistrzem Orkiestry od same-
go początku tzn. od maja 2009 roku jest Roman 
Gołuński , a ,,prawą ręką ”kapelmistrza oraz tzw. 
kierownikiem Orkiestry jest Szymon Miętki.

Uroczyste otwarcie Biesiady 
Dożynkowej planowane jest na 14.15.

Potem, o godzinie 14.30, zaprezentują się 
młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej „La Furia” 
działającej przy GOKSiR w spektaklu „Zbunto-
wane Bajki”. Opowiada on w dowcipny sposób 
o proteście postaci z różnych, znanych bajek. Wy-
stąpią uczniowie Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich. Scenarzystką, reżyserem spektaklu, jak 
i opiekunką Grupy jest nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich Kamilla Cieślak. 
Miłośnicy śmiechu na pewno się nie zawiodą.

Następnie, o godzinie 15.00 wystąpią ucznio-
wie Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Trąbkach Wielkich.

O godzinie 15.30 zatańczy i zaśpiewa Zespół 
Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”. 
Powstał 1 kwietnia 2000 roku. Zespół tworzy około 
50 dzieci oraz 8 osobowa kapela. Zajęcia wokalno 

– taneczne odbywają się w Zespole Szkół w Stra-
szynie. Akompaniatorem i kierownikiem zespo-
łu jest Barbara Biedrzycka, choreografem Jacek 
Piątek. „Jagódki” prezentują pieśni i tańe ludowe 
z różnych regionów Polski. Kaszubskie kosedery, 
polki, krakowiaki oraz inne charakterystyczne tań-
ce polskie, przeplatane są piosenkami z autentycz-
nymi tekstami. Zadaniem zespołu jest nie tylko 
wspólna radosna zabawa, ale przede wszystkim 
pielęgnowanie narodowych tradycji oraz prezen-
towanie folkloru – dziedzictwa kultury polskiej.

O godzinie 16.30 odbędzie się uhonorowa-
nie laureatów Gminnego Konkursu „Piękna Wieś 
Pomorska 2017”. W kategorii „Wieś” zwyciężył 
Mierzeszyn, a więc nagrodę odbierze Sołtys tej 
wsi Irena Kuchnowska, natomiast w kategorii „Za-
groda” nagrodzona zostanie mieszkanka Kaczek 
Halina Czebiołko.

Tuż po tych uroczystościach wystąpią panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Gołębiewka. Zdo-
bywczynie Grand Prix Powiatowego Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich z 2015 roku na pewno nie 
zawiodą i rozbawią publiczność.

Fani Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego Gryf 
mogą szykować się na godzinę 17.00. Wtedy to 15 
panów ćwiczących na co dzień w GOKSiR zaśpie-
wa doskonale znane wszystkim przeboje muzyki 
rozrywkowej. Kierownikiem

zespołu jest Teofil Bąk, a dyrygentką – Mar-
tyna Bierek.

Gwiazdą kabaretową Biesiady Dożynkowej 
będzie zespół piosenki kabaretowej Trzeci Oddech 
Kaczuchy, czyli Maja Piwońska i Andrzej Janeczko. 
W 1981 roku Zespół zdobył Grand Prix na Festi-
walu Piosenki Studenckiej w Krakowie oraz wy-
grał Konkurs Interpretacji na Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu. Popularność zawdzięcza śpie-
wanej satyrze Andrzeja Janeczki, autora większości 
tekstów i muzyki. Jego najbardziej znane utwory 
to: „Kombajnista”, „Pytania syna poety”, „Wódz” 
(piosenka utożsamiana z krytyką I sekretarza 
PZPR Edwarda Gierka) , „Nie umieraj nam inteli-
gencjo”, „Kocur kryzysu i dziecko inflacji”, „Poznaj 
siłę swoich pieniędzy”, „W naszej klasie”, „Kiedy się 
ma 20 lat”. Wielokrotnie występowali w różnych 
programach kabaretowych i satyrycznych, audy-
cjach radiowych, w latach 90. zrealizowali w TVP 
takie recitale jak np.: Kaczuch szoł, Zezowata noc 
Kaczuchy, X Oddech Kaczuchy czy też Marsjanin 
w Hurtowni. Nagrali cztery płyty długogrające, 
kilkakrotnie grali dla Polaków w Kanadzie, USA, 
Hiszpanii, Anglii i Norwegii. Obchodzą 36-lecie 
swojej pracy na scenie. Andrzej Janeczko nie tylko 
pisze teksty, komponuje muzykę, śpiewa, ale także 
jest …sołtysem wsi Ługi i radnym w Strykowie, 
a także członkiem OSP.

Jest również autorem książki „Trzeci Oddech 
Kaczuchy o scenie i życiu”.
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Na scenie w Trąbkach Wielkich wystąpi on 
wraz z Mają Piwońską o godzinie 18.00.

Na 19.00 publiczność czekała będzie z zapar-
tym tchem. Wtedy to rozlosowane zostaną nagrody 
główne w loterii fantowej Parafialnego Zespołu 
Caritas. Będzie wtedy można wygrać m.in. nagro-
dę Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, 
czyli telewizor 42’ oraz nagrodę Przewodniczące-
go Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Lesz-
czyńskiego – kuchenkę mikrofalową. Odbędzie się 
wtedy również licytacja koszulki piłkarza Lechii 
Gdańsk Sławomira Peszki ofiarowana przez Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola.

O 19.30 wystąpi Gwiazda tegorocznej Biesia-
dy Dożynkowej. Jest nią zespół DROSSEL, który 
wystąpi o godzinie 19.30.

Powstał on wiosną 2002 roku z inicjaty-
wy Tomasza Drossel (instrumenty klawiszo-
we – vokal) i Krzysztofa Drossel (instrumenty 
perkusyjne – vokal). Pierwotnie nazwa Zespołu 
brzmiała BRACIA DROSSEL. Nagrał trzy płyty 
demo z coverami znanych i lubianych artystów 
polskich. Dzięki tym płytom Zespół zyskał dużą 
popularność. Od lata 2007 roku zmienił nazwę na 
DROSSEL i od razu rozpoczął pracę nad pierw-
szymi debiutanckimi utworami. Ukazały się one 
na składance DISCO POLO NEW HITS vol. 2, 3 
i 4 i cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Zespół 
posiada w swym dorobku wiele udanych koncer-
tów i imprez na świeżym powietrzu, w tym rów-
nież za granicą. Ma na swoim koncie wiele płyt: 
„Daj na luz”, „Jesteś moim aniołem”, „To znowu 
my”. Grupa odniosła także międzynarodowy suk-
ces. Piosenki: „Daj na luz” oraz „Gdzie się podziały 
marzenia” znalazły się wśród motywów muzycz-
nych francuskiej komedii romantycznej pt. „Les 
Gazelles”. Ich największe przeboje to: „Kochać 
Ciebie zawsze chcę” – 5,3 mln odsłon w Interne-
cie, „Już na zawsze razem” – 3,4 mln, „To właśnie 
z Tobą” – 3,1 mln, „Sexy lala” – 3,0 mln.

Biesiada Dożynkowa zakończy się  
o godzinie 21.00.

Imprezami towarzyszącymi Biesiadzie bę-
dzie loteria fantowa zorganizowana przez Para-
fialny Zespół Caritas. Przygotowanych zostanie 
ok. 1000 losów w cenie 5 zł, które będzie można 
kupić w namiocie zainstalowanym na stadionie. 
Oczywiście każdy los wygrywa, a do tego będzie 
można wygrać jedną z wielu cennych nagród 
głównych. Dochód z loterii przeznaczony zosta-
nie na szczytny cel.

Z kolei w auli Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich w godzinach 14.30 – 19.00 odbędą się 13. 
Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w strzelectwie.

Zawody strzeleckie odbędą się w 8 katego-
riach wiekowych:
a)  młodziczki i młodzicy (rocznik 2004 – 2002),
b)  juniorki i juniorzy (rocznik 2001 – 1997),
c)  seniorki i seniorzy (rocznik 1996 – 1973),
d)  weteranki i weterani (rocznik 1972 i starsi).

Strzelanie odbywać się będzie z karabinka 
pneumatycznego z odległości 10 m. Zawodnicz-
ki i zawodnicy oddadzą najpierw po 5 strzałów 
próbnych, a następnie do nowej tarczy kolejnych 
10 strzałów. I te 10 strzałów liczyć się będzie do 
klasyfikacji.

Różnorodne stoiska zapewnią sporo radości 
i zadowolenia. Będą stoiska wielu instytucji, z ga-
stronomią m.in. KGW Gołębiewko, z zabawkami 
i wiele innych.

Nie zabraknie oczywiście Wesołego Mia-
steczka.

Serdecznie zapraszamy.

Program Biesiady:
14.15  Uroczyste otwarcie Biesiady
14.30  Spektakl „Zbuntowane Bajki” w wykonaniu 

grupy teatralnej GOKSiR „La Furia”
15.00  Występ uczniów Szkoły Muzycznej w Trąb-

kach Wielkich
15.30  Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jagódki”
16.30  Ogłoszenie wyników Konkursu „Piękna 

Wieś”
16.45  Występ Koła Gospodyń Wiejskich z Go-

łębiewka
17.00  Występ Męskiego Towarzystwa Śpiewa-

czego Gryf
18.00  Występ KABARETU TRZECI ODDECH 

KACZUCHY
19.00  Losowanie nagród głównych w loterii fan-

towej
19.30  Występ zespołu DROSSEL
21.00  Zakończenie Biesiady

Organizatorzy:
Gmina Trąbki Wielkie, GOKSiR, GBP

Patronat Honorowy:
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Patronat:
Starosta Gdański Stefan Skonieczny
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Pomorska Izba Rolnicza

Sponsorzy:
SAG Elbud Gdańsk, www.spie-sag.pl
CEMEX Warszawa, www.cemex.pl
ACTIVA Pruszcz Gdański, www.activa.gda.pl
Supermarket FART Trąbki Wielkie,
POLHOZ Sp. z o.o. Szymankowo, www.polhoz.pl
Bank Spółdzielczy z Pruszcza Gdańskiego, www.
bspruszczgd.pl
Nadleśnictwo Kolbudy, www.kolbudy.gdansk.
lasy.gov.pl
ALFA SYSTEM Trąbki Wielkie www.alfasystem.pl
LEO – CENTRUM NAUKI JĘZYKÓW Pruszcz 
Gdański www.leoschool.pl
Firma Transportowa SALEWSKI Rusocin

Patroni medialni:
Dziennik Bałtycki, Radio Plus, Panorama Pomorza 
Flash, Pozytywny Portal, Głos Trąbecki

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: nadesłane
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Jak zwykle największym powodzeniem cieszyły 
się wycieczki. Odbyło się ich sześć: do Parku Rozryw-
ki „Nowa Holandia”, do Kaszubskiego Parku Miniatur 
i Gigantów w Stryszej Budzie, do Parku Krajobrazowe-
go we Wdzydzach Kiszewskich, na Koło Widokowe do 
Gdyni, do Grodziska w Sopocie i do ZOO w Gdańsku.

Uczestniczyło w nich 241 dzieci ze wszystkich 
sołectw.

Oprócz wycieczek dla dzieci GOKSiR zorganizował 
także wyjazd dla dorosłych. 42 osoby obejrzały w Gdy-
ni-Orłowie na Scenie Letniej Teatru Miejskiego spek-
takl, a właściwie koncert, pt. „Jesteśmy na wczasach…”.

Festynów sportowo – rekreacyjnych odbyło się 
natomiast cztery: w Postołowie, w Kaczkach, Rościsze-
wie i Mierzeszynie. Dzieci brały udział w konkursach 
sprawnościowych, plastycznych, zabawach tanecznych. 
Zarówno dla zwycięzców poszczególnych zmagań, jak 
i dla pozostałych przygotowane były nagrody.

Podsumowanie akcji „Wakacje z GOKSiR” odbyło 
się w dniu 29 sierpnia 2017 roku w Trąbkach Wielkich. 
Było tam mnóstwo atrakcji dla dzieci: życzenia od Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Prezesa Sto-
warzyszenia Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan 
Władek” Władysława Ornowskiego, muzyka w wyko-
naniu zespołu Standard Acoustic, malowanie twarzy, 
malowanie włosów zmywalnym spray’em, zwierzątka 
z balonów, kolorowe warkoczyki, bańki mydlane duże 
i małe, gry i zabawy, przejażdżki kucykiem, fotobud-
ka, wizyta dużych maskotek, ścianka wspinaczkowa, 
mecze piłki nożnej na Orliku, wata cukrowa, popcorn, 
kiełbasa z chlebem.

WAKACJE 2017 Z GOKSIR I GBP – PODSUMOWANIE
W czasie akcji „Wakacje 2017” Gminny Ośrodek Kultury Sporu i Re-
kreacji i Gminna Biblioteka Publiczna przygotowali dla dzieci 
i młodzieży różnorodne formy wypoczynku. Były to: wycieczki, 
festyny i przedstawienia teatralne, półkolonia, zajęcia multime-
dialne, plastyczne, kulinarne i z robotyki, turnieje tenisa stołowe-
go, a także projekcje filmów dla dzieci.

Uczestniczyło w nich ok. 250 dzieci i młodzieży.
25 dzieci miało możliwość brać udział w półkolonii 

zorganizowanej w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu. 
Od poniedziałku do piątku (od 10 do 14 lipca) zajęcia 
odbywały się w godzinach 9.00 – 14.00. Nie zabrakło 
atrakcji. Tylko dwa dni uczestnicy półkolonii spędzili 
w szkole, ale i w niej nie nudzili się, gdyż uczestniczyli 
w ciekawych zajęciach plastycznych i warsztatach kuli-
narnych. Mogli pobawić się i zagrać w gry planszowe, 
a w korytarzu zamienionym w prawdziwą salę kino-
wą obejrzeć film „Dzieciak rządzi” zajadając zrobiony 
w szkole popcorn.

W pozostałe dni przebywali na wycieczkach. Naj-
pierw pojechali do Gdańska, gdzie w Ośrodku Kultury 
Morskiej mieli możliwość posterować żaglowcami i in-
nymi statkami, załadować i przewieść towar na statek, za-
wiązać prawdziwe węzły żeglarskie, uciekać z płonącego 
statku… Nie zabrakło też spaceru po gdańskiej Starówce 
i lodów przy Neptunie. Byli także w Malborku, gdzie 
czekał na nich spacer po parku ruchomych smoków 
i dinozaurów. Ryczące, plujące wodą i ruszające się dino-
zaury zauroczyły wszystkich. Wiele śmiechu dostarczyły 
im chodzące po parku maskotki, a szczególnie przera-
żający dinozaur. Doskonale bawili się na znajdującym 
się w parku placu zabaw. Jednak najwięcej przeżyć do-
starczył im park linowy, w którym każdy znalazł coś dla 

siebie. Po odbyciu wstępnego szkolenia starsi udali się 
na trasę wysoką, młodsi na trasę niską, a najmłodsi na 
trasę dla dzieci. To dopiero były przeżycia. Trzeba było 
pokonać siebie, pokonać swoje słabości, niejednemu trzę-
sły się nogi, ale każdy kończył trasę szczęśliwy i dumny, 

że się udało! Ostatnia wycieczka zorganizowana została 
do Sopotu. Kąpiel w morzu, konkurs na najpiękniejszy 
zamek z piasku oraz zabawy na pirackiej plaży upłynęły 
bardzo szybko. W drodze powrotnej odwiedzili jeszcze 
restaurację McDonald’s i zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili 
do Warcza. Najlepszym dowodem na to, że półkolonie 
podobały się uczestnikom były pytania dzieci: „Kiedy 
będą następne półkolonie?”.

GOKSiR zapewnił także dzieciom udział w inte-
raktywnych przedstawieniach w wykonaniu aktorów 
z krakowskiego Teatru „KRAK-ART” z Krakowa. Od-
było się pięć przedstawień: „Kot w butach” w Trąbkach 
Wielkich, „Nie ma jak w domu” w Gołębiewie Wielkim, 

„Latający kufer” w Kłodawie, „Bazyliszek” w Granicznej 
Wsi i „Kwiat paproci” w Mierzeszynie. Podczas tych 
spektakli na widowni zasiadło 204 dzieci.

Podobnie jak w roku ubiegłym także podczas tego-
rocznych wakacji dużą popularnością cieszyły się zajęcia 
multimedialne. Odbyły się one w: Cząstkowie, Czernie-
wie, Domachowie, Drzewinie, Ełganowie, Gołębiewku, 
Gołębiewie Średnim, Granicznej Wsi, Klępinach, Kło-
dawie, Łaguszewie, Mierzeszynie, Pawłowie, Postołowie, 
Rościszewie, Sobowidzu, Trąbkach Małych i w Warczu. 
Rozpoczynały się one zazwyczaj od gry na konsoli Play-
Station. W grze Sports Champions 2 rywalizowano naj-
częściej w kręglach. Potem wszyscy uczestniczyli w grze 
Just Dance 2017 polegającej na wykonywaniu tricków 
i figur tanecznych w rytm znanych przebojów. Chłop-
cy natomiast rozgrywali mecze piłkarskie na FIFA 16. 
Trwały po 2 godziny, a uczestniczyło w nich 201 dzieci.

Kolejną propozycją spędzenia wolnego czasu w cza-
sie wakacji dla uczniów szkół podstawowych, i nie tylko, 
były warsztaty plastyczne. Odbywały się one w każdą 
sobotę w godzinach 9.00 – 12.00 w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich ale także przy tzw. „samolocie”, czyli 
urządzeniu rekreacyjno-zabawowym będącym repliką 

maszyny z silnikiem, która pierwsza na świecie wzniosła 
się w powietrze. Dzieci malowały jego części od strony 
bloku. Powstały tam m.in. ulubione przez nich postaci 
z gier komputerowych Angry Birds’y. Poza tym odna-
wiały one istniejące już na „samolocie” malunki. Druga 
ich część lub całość, gdy pogoda była niesprzyjająca, 
odbywała się w bibliotece. Z warsztatów plastycznych 
korzystało maksymalnie 11 dzieci.

Wykonały one wiele prac, które wkrótce utworzą 
wystawę.
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Uroczystości odpustowe rozpoczęły się Mszą św. 
dziękczynną za plony ziemi sprawowaną pod przewod-
nictwem Biskupa Wiesława Szlachetki. O godzinie 14.00 
w dostojnej alei lipowej prowadzącej do neogotyckiego 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczął się 
opisywany V Rodzinny Festyn Odpustowy. Chociaż 
warunki pogodowe nie należały do wymarzonych to 
atmosfera była gorąca. Mierzeszyn przyozdobiony bia-
ło-czerwonymi flagami, domowe ciasta przygotowane 
przez parafianki, domowa grochówka i bigos składały 
się na atmosferę rodzinnego świętowania. Był również 
Food Truck oraz budka z lodami i goframi.

Sercami publiczności zawładnęły dwie grupy dzieci 
z przedszkola w Mierzeszynie. Przedstawiły układy ta-
neczne m.in. do piosenki „Toca Toca” i do dziecięcych 
piosenek po angielsku. Warto dodać, że debiutowały 
w czerwcu na Biesiadzie „Trąbki w Trąbkach”, gdzie 
podobnie jak w Mierzeszynie, zebrały liczne brawa.

Jak zwykle największe emocje rozpalała loteria fan-
towa poprowadzona przez Parafialny Zespół „Caritas”. 
Wszystkie losy rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Każdy 
los wygrywał dając podstawową nagrodę i co ważniej-
sze uprawniał do wzięcia udziału w losowaniu nagród 
głównych, a tych nie brakowało. Każdy z obecnych na 
festynie widział siebie jeżdżącego na jednym z dwóch 

NA FESTYNIE W MIERZESZYNIE
W ostatnią niedzielę sierpnia w Mierzeszynie już po raz piąty tam-
tejsza Parafia św. Bartłomieja Apostoła wspólnie z Parafialnym 
Zespołem Caritas i Fundacją Pan Władek zorganizowała Rodzinny 
Festyn Odpustowy.

rowerów lub oglądającego mecz na 50-calowym telewi-
zorze. W ręce szczęśliwców trafiło także m.in. 10 talonów 
po 300 zł każdy na zakupy w sieci trójmiejskich sklepów, 
serwis obiadowy, wkrętarka, talon na usługi fryzjerskie, 

pobyt na Campingu w Przywidzu, drewno opałowe czy 
talon na wykonanie tortu. Dla zdobywców nagród były 
to zapewne chwile ogromnej radości a nawet wzruszeń, 
które będą nosić w swoim sercu i pamięci do następnego 
Festynu Parafialnego.

Cały dochód z imprezy wesprze dzieło renowacji 
i doposażenia organów piszczałkowych w zabytkowym 
kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Franciszek Sowiński

Dla miłośników tenisa stołowego zorganizowano 
turnieje w ramach akcji „Wakacyjne wtorki z tenisem 
stołowym”. Odbyło się 7 turniejów: w Gołębiewku, Paw-
łowie, Klępinach, Gołębiewie Wielkim, Domachowie, 
Błotni i Trąbkach Wielkich

Udział w nich wzięło 28 osób z 8 sołectw. Naj-
lepszym okazał się Patryk Pętlak z Sobowidza, który 
wygrał wszystkie turnieje. Nagrodami dla najlepszych 
zarówno w turniejach, jak i w podsumowaniu, były 
medale, statuetki i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu 
sportowego. Na żadnym z turniejów nie zapomniano 
o napojach i słodyczach.

15-osobowa grupa dzieci miała możliwość uczest-
niczenia w bibliotece w Trąbkach Wielkich w zajęciach 
z robotyki. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do 
piątku (10-14.07.) w godzinach 10.00 – 13.00. Dzieci 
miały do swojej dyspozycji klocki Lego Mindstorms 
oraz komputery do programowania. Ich dziełem były 
m.in. robot reagujący na polecenia: jedź prosto, jedź 
do tyłu, obróć się w prawo, obróć się w lewo, robot do 
jazdy po linii wykrywający niebieską linię dzięki czuj-
nikowi koloru, robot wyrzucający piłeczkę i podnoszą-

cy ją, robot reagujący na komendy wydawane w języku 
angielskim, a także roboty uczestniczące w wyścigach 
na torze przeszkód. Zajęcia te sprawiły dzieciom dużo 
satysfakcji i radości.

W bibliotece w Trąbkach Wielkich odbywały się 
także spotkania z filmem. Z tej formy rozrywki skorzy-
stało 35 dzieci. Obejrzały one m.in. następujące filmy: 
„Shrek forever. Ostatni rozdział”, „Zaczarowana” i „Ro-
dzinka Robinsonów”.

Aż 28 dzieci przybyło do Sali widowiskowej GOK-
SiR na zajęcia kulinarne. Podczas zajęć nauczyły się one 
robić krem do rurek waflowych, a także shake’a. Krem 
przygotowywały ubijając śmietanę mikserem, a następnie 
nakładały do szprycy i napełniały rurki. Shake powstawał 
z pokruszonego lodu wymieszanego blenderem z jago-

dami, truskawkami i śmietaną z dodatkiem cukru. Po 
ich wykonaniu następowała degustacja, ale nie wszyst-
kie dzieci zjadły od razu. Były takie, które postanowiły 
zabrać to co zrobiły do domu i pochwalić się swoimi 
produktami rodzicom.

Organizatorami wakacyjnych imprez był Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich i Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wiel-

kich, które wspierali sołtysi wsi Gminy Trąbki Wielkie, 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Fundacja Społeczna na Rzecz Dzieci „Pan 

Władek”, UKS „Kosynier” Sobowidz, SAG Elbud Gdańsk, 
Szkoła Podstawowa w Czerniewie, Szkoła Podstawowa 
w Sobowidzu, Szkoła Podstawowa w Kłodawie, Szko-
ła Podstawowa w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół 
w Mierzeszynie, Zespół Szkół w Warczu i Gimnazjum 
w Trąbkach Wielkich.

Na podstawie artykułów na stronach  
internetowych GOKSiR i GBP

Zdjęcia: GOKSiR i GBP



Głos Trąbecki

12

Niezwykłe wydarzenie kulturalne miało 
miejsce w Sali widowiskowej GOKSiR w dniu 
29 sierpnia 2017 roku. Wystąpiły wtedy dwa 
zespoły działające w ramach Stowarzyszenia 
Rodzina Kolpinga. Ich siedziby są jednak od-
dalone od siebie aż o 665 km. Pierwszy z nich 
to Zespół Młodzieżowy „Narnia” z Kłodawy. 
Zaprezentował on widowisko słowno-mu-
zyczne „Morskie opowieści”. Były więc szanty, 
a jak szanty to każdy widz musiał mieć coś 
do picia i …miał. Byli korsarze, a jak korsarze 
to i zakładnicy – w tej roli musiała wystąpić 
…Skarbnik Gminy Trąbki Wielkie Zofia Go-
rzyńska. I bardzo dużo śpiewu w wykonaniu 
zarówno młodych aktorów, jak i widzów. Ze-
spół, za swój występ, otrzymał gromkie brawa 

POMORZANIE I ORAWIANIE 
WYSTĄPILI W GOKSIR

od publiczności. Potem wystąpił drugi z nich, 
czyli Zespół Wokalno-Instumentalny „Oraw-
ska Rodzina” z Lipnicy Małej w powiecie no-
wotarskim. „Małolipnicanie tonco i spiywajo, 
orawskom muzykom serca napylniajo” – tę 
przyśpiewkę, ale także wiele innych można 
było usłyszeć w wykonaniu chóru, któremu 
towarzyszyła kapela. Nie mogło się także obyć 
bez tańców orawskich. Publiczności bardzo 
podobały się stroje w jakich występowali 
młodzi artyści, a ich występ wzbudził podziw 
wszystkich zebranych. Na zakończenie były 
owacje na stojąco i bis. Wiele osób opuszcza-
jących salę twierdziło, że chętnie zobaczyłoby 
jeszcze raz oba występy. O ile Zespół z Kło-
dawy planuje kolejne dwa występy na terenie 

naszej Gminy – będzie więc taka możliwość, 
to Zespół z Lipnicy Małej ze względu na od-
ległość trudniej będzie zaprosić do nas, ale…
wszystko jest możliwe.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski

NARODOWE 
CZYTANIE 
W WARCZU
W całym kraju 2 września odbyło się 
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego.
Także w Gminie Trąbki Wielkie nie 
mogło zabraknąć tej akcji. Czytanie 
odbyło się na terenie Zespołu Szkół 
w Warczu w czasie festynu rodzinne-
go. Czytali: Starosta Gdański Stefan 
Skonieczny, Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol oraz Dyrektor Zespołu 
Szkół w Warczu Anna Bartoszewska.
Zostały odczytane fragmenty aktu 1 
– zabawa tańce. Kolejne Narodowe 
Czytanie już za rok.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Aleksander Domański
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Padający z przerwami ulewny deszcz nie przeszko-
dził w przeprowadzeniu 4. Mistrzostw Gminy Trąbki 
Wielkie w konkursach golfowych. Odbyły się one na 
terenie Postołowo Golf Clubu w dniu 27 sierpnia 207 
roku. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych 
pobity został nawet jeden rekord mistrzostw: Tomasz 
Jaworski z Granicznej Wsi wyekspediował piłkę na od-
ległość 178 m. Drugi był Przemysław Perka z Kaczek 
z wynikiem 165 m, a trzeci – Filip Żmuda z Czernie-
wa, który posłał piłkę na odległość 158 m. Poprzedni 
rekordzista Tomasz Burczyk z Postołowa tym razem 
nie zbliżył się do swojego rekordu 170 m i uzyskał tyl-
ko…142 m. Konkurs ten stał na wysokim poziomie, bo 

MAMY NOWY REKORD MISTRZOSTW 
W KONKURSIE GOLFOWYM

aż 16 golfistów pokonało 100 m. Natomiast wśród golfi-
stek wyczynu tego dokonała tylko Aleksandra Jaworska 
z Granicznej Wsi, aktualna wicemistrzyni Polski w golfie 
w kategorii młodziczek. Jej wynik to 108 m (do rekordu 
mistrzostw zabrakło 8 m). Drugie miejsce zajęła Justyna 
Perka z Kaczek uzyskując 64 m, która wyprzedziła Kata-
rzynę Waszak z Postołowa o 2 m. W drugim konkursie, 
na najbliższe dołka uderzenie, golfistki uzyskały lepsze 
wyniki od golfistów. Zwyciężyła Danuta Mądraszewska 
z Trąbek Wielkich. Piłka po jej uderzeniu zatrzymała się 
w odległości 54 cm od dołka. Drugie miejsce zajęła jej 
wnuczka Milena Mądraszewska uzyskując 86 cm, a trze-
cie – Elżbieta Lichoń z Gołębiewa Wielkiego z wynikiem 

103 cm. Wśród golfistów najlepszym był Piotr Zulew-
ski z Czerniewa (60 cm), za nim uplasował się Daniel 
Rogalski z Czerniewa (103 cm), a trzeci był Aleksander 
Bielawa z Trąbek Wielkich (115 cm). W klasyfikacji so-
łectw pierwsze miejsce zajęła Graniczna Wieś – 101 pkt, 
tuż za nią Czerniewo – 98 pkt i Kaczki – 96 pkt. Kolej-
ne miejsca zajęły następujące sołectwa: Trąbki Wielkie 
– 95 pkt, Gołębiewo Wielkie – 89 pkt, Postołowo – 87 
pkt, Trąbki Małe – 84 pkt, Kleszczewo i Zaskoczyn po 
70 pkt i Domachowo – 52 pkt. W Mistrzostwach udział 
wzięło 71 osób z 10 sołectw. Najmłodszą uczestniczką 
Mistrzostw była 3-letnia Kornelia Wojtyła z Kaczek, 
a najmłodszym uczestnikiem Mistrzostw – 9-letni Ra-
dosław Kulling z Zaskoczyna.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

Po raz pierwszy w ramach Współzawodnictwa Sołectw 
odbyły się Zawody dla Seniorek 60+ i Seniorów 60+ Gmi-
ny Trąbki Wielkie pod nazwą „Senioriada”. Udział w niej 
wzięło 49 osób z 9 sołectw. W Hali Sportowej w Trąbkach 
Wielkich w dniu 13 sierpnia 2017 roku rywalizowano w 8 
konkurencjach: 4 dla Seniorek i 4 dla Seniorów.

W pierwszej z nich dla Seniorek, rzutach pięcioma 
różnymi piłkami do kosza, zwyciężyła Irena Kamratow-
ska z Domachowa, która w dwóch seriach trafiała po 4 
razy. Druga była Danuta Mądraszewska z Trąbek Wielkich. 
W pierwszej serii rzutów wyrównała wynik Seniorki z Do-
machowa, ale w drugiej serii tylko jedna piłka po jej rzutach 
znalazła się w koszu.

W drugiej konkurencji rzutach pięcioma lotkami do 
tarczy bezkonkurencyjna była Krystyna Cholewińska z Kło-
dawa. W poszczególnych rzutach zdobyła ona następującą 
ilość punktów: 8, 17, 0, 54, 25 i w sumie 104 punkty. O dru-
gim miejscu musiała decydować dogrywka, gdyż zarówno 
Teresa Chmielewska z Kaczek, jak i Ewa Kanka z Trąbek 
Małych zdobyły po 77 punktów. W dogrywce lepsza o 26 
punktów była Seniorka z Kaczek zdobywając 61 punktów.

W trzeciej konkurencji rzutach podkową do celu naj-
lepszą okazała się Longina Górnowicz z Domachowa po 
rzutach za 7, 2, 1, 0 i 0, czyli w sumie za 10 punktów. Jedyną 
zawodniczką, która trafiła idealnie podkową w palik (nie-
stety w czasie dogrywki) była Maria Grabińska z Kaczek.

Czwartą konkurencją były rzuty ringo. Wygrała ją Ja-
nina Doroch z Trąbek Wielkich. Trafiła ona w krzyżak tylko 
dwa razy (na pięć), ale za to za 25 i 15, czyli razem za 40 
punktów. Dwa razy trafiały także Urszula Gmerek z Doma-
chowa i Ewa Rutkowska z Mierzeszyna, ale odpowiednio za 
35 punktów (10 i 25) i 30 punktów (15 i 15).

PIERWSZA SENIORIADA DLA DOMACHOWA
łectwa: Kłodawa (166 pkt), Gołębiewo Wielkie (133 pkt), 
Mierzeszyn (117 pkt), Trąbki Małe (64 pkt), Rościszewo 
(62 pkt) i Sobowidz (24 pkt).

Wszyscy uczestnicy Zawodów otrzymali medale, 
zdobywcy pierwszych trzech miejsc także dyplomy, a trzy 
najlepsze sołectwa dyplomy, puchary i talony uprawniające 
do korzystania z Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich od-
powiednio przez 3, 2 i 1 godzinę. Nagrody wręczali: Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Z-ca Przewodniczą-
cego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józef Sroka.

Organizatorem „Senioriady” był Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

Za pomoc w zorganizowaniu Zawodów dziękujemy: 
Sołtysowi wsi Domachowo Krzysztofowi Peplińskiemu, Dy-
rektorowi Zespołu Szkół w Rotmance Zygmuntowi Rzaniec-
kiemu, Skarbnikowi Koła PZW Nr 117 „Czapla” z Pruszcza 
Gdańskiego Zbigniewowi Pyśko oraz Animatorowi Orlika 
w Suchym Dębie Wojciechowi Kozłowskiemu.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Pierwszą konkurencją dla Seniorów były strzały do 
bramki. Najlepszym okazał się Edward Kędziora z Kaczek, któ-
ry jako jedyny na pięć strzałów trafił 4 razy i to po 2 punkty.

W drugiej konkurencji wbijania młotkiem gwoździa 
o długości 12 cm zdecydowanym zwycięzcą został Tadeusz 
Mejer z Domachowa. Uczynił to 10 uderzeniami w czasie 
7 minut 57 sekund.

Także w trzeciej konkurencji wyławiania wędką 
o długości 3,5 m trzech „rybek” (koszyków) na sucho był 
zawodnik, który nie miał sobie równych. Był nim Jerzy 
Lejk z Mierzeszyna, który wyłowił wszystkie „rybki”, jako 
jedyny w czasie poniżej minuty, uzyskując czas 43 sekundy.

Podobnie było w czwartej konkurencji rzutach boulami 
jak najbliżej kuli tzw. „świnki”. Hipolit Achranowicz z Kło-
dawy rzucił boulą tak, że lepiej już nie było można – po 
jego rzucie stykała się ona ze „świnką”.

W klasyfikacji sołectw pierwsze miejsce zajęło Doma-
chowo (206 pkt), drugie Kaczki (199 pkt), a trzecie Trąbki 
Wielkie (195 pkt). Kolejne miejsca zajęły następujące so-
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Rozpoczęły się rozgrywki Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej. Z naszej Gminy uczestniczą w nich 4 
drużyny seniorów: Sokół Ełganowo i Orzeł 1955 Trąb-
ki Wielkie w klasie okręgowej oraz GKS Trąbki Wielkie 
i Olimp Mierzeszyn w klasie B. Nasze drużyny rozpoczę-
ły fatalnie. Rozegrały 18 meczów, z których wygrały tylko 
5, w jednym zanotowano remis i aż 12 przegrały, w tym 
3 walkowerem. W klasie okręgowej Sokół w Ełganowie 
wygrał z Kamionką Sopot 3 : 2 i przegrał z Bałtykiem 
II Gdynia 0 : 5 (wyjazd), Wietcisą Skarszewy 0 : 5 (wy-
jazd), Gedanią II Gdańsk 1 : 3 (dom) i Orlętami Reda 
0 : 7 (wyjazd), a Orzeł 1955 zdobył tylko jeden punkt 
remisując w Połchowie z Kaszubami 1 : 1, pozostałe me-
cze przegrywając: walkowerem 0 : 3 na własnym boisku 
z Orlętami Reda (na boisku 0 : 1) i GKS Sierakowice (na 
boisku 2 : 3), 0 : 3 z Czarnymi Pruszcz Gdański (dom) 
i 0 : 7 z GKS Kowale (wyjazd). Sokół po tych meczach 
z 3 punktami i stosunkiem bramek 4 : 22 zajmuje 13. 
miejsce, natomiast Orzeł 1955 z 1 punktem i stosunkiem 
bramek 1 : 17 – 15. miejsce. Najlepiej z naszych drużyn 
rozpoczął GKS Trąbki Wielkie. Wygrał on trzy mecze: 
z GTS Juszkowo 7 : 0 (wyjazd), z GTS Rusocin 3 : 0 
(dom) i w derbach z Olimpem Mierzeszyn 8 : 0 (dom). 
Ale i jemu zdarzyła się dotkliwa wpadka – przegrał na 
wyjeździe z GTS Rotmanka aż 1 : 5. Druga nasza dru-
żyna w klasie B – Olimp Mierzeszyn zwyciężyła Morze 
Stegna 4 : 2 (dom) i przegrała z mecz, a trzy przegrała: 
walkowerem w Domachowie z Wisłą Steblewo 0 : 4 (na 
boisku 1 : 4), z EPT Grabiny Zameczek 3 : 4 (wyjazd) 
i GKS Trąbki Wielkie 0 : 8 (wyjazd). GKS zajmuje po 
w/w meczach 3. miejsce z dorobkiem 9 punktów i bi-
lansem bramkowym 19 : 5, a Olimp Mierzeszyn – 12 
z dorobkiem 3 punktów i bilansem bramkowym 7 : 18.

Kolejne mecze z udziałem naszych drużyn odbędą 
się w następujących terminach:
10.09.2017 (niedziela), godz. 14.00 Olimp – Wisła Drewnica
10.09.2017 (niedziela), godz. 15.00 Sokół – GKS Sierakowice
16.09.2017 (sobota), godz. 16.30 Orzeł 1955 – MKS Wła-
dysławowo
17.09.2017 (niedziela), godz. 13.00 GKS – EPT Grabiny 
Zameczek

KIEPSKI START NASZYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH
24.09.2017 (niedziela), godz. 14.00 Sokół – Czarni Pruszcz 
Gdański
24.09.2017 (niedziela), godz. 14.00 Olimp – Osiczanka II Osice
30.09.2017 (sobota), godz. 16.00 Orzeł 1955 – KS Kamie-
nica Królewska
07.10.2017 (sobota), godz. 15.00 GKS – Wisła Drewnica
08.10.2017 (niedziela), godz. 13.00 SOKÓŁ – ORZEŁ 1955
08.10.2017 (niedziela), godz. 14.00 Olimp – KS Wocławy

Nasze drużyny w rundzie jesiennej sezonu 
2017/2018 grać będą w następujących składach:

Sokół Ełganowo
Sebastian Bara (1995), Mariusz Brzeziński (1995), 

Dawid Chmielewski (1988), Rafał Cichocki (1998), Ka-
mil Dąbrowski (1986), Filip Drożyński (1999), Mateusz 
Elas (1994), Maciej Gemborys (1973), Michał Grzelak 
(1983), Bartosz Kochanowski (2000), Tadeusz Kowitz 
(1993), Maciej Kujawski (1998), Karol Kusaj (1981), 
Adam Leszczyński (1989), Julian Lippke (2000), Łukasz 
Mejer (1989), Paweł Mejer (1980), Przemysław Mejer 
(1992), Robert Mejer (1986), Rafał Nagórski (1984), 
Maciej Sikorski (1985), Bartłomiej Węsierski (1988), 
Wojciech Wójtowicz (1998)

trener: Maciej Gemborys

Orzeł 1955 Trąbki Wielkie
Łukasz Balcer (1979), Michał Benkowski (1985), Ma-

teusz Bucholz (1994), Przemysław Czerw (1997), Jakub 
Czerwiński (2000), Bartłomiej Dończyk (1998), Mateusz 
Dończyk (1994), Patryk Groszek (1992), Patryk Jarząbek 
(1991), Daniel Jaśniewski (1989), Aleks Kamiński (1996), 
Mateusz Kobylarz (1992), Rafał Kobylarz (1988), Artur 
Koprowski (1989), Dorian Krajczyński (1999), Bartło-
miej Kruk (1998), Piotr Kuchnowski (1986), Marcin Laga 

(1991), Tomasz Musik (1981), Kamil Narloch (1990), Ja-
kub Neubauer (1993), Fabian Niedźwiecki (2000), Tomasz 
Pietrowicz (1993), Adrian Schuchardt (1990), Dominik 
Szostek (1985), Damian Wasyna (1999)

trener: Michał Benkowski

GKS Trąbki Wielkie
Kamil Babiński (1999), Krystian Bieliński (1997), 

Tomasz Blejder (1995), Rafał Bogdan (1990), Aleksan-
der Grzela (1995), Dominik Kotwicki (1998), Mikołaj 
Kowalski (1990), Arkadiusz Kujawski (1990), Cezary 
Kusaj (1991), Dawid Lewańczyk (1984), Jakub Lewań-
czyk (1995), Michał Małkowski (1995), Maciej Mular-
czyk (1993), Martin Niedzielski (1991), Rafał Ratyński 
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