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DZIĘKI WÓJTOM BYLI 
NA ZIMOWISKU

20 uczniów Gimnazjum w Trąbkach Wielkich wraz z kolegami z Ze-
społu Szkół w Cedrach Wielkich oraz z Zespołu Szkół w Przywidzu 
uc zestniczyło w zimowisku zorganizowanym przez Gminę Przy-
widz. Turnus trwał od 16 do 20 stycznia. Mieli oni okazję dosko-
nalić na stoku narciarskim w Przywidzu jazdę na snowboardzie 
i nartach, uczestniczyć w kuligu w Pomlewie i zjeżdżać na oponach, 
czyli uprawiać snowtubing w Trzepowie, wieczorami natomiast 
grać w piłkę nożną lub siatkówkę w hali sportowej Arena Przywidz.

W programie znalazły się także wyjazdy 
do Aquaparku do Sopotu oraz do Centrum 
Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

A wszystko to dzięki podpisaniu w dniu 
17 października 2014 roku trójstronnego listu 
intencyjnego dotyczącego współdziałania 
w zakresie kultury, sportu, kształcenia, wypo-
czynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży z te-
renu trzech gmin: Cedry Wielkie, Przywidz 
i Trąbki Wielkie. Opiera się ono na walorach 
przyrodniczych i turystycznych, bazie noc-
legowej, oświatowej i sportowo-kulturalnej 
poszczególnych gmin stwarzającej korzystne 
warunki do wypoczynku, aktywnej turystyki 
i rozwijania zainteresowań sportowych dzieci 
i młodzieży. Gmina Cedry Wielkie oferuje 
zajęcia żeglarskie, Gmina Przywidz – narciar-
skie, a Gmina Trąbki Wielkie – dotyczące gry 
w golfa. List intencyjny podpisali wójtowie: 
Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliński, 
Gminy Przywidz – Marek Zimakowski i Gmi-
ny Trąbki Wielkie – Błażej Konkol.

Tekst i zdjęcia: Zenon Kulwikowski

Z ATRAKCJI W CZASIE FERII 
SKORZYSTAŁO 726 DZIECI

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminna Bibliote-
ka Publiczna w okresie tegorocznych ferii zorganizowali 14 różno-
rodnych atrakcji składających się z 60 zajęć. Trwały one 127 godzin, 
a skorzystało z nich 726 osób.

A oto one:

Zajęciach kulinarne
Przebojem tegorocznych ferii w Gminie Trąbki Wielkie 

były zajęcia kulinarne. Odbyły się one w 10 miejscowościach: 
w Błotni, Domachowie, Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, 
Gołębiewie Wielkim, Granicznej Wsi, Mierzeszynie, Pawło-
wie, Trąbkach Małych i Trąbkach Wielkich. Uczestniczyło 
w nich 128 dzieci. Najpierw zapoznawały się one z produk-
tami do wypieku. Były to 4 rodzaje babeczek: mini babeczki 
o smaku waniliowym z kropelkami czekolady, babeczki 

pełnione autokary przybyły do Gdańska, aby 136 osób mogło 
korzystać z Lodowiska Miejskiego. Lodowa tafla była do ich 
wyłącznej dyspozycji. Większość doskonale poruszała się po 
lodzie, niektórzy uczyli się – przewracając często, a byli i tacy, 
którzy nie rozstawali się z bandą. Godzina szybko minęła 
i wszyscy lekko zmęczeni udali się na posiłek do KFC lub 
do McDonaldsa, a następnie w drogę powrotną. Organiza-
torzy wyjazdu dziękują zastępcy kierownika ds. Zarządzania 
Placem Zebrań Ludowych Gdańskiego Archipelagu Kultury 
Tomaszowi Kawalińskiemu za życzliwe przyjęcie.

Zajęcia multimedialne
W czasie tegorocznych ferii nie mogło zabraknąć, 

cieszących się popularnością, zajęć multimedialnych. 
Dwugodzinne zajęcia odbyły się aż w 12 miejscowościach: 
Cząstkowie, Czerniewie, Ełganowie, Klępinach, Kłodawie, 

z płatkami czekolady, babeczki czekoladowe z nadzieniem 
wiśniowym i babeczki „Kopiec kreta”. Następnie mali 
kucharze przygotowywali ciasto, które prowadzący zajęcia 
umieszczał w piekarniku. Po wypieku w temperaturze 170 
stopni C upieczone babeczki były zdobione przez dzieci 
przy użyciu: polew lukrowych różnego koloru, posypki 
o smaku czekoladowym, dekoracji z opłatka, dekoracji 
cukrowych i kredek lukrowych. Powstawały prawdziwe 
dzieła sztuki, które na zakończenie zajęć były konsumowa-
ne przez ich twórców. Oprócz zajęć praktycznych był czas 
także na pogadankę o zdrowych nawykach żywieniowych, 
o wartościach odżywczych poszczególnych produktów, 
a także o bezpieczeństwie i higienie podczas pracy w kuchni. 
Organizatorzy zajęć serdecznie dziękują za pomoc w ich 
przygotowaniu sołtysom miejscowości, w których się one 
odbyły. Szczególne podziękowania kierują do Prezesa 
Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Wła-
dek” Władysława Ornowskiego za dostarczenie wszystkich 
niezbędnych składników do wypieku babeczek.

Na lodowisku
Już tradycyjnie w okresie ferii biblioteki w Sobowidzu 

i Mierzeszynie organizują wyjazd dla swoich czytelników 
na lodowisko. W tym roku dołączyła do nich biblioteka 
w Trąbkach Wielkich. W dniu 17 stycznia 2017 roku trzy wy-

Zdjęcie: Mariusz Suski
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Pawłowie, Postołowie, Rościszewie, Sobowidzu, Trąbkach 
Wielkich, Warczu, Złej Wsi. Udział w nich wzięło 103 osoby. 
Dziewczęta najchętniej próbowały swoich sił w grze Just 
Dance 2017 polegającej na wykonywaniu tricków i figur 
tanecznych w rytm znanych przebojów, a chłopcy – w grze 
FIFA 2017 rozgrywając mecze piłkarskie na ekranie kom-
putera. Wspólnie natomiast bawili się uczestnicząc w grze 
Sports Champions 2, w której można było rywalizować 
w różnych dyscyplinach sportowych np. w kręglach, golfie 
czy boksie.

Bale karnawałowe
„W karnawale to są bale!” – pod tym hasłem w świe-

tlicach wiejskich w Domachowie, Ełganowie, Gołębiewie 
Średnim, Gołębiewie Wielkim, Granicznej Wsi i Łaguszewie 
odbyły się w czasie ferii bale karnawałowe dla dzieci. Bogaty 
program zabaw i konkursów sprawił, iż żadne dziecko się nie 

nudziło, a zgromadzeni rodzice bawili się razem z dziećmi. 
Były korowody, kółeczka, tańce indywidualne i w parach. 
Animatorka przeprowadziła wiele konkursów, quizów 
i zabaw tanecznych ze śpiewem, nie zabrakło możliwości do 
zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Najwięcej 
radości sprawiał konkurs „Gorące krzesła” oraz taniec z ba-
lonami. Punktem kulminacyjnym imprez było oczywiście 
wręczanie wszystkim dzieciom drobnych upominków oraz 
poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. W balach 
wzięło udział 108 dzieci.

Spektakle
Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mieli okazję 

w dniu 19 stycznia 2017 roku spotkać się z aktorką gdań-
skiego Teatru Wybrzeże Wandą Neumann, która zabrała 
je w świat twórczości Juliana Tuwima. Dzięki niej dzieci 
trafiły do „Ptasiego radia”, na „Ulicę Zwierzyniecką” czy do 

„Lokomotywy”. Spotkały się z panem Tralisławem Trala-
lińskim, Dyziem Marzycielem, Słoniem Trąbalskim, panem 
Hilarym i Dziadkiem, który ciągnął rzepkę. Uśmiechy na 
twarzach dzieci świadczyły, że „Cudowna kraina bajek” 
Juliana Tuwima w interpretacji Wandy Neumann bardzo 
im się podobała.

Drugi spektakl w czasie ferii odbył się w Sobowidzu. 
Dzieci przekonały się tam dzięki aktorom „Teatrzyku 
Blaszany Bębenek”, że „Skarb to nie tylko złoto”. Oba przed-
stawienia obejrzały 83 osoby.

Turniej tenisa stołowego
W okresie ferii, w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 

w godzinach 10.00 – 12.30 w sali gimnastycznej w Sobo-
widzu odbywały się turnieje tenisa stołowego. Było ich 8. 
Grano różnymi systemami: pucharowym, drużynowym, 
grupowym, do dwóch porażek, w grupach, a także tylko 
lewą ręką. Odbyły się też turnieje otwarcia i zakończenia 
turnieju. Udział w nich wzięło 26 osób, a wśród nich, na 

kilku turniejach, zawodnik II-ligowego SMS Włodawa Kamil 
Staniszewski, który pierwsze kroki z tenisem stołowym 
stawiał w Sobowidzu. Młodzi pingpongiści nie mieli z nim 
żadnych szans, ale mogli spotkać się ze swoim starszym, 
utytułowanym, kolegą i sporo się od niego nauczyć. W kla-
syfikacji łącznej najlepszym okazał się Kajetan Grzesiuk 
z Klępin, drugi był Patryk Pętlak z Sobowidza, a trzeci – Kac-
per Grzesiuk z Klępin. Wśród dziewcząt zwyciężyła Oliwia 
Fijał z Gołębiewa Wielkiego, druga była Dorota Piepiórka 
z Sobowidza, a trzecie – Weronika Bruchmann z Sobowidza. 
Najlepsi otrzymali pucharki, a wszyscy uczestnicy turniejów 
– słodycze. Upominek otrzymał także najmłodszy uczestnik 
turniejów – 7-letni Jakub Lewandowski z Rościszewka. 
Sędzią głównym turniejów był Władysław Mazurek.

Na kuligu
Gdy rozpoczynały się ferie było mnóstwo śniegu 

i minusowa temperatura. Potem z każdym dniem było 
coraz cieplej, a zaplanowany na 21 stycznia 2017 roku kulig 
coraz mniej prawdopodobny. Ale jednak się udało. Już przy 
dodatniej temperaturze, znalazła się trasa przy Pensjonacie 

„Noce i Dnie” w Cząstkowie, gdzie można było zorganizować 
kulig. Kto chciał mógł jechać w dużych saniach, kto chciał 
w małych 2-osobowych sankach. Były one ciągnięte przez 
dwa konie. Przejażdżka była dla każdego, i dla dzieci i dla 
dorosłych, niesamowitą frajdą. A po niej odbyła się jeszcze 
sesja zdjęciowa z koniem i pieczenie kiełbasek przy ogni-
sku. Za miłe przyjęcie serdecznie dziękujemy właścicielom 
Pensjonatu „Noce i Dnie” Agnieszce i Stefanowi Jakubskim.

W kuchni pizzerii
Grupa dzieci z Kaczek i Łaguszewa poniedziałkowe 

popołudnie (23.01.) spędziła w Pizzerii Pizza Tino w Prusz-
czu Gdańskim. Miała tam możliwość zajrzenia do kuchni. 
Dzieci zobaczyły jak przygotowuje się ciasto, jak powstają 
spody do pizzy, jak przystraja się pizzę, jak wkłada się ją 
do pieca i wyjmuje z niego, jak kroi i podaje do stołu. Po-
wstały przy nich pizze: salami, napoli z pieczarkami i serowe 
z gorgonzolą, Goudą i plastrami mozzarelli – wszystkie 
o średnicy 40 cm. Spotkanie zakończyła ich degustacja. Za 
ciekawą lekcję i smaczny poczęstunek serdecznie dziękujemy 

właścicielowi Pizzerii Pizza Tino w Pruszczu Gdańskim 
Radosławowi Mazurkowi.

Zajęcia z robotyki
W przerwie od zajęć szkolnych Biblioteka w Trąbkach 

Wielkich zaproponowała ciekawą i rozwijającą rozrywkę 
– 2-godzinne warsztaty z robotyki od poniedziałku do 
piątku. Na początku ich uczestnicy zapoznali się z zesta-
wem konstrukcyjnym Lego Mindstorms i jego kluczowymi 
elementami (czujniki, silniki), a następnie zgłębiali wiedzę 

z dziedziny programowania (algorytmy). Budowali i progra-
mowali robota – „samochód wyścigowy”, który się poruszał, 
reagował na dźwięk, ruch, kolor, itp. oraz świetnie się przy 
tym bawili. Wzięli także udział w warsztatach z kodowania 
z wykorzystaniem języka Scratch, w trakcie których stworzyli 
m.in. grę pong. W warsztatach uczestniczyło 12 osób. Po 
ich ukończeniu wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Przekonali się, że każdy może się odnaleźć w świecie 
przedmiotów ścisłych i poznawać go w przyjazny sposób.

Poza tym dzieci z Gminy Trąbki Wielkie mogły uczest-
niczyć w czasie ferii w zajęciach plastycznych, break dance, 
tenisowych, z piłki nożnej i siatkowej.

Organizatorzy w/w imprez, czyli Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna, 
dziękują za pomoc w ich organizacji sołtysom wszystkich 
wsi Gminy Trąbki Wielki, dyrektorom szkół w Czerniewie, 
Kłodawie, Mierzeszynie, Sobowidzu, Warczu i Trąbkach 
Wielkich, dyrektorowi przedszkola w Trąbkach Wielkich, 
księdzu proboszczowi z Postołowa, właścicielowi Pizzerii 
Pizza Tino w Pruszczu Gdańskim, prezesowi Fundacji 
Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, właści-
cielom Pensjonatu „Noce i Dnie”, prezesowi UKS „Kosynier” 
Sobowidz, z-cy kierownika ds. Zarządzania Placem Zebrań 
Ludowych Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz wszystkim 
instruktorom i opiekunom.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Irena Drożyńska
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RELACJA Z XXXIV SESJI RADY 
GMINY TRĄBKI WIELKIE

Pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie, w dniu 
31.01.2017 roku, była poświęcona przede wszystkim dostosowa-
niu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą „Prawo oświatowe”. Drugim 
tematem było ustalenie opłat dla dzieci do lat 5 za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Trąbki 
Wielkie, wynikiem czego są podjęte dwie uchwały.

Pierwsza uchwała określiła plan sieci publicznych 
ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Trąbki Wielkie, a także granice ich obwodów. Plan 
będzie obowiązywać od 1 września 2017 roku.

Zgodnie z pierwszą uchwałą Gimnazjum im. Ka-
zimierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich zakończy 
działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku i zostanie włą-
czone do Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej 
w Trąbkach Wielkich. Szkoła Podstawowa im. Kunegundy 
Pawłowskiej licząca 8 klas rozpocznie działalność z dniem 
1 września 2017 roku.

Podjęta uchwała jest następstwem uchwalenia ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku, która weszła w życie 15 stycz-
nia 2017 roku. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe stanowią, że z dniem 1 września 2017 roku 
każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie 
ustawy o systemie oświaty ulegnie przekształceniu w 8 – 
letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegną likwidacji 
poprzez ich wygaszanie.

Druga uchwała podjęta na ostatniej sesji dotyczyła 
wychowania przedszkolnego. Uchwała stanowi, że Gmina 
Trąbki Wielkie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę dla dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
publicznych innych formach wychowania przedszkolnego 
w wymiarze pięciu godzin dziennie. Korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego przez dzieci do lat 5 w czasie przekra-
czającym 5 godzin dziennie jest odpłatne. Za świadczenia 
nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym 
wymiar 5 godzin dziennie, ustala się opłatę za 1 godzinę 
realizacji tych świadczeń w wysokości 1,00 zł. Opłata 
pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę zajęć, opieki.

Zmiany jakie zajdą w oświacie na terenie naszej gminy 
objaśnia Patrycja Jereczek – Kierownik Zespołu Oświaty:

Tabela przedstawia granice obwodów szkolnych na 
najbliższe 2 lata przejściowe, przy czym po 31 sierpnia 
2019 roku obwody te nie ulegną zmianie.

Kolejna informacja dotyczy zmiany placówki, do której 
uczęszczać będą dzieci z niektórych wsi. Dzieci z Kleszcze-

wa, które we wrześniu 2017 roku rozpoczną swoją edukację 
w pierwszej klasie, trafią do szkoły w Trąbkach Wielkich. Te, 
które już rozpoczęły swoją edukację w szkole w Czerniewie 
dokończą ją w dotychczasowej placówce. Podobny mecha-
nizm zadziała w przypadku dzieci z Gołębiewa Wielkiego 
i Gołębiewa Średniego. Pierwszoklasiści trafią we wrześniu 
2017 roku do szkoły w Trąbkach Wielkich. Starsze dzieci 
z tych wsi dokończą edukację w szkole w Sobowidzu. 
Pierwszoklasiści z Łaguszewa i Kaczek trafią do szkoły 
w Trąbkach Wielkich. Ich starsi koledzy dokończą edukację 
w szkole w Kłodawie.

Zaplanowana sieć szkół zakłada, że w szkołach pod-
stawowych w Mierzeszynie, Kłodawie, Czerniewie i Sobo-
widzu będą pojedyncze oddziały szkolne. W szkołach nie 
będzie dwuzmianowości. Dodatkowo dzięki tej zmianie 
sieci szkół docelowo w Kłodawie i Czerniewie powstanie 
Przedszkole dla 1 oddziału przedszkolnego tj. po (max 
25 dzieci w oddziale), a w Mierzeszynie i Sobowidzu dla 
3 oddziałów przedszkolnych (75 dzieci w 3 oddziałach). 
W szkole podstawowej w Trąbkach Wielkich będą podwójne 
oddziały szkolne. Ze względu na fakt, że szkoła w okresie 
przejściowym ma do dyspozycji dwie placówki, zmiana ta 
nie spowoduje powstania dwuzmianowości. Od września 
2017 roku gimnazjum zostanie włączone do szkoły pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich. Wobec powyższego zajęcia 
będą odbywały się w dwóch budynkach szkolnych. W roku 
szkolnym 2017/2018 dzieci z klas 0-VI będą miały zajęcia 
w obecnym budynku szkoły podstawowej w Trąbkach 
Wielkich. Klasa VII i 2 oddziały gimnazjalne (klasa II 
i III gimnazjum) będą uczęszczać na zajęcia do obecnego 
budynku gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Docelowo 
w obecnej siedzibie szkoły podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich powstanie przedszkole dla 8 oddziałów przedszkol-
nych (200 miejsc), a w obecnym przedszkolu planuje się 
utworzenie żłobka.

Mariusz Czerwiński 
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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ZMIANY WŚRÓD SOŁTYSÓW
Mirosława Sikora-Prykaszczyk w Kłodawie i Jerzy Gębura w Kacz-

kach nie są już sołtysami. Oboje zrezygnowali z pełnienia tej funkcji. 
Uroczyste podziękowanie za dotychczasową ich działalność odbyło 
się w dniu 31 stycznia 2017 roku podczas sesji Rady Gminy Trąbki 
Wielkie. Wtedy też oficjalnie przedstawiony został nowy sołtys wsi 
Kłodawa Krystian Sadowski. Termin wyborów sołtysa w Kaczkach 
nie został jeszcze ustalony.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski

ROLNICY SZKOLILI SIĘ W GOKSiR
W dniu 18 stycznia 2017 roku sala widowiskowa GOKSiR za-

mieniła się w salę wykładową dla rolników. Odbyło się tam bowiem 
szkolenie z zakresu technologii uprawy ziemniaków. Zajęcia prowadzili 
specjaliści z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu 
oraz z firmy Solana Polska z miejscowości Zduny. Udział w szkoleniu 
wzięło 35 rolników z terenu Gminy Trąbki Wielkie. Poznali oni m.in. 
najlepsze odmiany sadzeniaków, zarówno tych bardzo wczesnych, 
średnio wczesnych i wczesnych. Szkoleniu towarzyszyła wystawa 
ziemniaków. Był także czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Elżbieta Chajewska-Pylińska
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

SAMOCHÓD SPECJALNY DLA ZGKIM
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach 

Wielkich zakupił w styczniu samochód specjalny do zimowego 
utrzymania dróg.

Samochód IVECO Magirus kosztował 40 tys. zł i wyposażony 
jest w pług oraz piaskarkę. Jest to kolejny sprzęt, obok dotychczas 
używanego, który wesprze Zakład w walce z zimą.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

MODERNIZACJA ŚWIETLICY W ZASKOCZYNIE
Kuchnia w Świetlicy w Zaskoczynie przeszła gruntowny remont. Na podłodze 
ułożone zostały nowe płytki, na ścianach zamontowano płyty OSB,instalacja 
elektryczna została pochowana, zabudowany został bojler, zamontowano wa-
hadłowe drzwi wejściowe i, co najważniejsze, zainstalowane zostały meble 
kuchenne. Prace związane z układaniem płytek i prace elektryczne wykonali 
mieszkańcy we własnym zakresie, meble natomiast zostały zakupione za kwo-
tę 4000 zł. Ma się więc z czego cieszyć sołtys wsi Zaskoczyn Kamila Borkowska.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski



Głos Trąbecki

6

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE
ZZaarrzząądd JJeeddnnoossttkkii OOSSPP TTrrąąbbkkii WWiieellkkiiee

sseerrddeecczznniiee zzaapprraasszzaa ddoo wwzziięęcciiaa uuddzziiaałłuu ww aakkccjjii

„„DDAARR KKRRWWII””
DDnniiaa 2255 lluutteeggoo 22001177 rrookkuu ((ssoobboottaa))

ww ggooddzz..:: 88::0000 –– 1111::3300

KKrreeww mmoożżee ooddddaaćć hhoonnoorroowwoo kkaażżddaa oossoobbaa,, kkttóórraa uukkoońńcczzyyłłaa 1188 llaatt

ii ppoossiiaaddaa ddookkuummeenntt ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy wwiieekk ((ddoowwóódd oossoobbiissttyy))..

AAmmbbuullaannss ddoo ppoobbiieerraanniiaa kkrrwwii bbęęddzziiee ppooddssttaawwiioonnyy pprrzzyy rreemmiizziiee

OOSSPP ww TTrrąąbbkkaacchh WWiieellkkiicchh uull.. SSppoorrttoowwaa 1177AA..

ZZaapprraasszzaammyy wwsszzyyssttkkiicchh zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh

nniieessiieenniieemm ppoommooccyy

OOrrggaanniizzaattoorr

JJaann KKoossiińńsskkii

„POGODNA JESIEŃ”  
W GOŁĘBIEWIE WIELKIM

Już nie 10, a 11 klubów seniora jest w Gminie Trąbki Wielkie. 
To jedenaste powstało w dniu 4 stycznia 2017 roku w Gołębiewie 
Wielkim. Wtedy to w tamtejszej świetlicy odbyło się zebranie zało-
życielskie, które powołało Klub Seniora o nazwie „Pogodna Jesień”. 
Przewodniczącą została Elżbieta Mincer, viceprzewodniczącą Halina 
Żukowska, a skarbnikiem Maria Arim. W skład tego Klubu wchodzą 
22 osoby, a wśród nich jest także przedstawiciel Gminnej Rady Se-
niorów Benedykt Brandt. Zebrania Klubu odbywać się będą co dwa 
tygodnie w środy (najbliższe w dniu 15 lutego br.) o godzinie 17.00 
w świetlicy. Pierwszą inicjatywą Klubu jest udostępnienie stołu do 
tenisa stołowego dla chętnych w świetlicy w każdy wtorek w godzi-
nach 16.00 – 18.00. Członkom Klubu życzymy udanej działalności.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

„KOPERTA ŻYCIA” DLA SENIORÓW
Gmina Trąbki Wielkie dołączyła do tych gmin, 
w których zdrowie i bezpieczeństwo miesz-
kańców, zwłaszcza najstarszych i najbardziej 
zagrożonych liczy się przede wszystkim. 

Przed dwoma laty zafunkcjonowała tu, początkowo pilotażowo, tzw. „teleopieka”. Sprawdziła 
się w praktyce i jest coraz więcej osób starszych, zwłaszcza samotnych, które nie rozstają się 
z niewielkim aparacikiem zaopatrzonym w przycisk używany w przypadku zagrożenia zdro-
wotnego. Tym sposobem powiadamiane są specjalne służby i niemalże natychmiast zjawia się 
pomoc. Dopełnieniem tego systemu jest tzw. „koperta życia”. Umieszczamy w niej wypełnioną 
ankietę zawierającą informacje o pacjencie, o przebytych chorobach, o przyjmowanych lekach, 
o uczuleniach i o możliwościach kontaktowania się z najbliższymi. Kartę tą wypełniamy sami 
lub przy pomocy pracowników medycznych. Umieszczamy w plastikowej kopercie zaopatrzonej 
w bardzo czytelne napisy informujące o zawartości. „Kopertę życia” przechowujemy w miejscu 
rzucającym się w oczy ratownikom medycznym. Zaleca się by była to lodówka ponieważ do 
kompletu dołączana jest karta informująca mocowana za pomocą magnesu. Również (podob-
nie jak „teleopieka”) „koperta życia” sprawdziła się w praktyce i znacząco ułatwia działania 
ratowników medycznych, toteż fachowcy gorąco ją polecają. Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol, zainspirowany przez Gminną Radę Seniorów powziął decyzję o natychmiastowym 
wdrożeniu tego narzędzia. Odpowiednia ilość kart została już zakupiona i jest dostępna dla 
uprawnionych. Można je otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub bezpośrednio 
u pracowników socjalnych i u pielęgniarek środowiskowych. 

Władysław Kanka 
Zdjęcie: Leszek Orczykowski 
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W dniu 6 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne opłatkowe 
spotkanie rolników z Gminy Trąbki Wielkie. Na zaproszenie Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Duszpasterza Rolników Ar-
chidiecezji Gdańskiej ks. Bolesława Antoniowa oraz delegatów do 
Pomorskiej Izby Rolników Andrzeja Dończyka i Stanisława Klepsa 
do Auli Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, mimo fatalnych warunków 
na drogach, przybyli rolnicy z Czerniewa, Ełganowa, Klępin, Kłoda-
wy, Mierzeszyna, Trąbek Małych, Rościszewa i Zaskoczyna. 

Na wstępie zebrani obejrzeli bożonaro-
dzeniowe przedstawienie słowno-muzyczne 
pt. „Jasełka na wesoło” Aleksandry Michalskiej 
i Ilony Gielniak-Rolnickiej w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum przy akompaniamencie 
pianisty Janusza Beyera. Uwspółcześniona 
wersja Jasełek wszystkim bardzo się podobała 
i nic dziwnego, że młodzi aktorzy po przed-
stawieniu otrzymali gromkie brawa. Potem 
życzenia rolnikom złożyli: Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol, Prezes Pomorskiej 
Izby Rolniczej Zenon Bistram, Kierownik 
Powiatowego Biura Regionalnego w Pruszczu 
Gdańskim ARiMR Marcin Wittner, Przewod-
niczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 
Leszczyński, Zastępca Przewodniczącego Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Józef Sroka i Duszpa-
sterz Rolników Archidiecezji Gdańskiej ks. 
Bolesław Antoniów. Życzono udanych plonów, 
dobrych sprzedaży, dużo pieniędzy unijnych, 
podejmowania trafnych decyzji, a przede 
wszystkim zdrowia, pomyślności i spokoju. 
Kolejnym punktem programu spotkania było 
dzielenie się opłatkiem i składanie indywi-
dualnych życzeń. Na zakończenie spotkania 
odbyły się rozmowy kuluarowe. Widać było, 
że takie spotkania są potrzebne i aż dziwne, 
że Gmina Trąbki Wielkie jest jedną z nielicz-
nych, w których podtrzymywana jest tradycja 
spotkań opłatkowych dla rolników.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

ROLNICY DZIELILI SIĘ OPŁATKIEM

KOLĘDY ZABRZMIAŁY W KŁODAWIE
W dniu 15 stycznia 2017 roku w kościele pw. Św. Jakuba w Kłoda-

wie odbył się koncert kolęd i pastorałek. Wystąpił 22-osobowy Chór 
Gminy Cewice oraz 8-osobowa Orkiestra Kameralna Symfoników 
Gdańskich pod dyrekcją Huberta Szczypiorskiego. Wykonali oni 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Jedną z nich zaśpiewali po kaszub-
sku. Licznie zgromadzona publiczność mogła także wysłuchać słowa 
z Ewangelii według świętego Łukasza oraz teksty księdza Jana Sie-
dleckiego. Nie szczędziła ona oklasków dla występujących. Szczególne 
otrzymał dyrygent – pełen ekspresji i dynamiki, który muzykował 
z takim zapałem, że aż …zranił się batutą w rękę. Koncert zakończył 
się owacją na stojąco i bisem kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Radek Mazurek

GRYF ZAŚPIEWAŁ  
KOLĘDY W PAWŁOWIE

W dniu 8 stycznia 2017 roku w kościele w Pawłowie wystąpiło 
Męskie Towarzystwo Śpiewacze Gryf z Trąbek Wielkich, którym dy-
rygował, po raz pierwszy na koncercie, Mateusz Kempa. 15-osobowy 
zespół zaśpiewał kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe. 
Podobał się wszystkim. Nic więc dziwnego, że został „zmuszony” do 
bisowania.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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DZIECI ZE SZKOŁY W SOBOWIDZU 
Z JASEŁKAMI W DPS ZASKOCZYN

Już tradycyjnie, od 2013 roku, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Sobowidzu wystawiły Jasełka w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” 
w Zaskoczynie. Tym razem była to 24-osobowa grupa uczniów z klas 
II i III. Scenariusz opracowały, jak zwykle, nauczycielki Teresa Idem 
i Jolanta Szulist, a występ odbył się 11 stycznia 2017 roku. Zarówno gra 
młodych aktorów, jak i ich stroje, bardzo podobały się mieszkankom 
DPS, których aż 50 zasiadło na widowni. Po przedstawieniu wszyscy 
zaśpiewali kilka kolęd, a spotkanie zakończyły noworoczne życzenia. 
Spotkanie dzieci z mieszkankami DPS przyniosło obopólne korzyści. 
Dla uczniów była to lekcja dzielenia się radością z innymi, szacun-
ku dla ludzi starszych, samotnych i chorych, a dla pensjonariuszek 
możliwość przebywania z dziećmi i przeżywania przyjemnych wrażeń 
i wzruszeń. Organizatorami spotkania byli: Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Szkoła Podstawowa 
w Sobowidzu.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU
W dniach 11 i 12 stycznia w Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Trąb-

kach Wielkich odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Na wstępie wszystkich gości przywitała i złożyła życzenia z tej okazji 
Dyrektor Przedszkola Anna Tysler. Następnie Babcie i Dziadkowie 
obejrzeli Jasełka oraz wysłuchali piosenek i wierszy specjalnie dla nich. 
Następnie dzieci obdarowały Babcie i Dziadków laurkami i zaprosiły 
na wspólny poczęstunek do pięknie zastawionych stołów.

Tekst i zdjęcia: Angelika Dąbek

PRAWIE JAK W KINIE
Biblioteka w Trąbkach Wielkich w dniu 9 stycznia 2017 roku 

zamieniła się w …kino. Na film przybyły dzieci z miejscowego Przed-
szkola oraz ze Szkoły Podstawowej. Każde z nich otrzymało bilet 
oraz talon uprawniający do „zakupu” popcornu, napoju oraz żelków. 
Zaopatrzone w atrybuty prawdziwego kinomaniaka udały się do sali 
„kinowej”, gdzie świetnie bawiły się podczas seansu. W niezapomnianą 
podróż do krainy zabaw zostały one zabrane przez pięć uroczych 
pingwiniątek, które we francuskim filmie animowanym „Śniegusie! 
Lodowy duch” przeżywały mnóstwo fantastycznych przygód. Dzieciom 
film się podobał, a jeszcze bardziej podobało im się to, że mogły go 
obejrzeć prawie jak w kinie.

Monika Kosznik
Zdjęcie: Zdzisław Cygert

KARTKA WIKTORII  
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE

Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Czerniewie Wiktoria 
Czyż otrzymała wyróżnienie w 14. Konkursie „Powiatowa Kartka 
Świąteczna Bożonarodzeniowa” organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Swoją pracę wykonała na zaję-
ciach komputerowych wykorzystując program Paint oraz swój talent 
i zmysł plastyczny.

Tekst i zdjęcie: Elżbieta Jasiak
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10.30 – 11.00 – MIERZESZYN – rozdawanie pakietów startowych
Przy kosciele Najswietszego serca pana jezusa

11.00 – 12.00 – MIERZESZYN – Msza Swieta
w kOSciele NaJSwietszego Serca Pana Jezusa

12.20 – PRZEJAZD do Granicznej Wsi

13.00 – GRANICZNA WIES – START BIEGU
spod pomnika ofiar ZL Grenzdorf

14.30 – MIERZESZYN – META BIEGU
na placu ks. J.P. Aeltermanna

14.30 – MIERZESZYN – KONFERENCJA Historyka IPN
w szkole podstawowej im. Ks. J.p. Aeltermanna

GRANICZNA WIes - MIERZESZYN

V EDYCJA 26 lutego 2017
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Mierzeszyn
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W porównaniu z ubiegłorocznym regu-
laminem wprowadzone zostały następujące 
zmiany:
–  dodana została jedna impreza – Senioriada, 

czyli zawody dla seniorów,
–  usunięte z regulaminu zostały dwa kon-

kursy: kronik sołeckich i sołeckich stron 
internetowych,

–  punkty będzie można zdobyć za zorga-
nizowanie trzech imprez własnych, czyli 
maksymalnie zdobyć 15 punktów,

NOWE ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW

Podczas zebrania Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola 
z sołtysami omówiony został regulamin Współzawodnictwa So-
łectw na 2017 rok.

–  w drużynach sołeckich mogą występować 
tylko zamieszkali w danym sołectwie.

Postanowiono również, że konkurencje 
do Senioriady ustalone będą przez Gminną 
Radę Seniorów Gminy Trąbki Wielkie.

Poza tym określono miejsca i terminy 
poszczególnych Mistrzostw. Oto one:
1. 05.02.2017 r., Kleszczewo, 24. Mistrzostwa 
Gminy w warcabach
2. 19.03.2017 r., Gołębiewo Wielkie, 44. Mi-
strzostwa Gminy w szachach

3. 09.04.2017 r., Trąbki Wielkie, 8. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce koszykowej mężczyzn
4. 07.05.2017 r., Kaczki, 10. Mistrzostwa 
Gminy w wędkarstwie
5. 21.05.2017 r., Błotnia, 4. Bieg przełajowy 
w ramach akcji Polska Biega
6. 11.06.2017 r., Trąbki Wielkie, 9. Mi-
strzostwa Gminy w piłce nożnej 6-osob., 
eliminacje
7. 17.06.2017 r., Trąbki Wielkie, 9. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce nożnej 6-osobowej, finały
8. 2.07.2017 r., Trąbki Małe, 4. Mistrzostwa 
Gminy w tenisie
9. 08.07.2017 r., Trąbki Wielkie, 24. Turniej 
Sołectw
10. 13.08.2017 r., Trąbki Wielkie, Senioriada
11. 27.08.2017 r., Postołowo, 4. Mistrzostwa 
Gminy w konkursach golfowych
12. 10.09.2017 r., Trąbki Wielkie, 13. Mistrzo-
stwa Gminy w strzelectwie
13. 24.09.2017 r., Trąbki Wielkie, 22. Mistrzo-
stwa Gminy w lekkiej atletyce
14. 08.10.2017 r., Trąbki Wielkie, 27. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce siatkowej mężczyzn
15. 22.10.2017 r., Trąbki Wielkie, 27. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce siatkowej kobiet
16. 5.11.2017 r., Trąbki Wielkie, 40. Mistrzo-
stwa Gminy w tenisie stołowym
17. 19.11.2017 r., Trąbki Wielkie, 19. Mistrzo-
stwa Gminy w futsalu eliminacje
18. 26.11.2017 r., Trąbki Wielkie, 19. Mistrzo-
stwa Gminy w futsalu finały

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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NOWY TRENER W ORLE
W przerwie zimowej nastąpiła zmiana na stanowisku trenera w Orle Trąbki Wielkie. 

Dotychczasowego szkoleniowca Krystiana Ryczkowskiego zastąpił Sławomir Matuk. Nowy 
trener ma 45 lat i posiada uprawnienia trenerskie UEFA A. Wcześniej trenował m.in. Czarnych 
Pruszcz Gdański, Unię Tczew i Olimpię Sztum, a jego największym dotychczas sukcesem 
jest zdobycie z Czarnymi Wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonie 2005/2006. Ma za sobą 
również karierę piłkarską. Grał na pozycji obrońcy. Jest wychowankiem klubu MOSiR Pruszcz 
Gdański. W barwach Lechii/Olimpii Gdańsk i Stomilu Olsztyn rozegrał w ekstraklasie 41 
meczów. Poza tym grał w Lechii Gdańsk, Polonii Warszawa, Gryfie Wejherowo, Jezioraku 
Iława, Granicy Kętrzyn, Wierzycy Pelplin i Czarnych Pruszcz Gdański.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski




