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Rywalizowały one w 6 konku-
rencjach:
1. produkt tradycyjny – pierogi 

z dowolnie wybranym farszem,
2. tablica pt. „Z tego powodu roz-

piera nas duma” o wymiarach 
1000 x 700, 

3. moda – sukienka z papieru 
gazetowego, 

4. piosenka kabaretowa z insce-
nizacją pt. „Przez dziurkę od 
klucza”,

5. taniec ludowy z mojego regionu 
(Kociewie, Kaszuby, Żuławy, 
Powiśle) 

6. dekoracja stołu wielkanocnego.

W każdej z nich nasze repre-
zentantki (Rita Lewandowska, 
Helena Rojkiewicz, Anna Kola-
ska, Barbara Rogalewska, Kamila 
Butowska, Jolanta Kobrzyńska, 
Paulina Formela i Elżbieta Prą-
dzyńska) zaprezentowały się bar-
dzo dobrze: przygotowały smaczne 

pierogi z gęsiną, tablicą była praca 
malarska przedstawiająca scenę 
nadania przywileju lokacyjnego 
wsi Mierzeszyn, urocza modelka 
z gracją prezentowała sukien-
kę wykonaną z lokalnych gazet, 
w inscenizacji kabaretowej wy-
stąpiła nawet „Magda Gessler”, 

podobały się wszystkim w tańcu 
kaszubskim, a na pięknie ude-
korowanym stole znajdowały się 
same smaczne potrawy np. piersi 
z gęsiny. Niestety nie wystar-
czyło to, aby zdobyć Grand Prix 
Turnieju. Komisja Konkursowa, 
którą tworzyli: Marta Irzyk (Polska 
Dziennik Bałtycki), Justyna Kaleta 
(Centrum Szkółkarskie „Justyna”), 
Krystyna Radziszewska (KGW 
Gołębiewko), Karolina Wróbel 
(PODR Gdańsk), Cezary Bieniasz-
-Krzywiec (Starostwo Powiatowe), 
Piotr Hałuszczak (WZRKiOR 
Gdańsk) uznała, że zwycięstwo na-
leży się paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich Rzeczpospolita Babska 
z Wiślinki. KGW z Mierzeszyna 
wygrało jedynie konkurencję – 
dekoracja stołu wielkanocnego. 
W pozostałych konkurencjach 
pierwsze miejsca zajęły nastę-
pujące koła: produkt tradycyjny 
– Wiślinka, tablica – Skowarcz, 
moda – Przywidz, inscenizacja – 
Skowarcz i taniec – Osice. Wszyst-
kie koła otrzymały atrakcyjne 
nagrody, a KGW Wiślinka, oprócz 
nich, także okazały Puchar oraz 
prawo reprezentowania Powiatu 

Gdańskiego na Turnieju Woje-
wódzkim i prawo zorganizowania 
przyszłorocznego Turnieju w Gmi-
nie Pruszcz Gdański. Nagrody 
wręczali: Członek Zarządu Wo-
jewództwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski, Starosta Gdański Ste-
fan Skonieczny, Dyrektor PODR 
w Gdańsku Aleksander Mach 
oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol.

Dodatkowymi atrakcjami dla 
licznie zebranej publiczności były 
występy: ubiegłorocznych laure-
atek, czyli pań z KGW Gołębiew-
ko, w inscenizacji o powstaniu 
wsi, panów z Męskiego Towarzy-
stwa Śpiewaczego Gryf z Trąbek 
Wielkich oraz dziewcząt z sekcji 
baletowej GOKSiR. Wszyscy chęt-
nie także korzystali z możliwości 
spróbowania specjałów znajdują-
cych się na turniejowych stołach.

Zarówno uczestniczki, jak 
i widzowie, podczas tegoroczne-
go Turnieju doskonale się bawili 
i tylko żal, że w przyszłym roku 
taka impreza nie odbędzie się 
w naszej Gminie.

7. TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH POWIATU GDAŃSKIEGO
PANIE Z MIERZESZYNA NAJPIĘKNIEJ 
UDEKOROWAŁY STÓŁ WIELKANOCNY

W dniu 19 marca 2016 roku w Auli Gimnazjum w Trąbkach Wielkich odbył 
się 7. Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Gdańskiego. Jego celem jest: 
integracja środowiska wiejskiego w Powiecie Gdańskim, zachowanie i popu-
laryzowanie dziedzictwa kulturowego, inspirowanie do pracy zespołowej, 
pobudzenie aktywności wśród mieszkańców oraz kultywowanie tradycji. 
Udział w nim wzięło 5 kół gospodyń wiejskich z następujących miejscowości: 
Mierzeszyn (Gmina Trąbki Wielkie), Osice (Gmina Suchy Dąb), Przywidz (Gmi-
na Przywidz), Skowarcz (Gmina Pszczółki) i Wiślinka (Gmina Pruszcz Gdański). 
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W BIBLIOTECE UCZCZONO 
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

W ramach obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” Gminna Biblio-
teka Publiczna w Trąbkach Wielkich oraz Szkoła 
Podstawowa w Trąbkach Wielkich zorganizowały 
spotkanie z autorem publikacji i książek histo-
rycznych Piotrem Szubarczykiem pt. „Wyklęci 
wracają do naszych serc”. Autor nie tylko wie 
wszystko o „Żołnierzach Wyklętych”, ale dzięki 
swoim oratorskim umiejętnościom potrafi do-

skonale przekazać swoją wiedzę historyczną. Dla 
zebranych była to więc doskonała lekcja zarówno 
historii, jak i patriotyzmu. Dobrze się więc stało, 
że w spotkaniu obok dorosłych uczestniczyli 
także uczniowie szkół podstawowych. Dopełnie-
niem wykładu Piotra Szubarczyka były piosenki 
patriotyczne w wykonaniu dziewcząt ze szkół 
Gminy Trąbki Wielkie, którym akompaniował 
na pianinie Tomasz Stroynowski. Zaśpiewały 

one m.in.: „Hymn Sybiraków”, „Marsz Zaporczy-
ków”, „Walczyk” Lilu, „Panie Generale” Halinki 
Mlynkovej i „Piosenkę o Wojtku” Mariki. Także 
Piotr Szubarczyk zaśpiewał. Wykonał on „Ko-
łysankę więzienną”. Na zakończenie spotkania 
zaapelował o zapalania każdego roku w dniu 
1 marca o godzinie 20.00 świec w oknach dla 
upamiętnienia wykonania wyroków śmierci na 
siedmiu członkach WiN-u, gdyż jak powiedział 
„jesteśmy przecież Im to winni..”.

Spotkanie odbyło się w dniu 29 lutego 2016 
roku w Bibliotece Gminnej w Trąbkach Wielkich.

Od 21 marca do 4 kwietnia 2016 roku na 
ogrodzeniu Szkoły Podstawowej w Sobowidzu 
prezentowana będzie Wystawa plenerowa pt. 
„Niezłomni Wyklęci 1944-1963”. Składa się ona 
z 12 plansz (banerów) o wymiarach 160 x 100, 
dzięki którym tematyka Żołnierzy Niezłomnych 
może trafić do szerszej publiczności. Plansze 
przedstawiają zdjęcia i biografie 11 żołnierzy II 
konspiracji walczących z reżimem komunistycz-
nym: rotmistrza Witolda Pileckiego, generała 
brygady Augusta Fieldorfa ps. Nil, sierżanta 
Józefa Franczaka ps. Lalek, sanitariuszki Danuty 
Siedzikówny ps. Inka, majora Hieronima Deku-
towskiego ps. Zapora, podporucznika Anatola 
Radziwonika ps. Olech, majora Zygmunta Szen-
dzielarza ps. Łupaszka, kapitana Władysława 
Łukasiuka ps. Młot, podpułkownika Łukasza 
Cieplińskiego ps. Pług, podporucznika Zdzisła-
wa Badochy ps. Żelazny i kapitana Stanisława 
Sojczyńskiego ps. Warszyc.

Wystawa od momentu jej powstania, od 
1 marca 2015 roku, gościła w ponad 50 miej-
scowościach w całym kraju (w ubiegłym roku 
eksponowana była także w Trąbkach Wielkich), 
przejechała setki kilometrów – dzięki pomocy 
i zaangażowaniu wielkiej grupy osób i orga-

WYSTAWA O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH W SOBOWIDZU

nizacji jej przekaz trafił do tysięcy odbiorców. 
Zainteresowanie kolejnymi prezentacjami jest 
ogromne, w obecnej chwili rezerwacje dotyczą 
dwóch następnych miesięcy. Do naszej Gminy 
przybyła ona z Działdowa, a następnie zostanie 
wysłana do Gminy Prabuty.

Właścicielem wystawy jest Stowarzy-
szenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego, 
którego Prezesem jest Jacek Świs.Prowadzi 
ono działalność edukacyjną, charytatywną 
i kulturalną, krzewi wartości patriotyczne oraz 
upowszechnia wiedzę historyczną. Pomaga 

Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. 
Stowarzyszenie zajmuje się też koordynacją 
i wspieraniem przedsięwzięć kresowych skie-
rowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak 
i do osób starszych.

Za udostępnienie wystawy serdecznie 
dziękujemy.
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niora w Mierzeszynie, Klub Seniora 
w Trąbkach Wielkich, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Ełganowie, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Trąbkach 
Wielkich, Parafia w Mierzeszynie 
(2 kroniki) i Parafia w Trąbkach 
Wielkich. Kroniki oceniali: Waw-
rzyniec Rozenberg – reporter „Echa 
Pruszcza” (Przewodniczący Komisji), 
Joanna Łabasiewicz – bibliotekarz 
z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pruszczu Gdańskim 
(Sekretarz Komisji), Emilia Grzyb 
– prezes Lokalnej Grupy Działa-
nia „Trzy Krajobrazy” z Pruszcz 
Gdańskiego, Krystyna Stępniewska 
– sekretarz Gminy Trąbki Wielkie 
oraz Roman Ciesielski – redaktor 
naczelny Kwartalnika Artystyczno-
-Historycznego „Neony-tożsamość”. 
Komisja wyłoniła laureatów. Ich 
ogłoszenie i wręczenie nagród na-
stąpi w dniu 4 kwietnia 2016 roku 
(poniedziałek) o godzinie 18.00 
w Bibliotece Gminnej w Trąbkach 
Wielkich.

Zdjęcia: GOKSiR,  
Mariusz Czerwiński

34     styczeń – marzec 2016

KOMISJA OCENIAŁA KRONIKI
W dniu 11 marca 2016 roku 

w Sal i  widowiskowej  GOKSiR 
odbyło się posiedzenie Komisji 
Konkursowej powołanej do rozstrzy-
gnięcia 18. Gminnego Konkursu 
Kronikarskiego „O Gęsie Pióro” 
im. Lidii Orzechowskiej. Do Kon-
kursu zgłoszono 27 kronik. Wśród 
nich było 9 kronik dotyczących 
sołectw: Domachowo, Ełganowo, 
Gołębiewo Średnie, Graniczna Wieś, 
Mierzeszyn, Pawłowo, Trąbki Małe, 
Trąbki Wielkie i Warcz, 11 kronik 
dotyczących szkół i organizacji 
samorządowych: Dom Pomocy 
Społecznej w Zaskoczynie, Gmina 
Trąbki Wielkie, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Trąbkach Wielkich – Fi-
lia w Mierzeszynie, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich, Szkoła Podstawowa 
w Czerniewie, Szkoła Podstawowa 
w Kłodawie, Szkoła Podstawowa 
w Sobowidzu, Szkoła Podstawowa 
w Trąbkach Wielkich, Zespół Szkół 
w Mierzeszynie i Zespół Szkół 
w Warczu oraz 7 kronik dotyczących 
organizacji pozarządowych: Klub Se-

Nie tylko mieszkańcy Trąbek 
Wielkich (26.10.) i Mierzeszyna 
(7.12.), ale również i Sobowidza 
spotkali się z Tomaszem Ilnic-
kim – podróżnikiem do miejsc 
nuklearnych katastrof, a na co 
dzień nauczycielem wychowania 
fizycznego w Gimnazjum w Trąb-
kach Wielkich i w Zespole Szkół 
w Warczu, aby usłyszeć wrażenia 
z 5-krotnych wypraw do Czarno-
byla. Spotkanie odbyło się w dniu 
14 marca 2016 roku w Bibliotece 
Gminnej. Uczestniczyło w nim 15 
osób. Dowiedzieli się oni zarówno 

O CZARNOBYLU W SOBOWIDZU

o przyczynach i skutkach katastro-
fy czarnobylskiej elektrowni, jak 
i o tym jak obecnie funkcjonuje 
Czarnobylska Strefa Wykluczenia. 
Zobaczyli także wiele zdjęć ze 
Strefy. Szczególnie duże wrażenie 
na nich zrobiły te z opuszczonego 
miasta Prypeć. Zaprezentował tak-
że kilka pamiątek przywiezionych 
ze swoich wypraw. Na zakończe-
nie zachęcał do wyjazdu do tego 
niesamowitego miejsca (koszt 
wyprawy wynosi już od ok. 1600 
zł) i zapewniał, że zagrożenia na-
promieniowaniem już tam nie ma.

W dniu 10 marca 2016 roku 
w Bibliotece Publicznej w Trąb-
kach Wielkich odbył się Konkurs 
recytatorski wierszy Haliny Po-
światowskiej pt. „Ogród poezji”. 
Celem Konkursu była populary-
zacja literatury pięknej – twór-
czości Haliny Poświatowskiej, 
rozbudzanie wrażliwości na pięk-
no poezji oraz upowszechnianie 
kultury żywego słowa, rozwijanie 
uzdolnień twórczych i doskona-
lenie umiejętności recytatorskich. 
Udział w nim wzięło 11 gimna-
zjalistek i 7 gimnazjalistów. Ich 
recytacje oceniało Jury w skła-
dzie: Kamilla Cieślak – nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej 

RECYTOWALI WIERSZE HALINY POŚWIATOWSKIEJ
w Trąbkach Wielkich, Katarzyna 
Białek – nauczycielka w Gimna-
zjum w Trąbkach Wielkich oraz 
Ewa Papis – kustosz w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich. Jury uznało, że pierwsze 
miejsce należy się ex aequo dwóm 
recytatorom. Pierwszy z nich 
to Borys Niski z klasy 1, który 
zachwycił interpretacją wiersza 
„czym jest śmierć”, a drugi to 
Nikodem Ostrowski z klasy 2, 
który znakomicie wyrecytował 
wiersz „odłamałam gałąź miłości”. 
Także kolejni laureaci pięknie 
przedstawili twórczość poetki. 
Byli to: Nikola Grzębska z klasy 
1, Adrian Grulkowski z klasy 3, 
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W dniach 8, 9 i 10 marca 2016 
roku w siedzibie Pedagogicznej Bi-
blioteki Publicznej – Filii w Prusz-
czu Gdańskim odbył się I etap 
6. Powiatowego Konkursu Czytel-
niczego „Z książką na TY”, czyli 
Konkurs Pięknego Czytania. Szkoły 
z Powiatu Gdańskiego mogły zgło-
sić do Konkursu, po wewnętrznych 
eliminacjach, po jednym przedsta-
wicielu z klas I – VI. Ostatecznie 
udział wzięło 101 osób z 19 szkół. 
Mieli oni za zadanie zaprezento-
wanie wylosowanego przez siebie 
fragmentu lektury. Uczestnicy 
z klas pierwszych czytali fragmenty 
książki „Cudaczek wyśmiewaczek” 

UCZENNICE Z CZERNIEWA 
NAJPIĘKNIEJ CZYTAŁY

lewiczowej. Czytających oceniało 
jury w składzie: Joanna Kowal-
czyk z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku – Filii 
w Pruszczu Gdańskim (przewodni-
cząca), Aleksandra Kirczuk z Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Gdańsku, Halina Majewska 
z Ośrodka Kształcenia Ustawicz-
nego Nauczycieli w Gdańsku, Piotr 
Kaliński, Małgorzata Kaczorowska 
i Sylwia Mikrucka ze Starostwa Po-
wiatowego w Pruszczu Gdańskim 
oraz Sylwia Cedrowska z Urzędu 
Miasta w Pruszczu Gdańskim. 
Jury brało pod uwagę następujące 
kryteria oceny: płynność czytania, 
poprawność artykulacji głosek, 
tempo czytania (pauzowanie, in-
terpunkcja) oraz dobór środków 
artystycznego wyrazu. Poziom 
Konkursu był bardzo wysoki. Sły-
chać było, że uczestnicy starannie 
przygotowywali się do Konkursu. 
Jury miało duży problem z wybo-
rem najlepszych – o ostatecznej 
klasyfikacji decydowały minimalne 
błędy.

Tym bardziej powinniśmy się 
cieszyć, że w dwóch kategoriach 
(uczniów z klas I i V) zwyciężyły 

Julii Duszyńskiej, z drugich – „Kak-
tus, dobry pies” Barbary Gawryluk, 
z trzecich – „Ferdynand Wspaniały” 
Ludwika Jerzego Kerna, z czwar-
tych – „Ucho, dynia, 125!” Marii 
Krüger, z piątych – „Historia żółtej 
ciżemki” Antoniny Domańskiej 
i z szóstych – „Inna?” Ireny Jurgie-

uczennice Szkoły Podstawowej 
w Czerniewie: Magdalena Podolska 
i Aleksandra Gajewska (w ubiegłym 
roku też wygrała!), a tuż za nimi 
uplasowały się uczennice Szkoły 
Podstawowej w Kłodawie: Maria 
Wolska i Maria Sulewska. Nato-
miast w kategorii uczniów klas 
II Marcelina Olszewska ze Szkoły 
Podstawowej w Kłodawie zajęła 
3. miejsce.

Wręczenie nagród laureatom 
nastąpi podczas podsumowania 
6. Powiatowego Konkursu Czytel-
niczego „Z książką na TY” w dniu 
8 czerwca 2016 roku o godzi-
nie 11.00 w Szkole Podstawowej 
w Kłodawie.

O rg an i z ator am i  Kon ku r-
su są: Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Gdańsku – Filia 
w Pruszczu Gdańskim, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich oraz Szkoła Podstawowa 
w Kłodawie.

W dniu 10 kwietnia 2016 roku (niedziela) w świetlicy w Gołębiewie Wielkim 
odbędą się 43. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w szachach. Będą one 
zaliczane do Współzawodnictwa Sołectw Gminy Trąbki Wielkie. Mistrzostwa 
odbędą się według programu: 13.30 – otwarcie biura zawodów, 14.00 – 
rozpoczęcie zawodów W Mistrzostwach mogą uczestniczyć tylko osoby 
mieszkające w Gminie Trąbki Wielkie.

Turniej odbędzie się w 8 kate-
goriach wiekowych: żaczki i żacy 
(rocznik 2003 i młodsi), młodziczki 
i młodzicy (rocznik 2002 – 2000), 
juniorki i juniorzy (rocznik 1999 – 
1996), seniorki i seniorzy (rocznik 
1995 i starsi). W Mistrzostwach 
może uczestniczyć dowolna ilość 
osób z poszczególnych sołectw.

System rozgrywek uzależnio-
ny będzie od ilości uczestników 
w poszczególnych kategoriach. 
W przypadku, gdy do danej kate-
gorii zgłosi się tylko jedna osoba 
zajmie ona 1. miejsce.

O zwycięstwie w klasyfikacji 
drużynowej decydować będzie 

ZAPRASZAMY SZACHISTÓW

suma punktów zdobytych przez 
najlepszych zawodników danego 
sołectwa w poszczególnych kate-
goriach według kolejności uwzględ-
niającej tylko jednego zawodnika 
z każdego sołectwa.

W przypadku jednakowej ilości 
punktów zdobytych przez sołectwa 
o wyższym miejscu decydować bę-
dzie większa ilość wyższych miejsc 
w poszczególnych kategoriach.

Nagrodami dla najlepszych 
trzech sołectw w Mistrzostwach 
będą puchary i dyplomy.

Dodatkową nagrodą dla trzech 
najlepszych drużyn Mistrzostw bę-
dzie możliwość korzystania z Hali 

Sportowej w Trąbkach Wielkich 
przez okres – odpowiednio 3, 2 i 1 
godziny w terminach uzgodnio-
nych z administratorem Hali. Za 
zajęcie pierwszych trzech miejsc 
w dyscyplinach w kategoriach 
indywidualnych przyznane będą 
dyplomy i medale.

Nagrody otrzymają także naj-
młodsza i najmłodszy uczestnik 
Mistrzostw.

Serdecznie zapraszamy.
W ubiegłych latach zwyciężali:
2015 – Trąbki Małe
2014 – Gołębiewo Wielkie
2013 – Gołębiewo Wielkie
2012 – Gołębiewo Wielkie.

którzy również ex aequo zajęli 
drugie miejsce oraz Aleksandra 
Bida z klasy 1, która uplasowała 
się na trzeciej pozycji. Otrzymali 
oni dyplomy, tomiki poezji oraz 
BiblioNotesy. Konkurs został 
zorganizowany przez Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Trąbkach Wielkich.
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MŁODZI AKTORZY 
WYSTAWIALI MISTERIUM

Już po raz siódmy w Zespole Szkół w Mierzeszy-
nie odbył się Wojewódzki Przegląd Przedstawień 
pod hasłem „Misterium Męki i Zmartwychwsta-
nia Pańskiego”. Jego celem jest kultywowanie 
tradycji, obrzędów i zwyczajów związanych 
z Wielkim Postem i Wielkanocą wśród dzieci 
i młodzieży oraz promowanie wychowania i na-
uczania poprzez sztukę teatralną.

W dniu 18 marca 2016 roku 
zaprezentowanych zostało osiem 
inscenizacji, w których uczestniczy-
li młodzi aktorzy reprezentujący:

– Gimnazjum Publiczne w So-
moninie

– Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich

– Punkt Przedszkolny w Mie-
rzeszynie

– Szkołę Podstawową w Czer-
niewie

– Szkołę Podstawową w Trąbkach 
Wielkich

– Zespół Kształcenia Gimnazjal-
nego i Podstawowego Nr 21 
w Gdańsku

– Zespół Szkół w Mierzeszynie
– Zespół Szkół w Warczu

Widzowie z ogromną przy-
jemnością oglądali zaprezento-
wane inscenizacje. Ich tematyka 
i forma były bardzo różnorodne. 
Poziom był naprawdę bardzo 
imponujący. Gdyby Przegląd miał 
się zakończyć wyborem najlepszej 

inscenizacji jury miałoby bardzo 
trudne zadanie. Na szczęście orga-
nizatorzy uznali, że najważniejsza 
jest wymiana doświadczeń. Nie 
zapomnieli jednak o upomin-
kach dla wszystkich zespołów. 
Wyróżnienia otrzymali także 
najlepsi młodzi aktorzy z każdego 
zespołu, natomiast podziękowania 
– opiekunowie za przygotowanie 
uczniów do Przeglądu. Nagrody 
zostały ufundowane przez Urząd 
Gminy w Trąbkach Wielkich. 
Koordynatorem Przeglądu był 
Zespół Szkół w Mierzeszynie, 
a współorganizatorem Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Trąbkach Wielkich.

PIĘKNE PALMY W KOŚCIELE
W dniu 18 marca 2016 roku 

w kościele Przemienienia Pań-
skiego w Sobowidzu, podczas 
rekolekcji, odbyło się ogłoszenie 
wyników Konkursu palm wielka-
nocnych zorganizowanego przez 
Bibliotekę Publiczną w Sobowidzu 
dla uczniów szkół podstawowych. 
Udział w nim wzięły 84 osoby. 
Prace oceniała Komisja Konkurso-
wa składająca się z pracowników 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu: 
Jolanta Szulist, Krystyna Ceplin 
i Joanna Szeffs. Przy ich ocenie 
brała ona pod uwagę: wkład pracy 
własnej, użycie materiałów ekolo-
gicznych, pomysłowość i staran-

ność wykonania. Ze względu na 
tak dużą ilość palm zgłoszonych 
do Konkursu Komisja posta-
nowiła przyznać trzy pierwsze 
miejsca, trzy drugie i trzy trzecie. 
Po długich dyskusjach ustalono, 
że najpiękniejsze palmy wykona-
li: Filip Fedak, Miłosz Głowacki 
i Grzegorz Karkocha

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, 
książki, upominki świąteczne oraz 
słodycze, a pozostali uczestnicy 
Konkursu – słodycze. Po zakoń-
czeniu Konkursu palmy otrzymało 
Koło Misyjne działające przy 
Parafii Przemienienia Pańskiego 
w Sobowidzu.

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol
zaprasza

na wystawę malarstwa

pt.: „Spełnianie marzeń”.
Autorką prac jest Genowefo Latocha.

Wernisaż odbędzie się
15 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 18.00

w Gminnej Bibliotece
w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 2

Ekspozycjębędzie można zobaczyć
w dniach: 15 –21 kwietnia 2016 roku
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Najwięcej uczestników, bo 
aż 23, rywalizowało w katego-
rii seniorek i seniorów. Najlep-
szym został Wiesław Kosikowski 
z Czerniewa. Zdobył on 6,5 pkt 
pokonując: Dariusza Kosikow-
skiego, Kazimierza Grochowal-
skiego, Wiesława Kempę, Kamila 
Peplińskiego, Agnieszkę Rogalską, 
Edwarda Prykaszczyka i remisu-
jąc z Sebastianem Zielke. Drugie 
miejsce z dorobkiem 6,0 pkt zajął 
jego syn Dariusz Kosikowski. 
Pokonani przez niego zostali: 
Sebastian Zielke, Kazimierz Gro-
chowalski, Wiesław Kempa, Kamil 
Pepliński, Jan Selka, Mirosława 
Sikora-Prykaszczyk, . Punkty 
natomiast stracił przegrywając 
ze swoim ojcem Wiesławem Ko-
sikowskim. Trzecie miejsce przy-

DRZEWINA NAJLEPSZA W WARCABACH

padło w udziale, z wynikiem 5,5 
punktów, Sebastianowi Zielke 
z Kleszczewa. On z kolei wygrał 
z: Kamilem Peplińskim, Iwoną 
Lewandowską, Michałem Stu-
dzińskim, Ewą Selka, Elżbietą 
Peplińską, ale przegrał z Dariu-
szem Kosikowskim i zremisował 
z Wiesławem Kosikowskim.

W ś r ó d  p a ń  z w y c i ę ż y ł a 
Agnieszka Rogalska z Czerniewa 
(8 w klasyfikacji ogólnej), na dru-
gim miejscu uplasowała się Iwona 
Lewandowska z Drzewiny (9), 
a trzecie miejsce zajęła Ewa Selka 
z Kleszczewa (12). Wszystkie one 
zdobyły tyle samo punktów, czyli 
4, a o kolejnych miejscach zade-
cydował współczynnik Buchholt-
za, który wynosił odpowiednio: 
18,5, 17,0 i 14,5.

Najlepszym juniorem został, 
nie przegrywając żadnego poje-
dynku, Hubert Hałun z Trąbek 
Wielkich.

Wygrał on z Damianem Za-
wadzkim, Karolem Smuczyń-
skim, Damianem Krugerem 
i Darią Leszczyńską. Ta ostatnia 
(3. w klasyfikacji ogólnej), jako 
jedyna juniorka, została uznana 
najlepszą warcabistką Gminy 
w tej kategorii wiekowej.

W kategorii kadetek i ka-
detów wystąpiły tylko trzy oso-
by. Zwyciężyła Zuzanna Kąkol 
z Drzewiny (3 pkt), przed Teresą 
Żukowską z Trąbek Wielkich (2,5 
pkt), a trzecie miejsce zajął Piotr 
Kąkol z Drzewiny (0,5 pkt).

W najmłodszej kategorii 
uczestniczyło 13 osób. Wygrała, 
podobnie jak w ubiegłym roku, 
Dominika Kempa z Trąbek Wiel-
kich (6,5 pkt), drugie, a jednocze-
śnie pierwsze wśród młodzików, 
Krystian Majewski z Kleszczewa 
(5,0 pkt), a trzecie Paulina Kem-
pa z Trąbek Wielkich (4,5 pkt). 
Kolejne miejsca, a jednocześnie 
drugie i trzecie wśród młodzików, 
zajęli Wiktor Lewandowski i Daniel 
Seredyński (obaj z Drzewiny z 4,5 
pkt). Trzecie miejsce wśród młodzi-
czek przypadło Karolinie Ziegler 
z Kłodawy (4 pkt). W tej kategorii 
wiekowej uczestniczyli najmłodsza 
zawodniczka i najmłodszy zawod-
nik Mistrzostw. Byli to 7-latkowie: 
Lena Rogalska z Czerniewa i Borys 
Orzechowski z Cząstkowa. Są oni 
młodsi od najstarszego uczestnika 

Mistrzostw Kazimierza Grocho-
walskiego aż o 69 lat.

W klasyfikacji drużynowej 
zdecydowane zwycięstwo, po 
raz pierwszy w historii, odniosła 
ekipa z Drzewiny. Jej przedsta-
wiciele walczyli w 7 spośród 
8 kategorii i zdobyli 5 medali: 
dwa złote, dwa srebrne i jeden 
brązowy. Należą się im wielkie 
brawa, a szczególnie sołtysowi 
Konradowi Seredyńskiemu. Udo-
wadniają bowiem, że w Mistrzo-
stwach Gminy mogą wygrywać 
także małe sołectwa (Drzewina 
liczy sobie 102 mieszkańców 
i wśród 25 sołectw zajmuje 23. 
miejsce pod względem ilości 
mieszkańców – mniej jest tylko 
w Cząstkowie i Klępinach). Dru-
gie miejsce przypadło drużynie 
z Trąbek Wielkich, która zdo-
bywała punkty w 5 kategoriach. 
Natomiast w walce o 3. miejsce 
liczyły się drużyny z Kleszczewa 
i Czerniewa, których przedsta-
wiciele grali w 4 kategoriach. 
Minimalnie lepsza, o 2 punkty, 
była ekipa gospodarzy.

Trzy najlepsze drużyny otrzy-
mały puchary, dyplomy oraz ta-
lony uprawniające do korzystania 
z Hali Sportowej odpowiednio 
przez 3, 2 i 1 godzinę.

Trzy najlepsze osoby w każ-
dej kategorii: medale i dyplomy, 
a najmłodsi uczestnicy: dyplomy, 
statuetki i nagrody rzeczowe.

Najlepszych dekorował Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol.

W dniu 20 marca 2016 roku w świetlicy 
w Kleszczewie odbyły się 23. Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w warcabach. Udział 
w nich wzięły 44 osoby z 8 sołectw. Rywali-
zowano w 4 kategoriach. Seniorki i seniorzy 
(r. 1995 i st.) oraz młodziczki i młodzicy (r. 2003 
i mł.) rozegrali po 7 rund. Natomiast juniorki 
i juniorzy (r. 1999 – 1996) oraz kadetki i kade-
ci (r. 2002 – 2000) grali systemem „każdy z każ-
dym”, z tym, że ta druga grupa rozegrała 
także rundę rewanżową.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 23. MISTRZOSTW GMINY TRĄBKI WIELKIE W WARCABACH - 2016

sołectwo młodziczki 
7 (5)

młodzicy 
6 (4)

kadetki 
2

kadeci 
1

juniorki 
1

juniorzy 
4 (3)

seniorki 
10 (6)

seniorzy 
13 (7)

Razem 
44 (8)

1. Drzewina 21 27 30 30 24 27 22 181

2. Trąbki Wielkie 30 24 27 30 21 132

3. Kleszczewo 30 30 24 27 111

4. Czerniewo 22 27 30 30 109

5. Kłodawa 27 21 19 67

6. Domachowo 24 22 20 66

7. Mierzeszyn 20 24 44

8. Cząstkowo 22 22
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GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI 
NAJLEPSZA W FUTSALU

W dniu 6 marca 2016 roku w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich odbyły się 16. Mistrzo-
stwa Powiatu Gdańskiego w futsalu. Udział 
w nich wzięło 7 drużyn (zabrakło tylko Przy-
widza). Zostały one podzielone na dwie grupy, 
w których rozgrywano 12-minutowe mecze 
systemem „każdy z każdym”. Następnie odby-
ły się mecze półfinałowe oraz o miejsca.

Zwyciężyła ekipa reprezen-
tująca Gminę Pruszcz Gdań-
ski. W rozgrywkach grupowych 
pokonała ona Gminę Cedr y 
Wielkie 6 : 1, Gminę Trąbki 
Wielkie 4 : 1 oraz zremisowała 
z Miastem Pruszcz Gdański 1 : 1, 
w półfinale okazała się lepsza od 

Gminy Pszczółki w stosunku 4 : 
1, a w finale od Gminy Kolbudy 
– było 2 : 0. Kolejne miejsca za-
jęły następujące drużyny: Gmina 
Kolbudy, Gmina Pszczółki, Miasto 
Pruszcz Gdański, Gmina Cedry 
Wielkie, Gmina Suchy Dąb oraz 
Gmina Trąbki Wielkie. Najlep-

szym strzelcem został zdobywca 
9 bramek – Krzysztof Rusinek 
z Gminy Pruszcz Gdański. Naj-
lepszym bramkarzem wybrano 
Pawła Myszke z Miasta Pruszcz 
Gdański, a najlepszym zawodni-
kiem Łukasza Wołejko z Gminy 
Kolbudy. Cztery najlepsze druży-
ny otrzymały puchary, a zawod-
nicy trzech najlepszych drużyn 
medale, które wręczali: Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny i Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol. Nasza reprezentacja 
tym razem była bardzo gościn-
na. Przegrała z Gminą Pruszcz 
Gdański 1 : 4, Miastem Pruszcz 
Gdański 1 : 2, z Gminą Cedry 
Wielkie 3 : 4 i zajęła ostatnie 
miejsce. A niewiele brakowało, by 

W dniu 17 marca 2016 roku została zawarta 
umowa pomiędzy GOKSiR i Fundacją na rzecz 
Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach 
RECAL z siedzibą w Warszawie dotyczącą reali-
zacji Projektu „Piłki za puszki”. Zobowiązuje ona 
Fundację do bezpłatnego udostępnienia na 
czas realizacji Projektu pojemnika do zbiórki 
aluminiowych puszek po napojach oraz tablicy 
informacyjnej, a także bezpłatnego przekazania 
za każde zebrane 15 kg aluminiowych puszek 
po napojach (1 kg to około 60 szt.) jednej piłki 
klasy treningowej do dowolnej dyscypliny.

było lepiej. W meczu z Miastem 
Pruszcz Gdański Tomasz Blejder 
tuż przed końcową syreną miał 
doskonałą okazję do wyrównania. 
Natomiast w meczu z Gminą 
Cedry Wielkie do 8 minuty na-
sza drużyna prowadziła 3 : 1, 
by stracić trzy gole w ostatnich 
4 minutach. Przy czym pierwszy 
został zdobyty pięknym strzałem 
przez...Michała Wińskiego, a de-
cydujący na 15 s przed końcem 
meczu.

Organizatorami Mistrzostw 
byli: Starostwo Powiatowe w Prusz-
czu Gdańskim, Urząd Gminy 
w Trąbkach Wielkich, Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Trąbkach Wielkich, Powia-
towa Rada ds. sportu i rekreacji.

PIŁKI ZA PUSZKI

na celu odzysk i ponowne prze-
tworzenie puszek aluminiowych 
po napojach. Cele swoje realizuje 
upowszechniając w społeczeństwie 
wiedzę na temat możliwości po-
wtórnego wykorzystania puszek 
oraz płynących z tego korzyści 
ekologicznych i ekonomicznych. 
Fundacja RECAL powstała z ini-
cjatywy producentów puszek do 

napojów: Continental Can Polska 
Sp. z o.o. i PLM AB Malmö ze 
Szwecji oraz pięciu producentów 
aluminium: Alcan, Aluminium 
Company of America, Pechiney 
Rhenalu, Reynolds Deutschland 
i VAW Aluminium.

Więcej informacji można 
uzyskać na stronie: www.pilkiza-
puszki.pl

Przynieś więc puszkę alumi-
niową i wrzuć do pojemnika, który 
znajduje się na Placu Herbowym 
w Trąbkach Wielkich. Dzięki temu 
przyczynisz się do zdobycia piłki 
dla swojego Orlika, a także po-
możesz chronić zasoby naturalne.

Projekt nawiązujący do świa-
domości ekologicznej pod na-
zwą „Piłki za puszki” zainicjowała 
w 2011 roku Fundacja RECAL, 
wspólnie z Ministerstwem Sportu 
i Turystyki. Główną ideą projektu 
jest połączenie dwóch istotnych 

aspektów zrównoważonego rozwo-
ju społeczeństwa, sportu i ochrony 
zasobów naturalnych. Myślą prze-
wodnią projektu jest propagowanie 
idei, że aktywność fizyczna pozwala 
zachować zdrowie każdego upra-
wiającego sport. Recykling zaś 
oszczędza zasoby naturalne, a także 
przyczynia się do utrzymania śro-
dowiska w dobrej kondycji.

Fundacja na rzecz Odzysku 
Aluminiowych Puszek po napo-
jach RECAL wspiera i promuje 
na terenie Polski działania mające 

Wydawca:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
tel. 58 682 83 60, 509 166 567, fax 58 682 83 06
www.goksir-trabkiwielkie.pl
www.facebook.com/goksir.trabki
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