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Już od samego rozpoczęcia festynu niesłabną-
cym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, 
przygotowana przez Caritas parafii Mierzeszyn, 
w której każdy los wygrywał i dodatkowo brał 
udział w finałowym losowaniu 29 nagród głów-
nych. Dużym zainteresowaniem, wśród najmłod-
szych, cieszyła się mobilna ścianka wspinaczkowa, 
malowanie twarzy, gry zręcznościowe i puszczanie 

JUŻ PO RAZ TRZECI W MIERZESZYNIE ODBYŁ SIĘ 
PARAFIALNY FESTYN RODZINNY

Zabytkowa neogotycka świątynia, parkowe latarnie, lipowa aleja, 
wspaniała pogoda pełna słońca na ostatnie dni wakacji oraz 
ogromna scena w pobliżu ponad stuletnich drzew – w takich 
okolicznościach odbywał się w niedzielę 28 sierpnia 2016 roku III 
Rodzinny Festyn Parafialny w Mierzeszynie. Wszystko sprzyjało 
rodzinnemu spotkaniu mieszkańców parafii Mierzeszyn i odwie-
dzających ich bliskich z okazji odpustu św. Bartłomieja Apostoła. 
Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. 

baniek mydlanych. Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Mierzeszynie przygotowały świąteczny 
bigos a także stanęły na scenie ze scenką kabare-
tową pod tytułem „Przez dziurkę od klucza”. Posilić 
można było się także kiełbaskami i karkówką 
z grilla przygotowanymi przez Radę Parafialną. 
Do dobrego obiadu należy się również, jak po-
wiedziałby to Kubuś Puchatek, „małe co nieco”. 
Na deser do kawy można było zakupić przepyszne, 
rozmaite ciasta domowego wypieku, upieczone 
przez gospodynie z całej parafii. Nie brakowało 
gofrów, waty cukrowej i lodów. Swoim wyglądem 
i aromatem kusiły również jabłka i śliwki z wiej-
skich sadów. Po ulicach Mierzeszyna przystrojo-
nych biało-czerwonymi flagami i zabezpieczonych 
przez OSP Mierzeszyn jeździło ponad 20 motorów 

z grupy Moto3miasto. Motocykliści zasiadający 
za kierownicą błyszczących maszyn zabierali 
na darmową przejażdżkę po okolicy wszystkich 
chętnych w każdym wieku, od najmłodszego do 
najstarszego. Słomiany ciągnik postawiony przy 
drodze w okolicach stawku służył wykonywaniu 
zabawnych zdjęć pamiątkowych. Równocześnie 
sporo działo się na scenie, gdzie w roli konferan-
sjera występował Władysław Ornowski z fundacji 
„Pan Władek”. Zabawę zapewnił zespół Standard 
Acoustic. Gościnnie wystąpili również: rapujący 
Wiktor Kupisiński, wspomniane już Panie z KGW, 
oraz dziewczynki ze szkoły podstawowej w Mie-
rzeszynie prezentujące układ taneczny. Skoro już 
o tańcu mowa, warto wspomnieć o „czekolado-
wym tańcu”, który porwał pod scenę liczne pary. 
Ok. godz. 18.30 rozpoczęło się losowanie, jakże 
atrakcyjnych, nagród głównych. Do szczęśliwców, 
którym szczerze gratulujemy powędrowały war-
tościowe nagrody jak chociażby: weekendowy, ro-
dzinny pobyt w Murzasichlu k. Zakopanego, pobyt 
w COS w Cetniewie, 9 talonów na zakupy o warto-
ści 300 zł w sklepach sieci Merkus, rodzinny obiad 
w Hotelu Kozi Gród, sprzęt DVD, sztućce, mikser, 
dzik wraz podaniem, talon na usługi u fryzjera 
mobilnego, drewno kominkowe, obrazy, książki, 
grill, pobyt na przywidzkim Campingu, talon na 
tort okolicznościowy. Festyn oprócz dobrej rodzin-
nej zabawy był okazją do zebrania funduszy, które 
wspomogą renowację zabytkowego XIV-wiecznego 
kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie. W poprzednich latach pieniądze 
przeznaczone były na zakup organów do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz barokowych 
żyrandoli do kościoła św. Bartłomieja Apostoła. 
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim 
sponsorom nagród oraz wolontariuszom, których 
bezinteresowne poświęcenie pozwoliło na przy-
gotowanie jakże radosnego świętowania w parafii 
Mierzeszyn. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny 
Rodzinny Festyn. 

Mariusz Czerwiński
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W dniu 30 sierpnia br. odbyła 
się 26. Sesja Zwyczajna Rady 
Gminy Trąbki Wielkie. Podczas 
niej radni podjęli następujące 
uchwały:
– w sprawie ustalenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości po-
łożonych na obszarze Gminy 
Trąbki Wielkie,

– w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunal-

OBRADOWALI RADNI
nych od właścicieli nierucho-
mości z terenu Gminy Trąbki 
Wielkie i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi,

– w sprawie uchwalenie Regu-
lamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie,

– w sprawie wskazania wstępnej 
lokalizacji nowych przystan-
ków komunikacyjnych na tre-
nie Gminy Trąbki Wielkie,

przy ołtarzu głównym w Koście-
le pw. Św. Jakuba w Kłodawie,

– w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości po-
łożonej w obrębie geodezyjnym 
Trąbki Wielkie.

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

– w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w trybie bez-
przetargowym terenu działki 
nr 84/15 obręb Klępiny,

– w sprawie udzielenia doatacji ce-
lowej na prace konserwatorskie 
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Czekało na nie mnóstwo atrakcji. Było 
balonowe zoo, bańkowe szaleństwo, blok 
zabaw ruchowych, quizy i konkursy, zamek 
dmuchany i trampolina, malowanie buziek, 
ścianka wspinaczkowa. Dzieci mogły pograć 
w piłkę nożną i w tenisa stołowego. Zapew-
nione miały drożdżówki i lody, a także na-
poje. Wszystkie otrzymały drobne upominki, 
które losowały w loterii. Podczas imprezy 
promowana była akcja „Piłki za puszki”. 
Rozstrzygnięto także konkurs na dostarczenie 
największej ilości aluminiowych puszek. Zwy-
cięzcą konkursu został Oskar Papis z Mierze-
szyna, który w nagrodę za przyniesienie 220 
puszek pojedzie na wycieczkę do Gdańska.

Festyn zorganizowali: Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich i Gminna Biblioteka Publiczna 
w Trąbkach Wielkich. Sponsorem zaś Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót 
Detaliczny (PGNiG OD). Napoje oraz część 
nagród dostarczyła Fundacja Społeczna na 
Rzecz Dzieci „Pan Władek”. Naszym darczyń-
com serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia: Andrzej Markowski

DZIECI POŻEGNAŁY WAKACJE Z PGNIG

Blisko 200 dzieci z różnych miejscowości naszej Gminy bawiło się 
na festynie, który odbył się na Placu Herbowym w Trąbkach Wiel-
kich pod hasłem „Zakończenie wakacji z PGNiG Obrót Detaliczny”. 

ZEBRANIA WIEJSKIE
Na przełomie sierpnia i września odbywają 

się zebrania sołeckie. Ich głównym tematem 
jest podział funduszu sołeckiego na rok 2017. 
We wrześniu zebrania odbędą się w następują-
cych miejscowościach:
1.09. (czwartek), godz. 18.00 w Domachowie
2.09. (piątek), godz. 18.00 w Zaskoczynie
2.09. (piątek), godz. 18.00 w Gołębiewie Wielkim
5.09. (poniedziałek), godz. 18.00 w Czerniewie
5.09. (poniedziałek), godz. 19.00 w Mierzeszynie
6.09. (wtorek), godz. 19.00 w Granicznej Wsi
6.09. (wtorek), godz. 19.00 w Kłodawie
7.09. (sroda), godz. 18.00 w Trąbkach Małych
7.09. (środa), godz. 19.00 w Klępinach
8.09. (czwartek), godz. 18.00 w Drzewinie
9.09. (piątek), godz. 18.00 w Kaczkach
9.09. (piątek), godz. 19.00 w Cząstkowie
12.09. (poniedziełek), godz. 18.00 w Pawłowie
13.09. (wtorek), godz. 19.00 w Trąbkach Wielkich
14.09. (środa), godz. 18.00  w Kleszczewie
27.09. (wtorek), godz. 18.00 w Sobowidz

Źródło: www.trabkiw.ug.gov.pl

W sierpniu w Urzędzie Gminy Trąbki 
Wielkie odbyły się postępowania egzami-
nacyjne na kolejne stopnie awansu zawo-
dowego nauczycieli. Wniosek o wszczęcie 
postępowania egzaminacyjnego złożyło 
sześciu nauczycieli kontraktowych, którzy 
ubiegali się o stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego: Agnieszka Stolz, 
Izabela Krupińska, Milena Kopycka, Kata-

AWANSE NAUCZYCIELI

rzyna Pęczek, Joanna Meszyńska, Tomasz 
Tandek. Komisje Egzaminacyjne po prze-
prowadzeniu egzaminu, podczas którego 
nauczyciele prezentowali swój dorobek 
zawodowy oraz odpowiadali na pytania 
członków Komisji uznały, że w/w nauczyciele 
zdali egzamin i otrzymali stopień nauczyciela 
mianowanego. Gratulujemy.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Markowski
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Sukcesywnie wykonywany są w w Gminie 
Trąbki Wielkie inwestycje drogowe. W tym 
roku utwardzono nawierzchnie o łącznej 
długości 1235 metrów bieżących co daje 
powierzchnię 4890 metrów kwadratowych. 
W Czerniewie był to odcinek o długości 300 
mb., w Ełganowie - 84 mb., w Łaguszewie-  88 
mb., w Warczu 78 mb., w Kaczkach – 114 mb, 
w Klępinach - 111 mb., w Gołębiewie Wiel-
kim - 160 mb., w Granicznej Wsi - 65 mb., w 
Mierzeszynie - 177 mb. Natomiast w Błotni 
na jednej z dróg wyłożono płyty Yomb, które 
utworzyły dwuślad dla samochodów oso-
bowych. Obecnie wykonywana jest droga w 
centrum Trąbek Małych o długości 900 mb. 
Zgodnie z umową droga ta oddana zostanie 
do użytku najpóźniej 31 października.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

NOWE DROGI W GMINIE

jak urzędy, szkoły, kościoły, sklepy, 
punkty usługowe i gastronomiczne, 
przybytki kultury i rekreacji, skwery, 
parki, itp. Miejsca te dziś, dość często, 
nie są dostępne lub bardzo trudne do 
pokonania dla „wózkowiczów”, wyma-
gają pilnie odpowiedniego dostosowa-
nia. Rada z ogromnym entuzjazmem 
podjęła ten temat i zadecydowała, 
że zanim władzom przedstawiony 
zostanie stosowny raport i projekt, na 
wstępie dokonana zostanie diagnoza 
problemu. Wójt Gminy Błażej Konkol, 
obecny na posiedzeniu, zaproponował, 
że do akcji zaprosi również wszyst-
kich sołtysów naszej Gminy. Oni to 
bowiem najlepiej dostrzegają owe 
progi i bariery w swoich sołectwach 
i na ogół wiedzą jak je niwelować. 
Do współpracy zapraszamy również 
mieszkańców Gminy. O przebiegu 
całej akcji informować będziemy 
czytelników na bieżąco. 

Władysław Kanka 

GMINNA RADA SENIORÓW ZAJĘŁA SIĘ 
PROBLEMEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Już po raz dziewiąty, w obecnej 
kadencji samorządów, obradowała 
Gminna Rada Seniorów. Miało to 
miejsce 25 sierpnia br. w siedzibie 
GOKSiR. Na ogół gremium to na 
swoich posiedzeniach zajmuje się 
tematami ważnymi dla najstarszych 
mieszkańców Gminy. Tym razem było 
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W sierpniu trzy osoby z naszej Gminy otrzymały 
w dniu urodzin od Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola, Zastępcy Wójta Gminy Jana Wicz-
linga oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Trąbkach Wielkich bukiety kwiatów, 

Realizuje ona strategię, której misją 
jest „Gmina Trąbki Wielkie przyjazna 
dla seniorów”. Są wśród tych ofert 
działania integrujące i aktywizujące 
środowisko osób starszych, są tzw. 
działania wspierające, między innymi 
opiekuńcze i poprawiające bezpie-
czeństwo, są wreszcie działania mające 
na celu tworzenie klimatu szacunku 
i życzliwości dla ludzi trzeciego wie-
ku. Rada Seniorów powzięła uchwałę 
w sprawie opracowania stosownej 
informacji ulotkowej adresowanej 
zarówno do beneficjentów jak i do 
reszty społeczności gminnej. Termin 
wykonania tej ulotki – tegoroczny 
dzień seniora. 

Drugim tematem były rozważa-
nia odnośnie opinii Rady w sprawie 
likwidacji utrudnień, progów i barier 
nękających na co dzień seniorów 
niepełnosprawnych, poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Chodzi 
o drogę do miejsc publicznych takich 

JUBILEUSZE MIESZKAŃCÓW GMINY

nieco inaczej. Podejmowano dwa pro-
blemy i to dość istotne dla środowiska 
osób w wieku poprodukcyjnym. 

W pierwszym przypadku cho-
dziło o utworzenie systemu infor-
macyjnego odnośnie udogodnień 
i rozwiązań ułatwiających życie se-
niorom oferowanych w naszej Gminie. 

upominki wraz z serdecznymi życzeniami długich 
lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, 
pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, 
dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co 
najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Były to: Pani Janina 

Olechnowicz z Gołębiewa Wielkiego, która obchodzi-
ła 97 urodziny, Pani Gertruda Goyke z Zaskoczyna, 
która skończyła 94 lata oraz Pan Bronisław Marszałek 
z Rościszewa, który świętował swoje 93 urodziny.

Na podstawie: gopstrabkiwielkie.com.pl/
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Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Ośrodek  
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy 

im. św. Stanisława Kostki
w Trąbkach Wielkich 

ogłasza nabór 
na nowy rok szkolny 

2016/2017
Ośrodek jest przeznaczony 

dla dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz z umiarkowanym, 
znacznym i głębokim stopniem 

niepełnosprawności

OFERTA:
• szeroki wybór metod i form terapii,
• kompetentna i doświadczona kadra,
• dostęp do profesjonalnej rehabilitacji,
• katecheza i przygotowanie do 

Sakramentów,
• bezpłatny transport,
• małe grupy,
• hipoterapia, dogoterapia, basen
• wyjazdy i wycieczki dla całej rodziny,
• wsparcie Caritas dla rodzin 

potrzebujących,
• współpraca ze środowiskiem lokalnym 

i innymi ośrodkami

Prowadzimy także zajęcia 
w ramach Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju.
i wiele innych!!!

ZAPRASZAMY
Kontakt:
OREW

ul. Pasteura 1,
83-034 Trąbki Wielkie

Tel. 58 305-45-60, 668-491-142
http://gdansk.caritas.pl/
placowki/12/centrum-

rehabilitacji-caritas 
facebook: Orew Trąbki Wielkie

W okresie wakacji Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 
zorganizował 5 wycieczek. Uczestniczyło w 
nich 206 dzieci z wszystkich miejscowości 
Gminy. Celem wycieczek było: Miasteczko 
Westernowe w Grudziądzu-Rudniku, Smoł-
dzińskiego Las, Wdzydzki Park Krajobrazowy, 

Zdjęcie: Przemysłąw Sautycz

BYLI NA WYCIECZKACH
Centrum Edukacji i Promocji w Szymbarku, 
Park Miniatur i Park Gigantów w Stryszej 
Budzie. Za pomoc w zorganizowaniu tych 
wycieczek dziękujemy wszystkim sołtysom 
z Gminy Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
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Na Skwerze zostanie oddany do użytku obiekt – 
samolot będący jednocześnie urządzeniem rekreacyjnym 
i zabawowym. Został on zrealizowany w ramach projek-
tu polsko-niemieckiego „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Trąbkach Wielkich”. Część modelu samolotu 
była wykonana przez stronę polską, a część przez nie-
miecką. Jest to replika pierwszej maszyny z silnikiem 
na świecie, która wzniosła się w powietrze. Stało się to 
wczesnym rankiem, 14.08.1901 roku, niedaleko Bridge-
port w amerykańskim stanie Connecticut. Za sterami 
siedział wtedy jego wynalazca i konstruktor – Gustav 
Albin Weisskopf. Zaprojektowany przez niego samolot 
o numerze „21” unosił się w powietrzu przez długość 
pół mili. Weisskopf sprowadził swoją maszynę delikatnie 
na ziemię nie uszkadzając jej przy tym. Było to równo 2 
lata, 4 miesiące i 3 dni przed oficjalnie pierwszym lotem 
braci Wright. Gustav Albin Weisskopf urodził się w Leu-
tershausen, w środkowo-frankońskiej części Bawarii, 
niedaleko od Gminy Uehlfeld – zaprzyjaźnionej z naszą 
Gminą. I właśnie dzięki kontaktom z przedstawicielami 
w/w Gminy doszło do realizacji tego zadania. Obejmuje 
ono nie tylko budowę samolotu w Trąbkach Wielkich, 
ale także, takiego samego, w Uehlfeld. Przedsięwzięcie 
ma charakter edukacyjny i rekreacyjny. Głównie będzie 
placem zabawy, tym bardziej, że do maszyny dostawio-
na została ścianka wspinaczkowa i kosze do rzucania 
piłkami. Będzie to więc atrakcja nie tylko dla dzieci, ale 
także dla dorosłych.

Po oddaniu do użytku samolotu na scenie znaj-
dującej się obok wystąpi najpierw Orkiestra Dęta pod 
dyrekcją Huberta Szczypiorskiego. Potem sceną za-
władną dzieci i młodzież. Wystąpią na niej członkowie 
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Kłodawy, uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Trąbek Wielkich w kabaretowym 
spektaklu, członkowie sekcji break dance działającej 
przy GOKSiR, cheerleaderki ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich, uczniowie Szkoły Muzycznej 
w Trąbkach Wielkich oraz uczniowie Gimnazjum.

Obok Skweru zainstaluje się Wesołe Miasteczko. 
Dzieci bezpłatnie będą mogły skorzystać tam ze ścianki 
wspinaczkowej, z pracy na kole garncarskim oraz 
z malowania buziek.

Nie tylko dzieci, ale i dorośli skosztować będą 
mogli grochówkę za symboliczną złotówkę.

Od godziny 17.00 uruchomiona zostanie scena 
na Placu Herbowym przy Orliku. Najpierw wręczone 
zostaną nagrody w Gminnym Konkursie Piękna Wieś. 
Potem wystąpią panie z KGW Gołębiewko, po nich 
zespół Standard Acoustic z solistkami z Mierzeszyna, 

ARCHIDIECEZJALNO-SAMORZĄDOWE DOŻYNKI
Już tradycyjnie, w drugą niedzielę września, czyli w tym roku – 
11 września, odbędą się Dożynki Archidiecezjalno-Samorządowe 
Gminy Trąbki Wielkie. Miejscem głównych uroczystości będzie 
plac przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Trąbkach Wielkich. O godzinie 12.00 rozpocznie się tam Msza 
św. koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami 
z parafii dekanatów: Trąbki Wielkie, Kolbudy i Pruszcz Gdański, 
którą przewodniczył będzie ks. Arcybiskup Metropolita Gdański 
Leszek Sławoj Głódź. Rozstrzygnięty będzie wtedy konkurs koron 
żniwnych. Po nabożeństwie odbędzie się procesja z wieńcami 
dożynkowymi na Skwer im. Marszałka Senatu RP Macieja Płażyń-
skiego. Procesja prowadzona będzie przez Orkiestrę Dętą pod 
kierownictwem Huberta Szczypiorskiego.

a następnie Męskie Towarzystwo Śpiewacze Gr yf, które 
wystąpi przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

Gwiazdą tegorocznych Dożynek będzie zespół 
ANDRE, który wystąpi o godzinie 20.30.

ANDRE, to pseudonim artystyczny, pod którym 
ukrywa się Andrzej Marcysiak, lider zespołu, autor 
większości tekstów, muzyki, a także sympatyczny 
człowiek któremu w duszy gra muzyka... Artysta ten 
zadebiutował na scenie muzyki tanecznej w roku 
2010 i szybko zdobył sobie rzesze fanów przez co jest 
osobą rozpoznawalną. ANDRE – obecnie jest jednym 
z najbardziej pożądanych artystów Disco Polo na 
koncertach w klubach i plenerach. Największym hitem 
Zespołu jest „Ale Ale Aleksandra” – grany w telewizji, 
radio, klubach i weselach w całej Polsce.

Parafialny Zespół Caritas, w czasie Imprezy, 
zorganizuje loterię fantową. Przygotowanych zostanie 
ok. 1000 losów w cenie 5 zł, z których każdy wygrywa. 
Głównymi nagrodami będą w tym roku m.in.: telewi-
zor 32’ i odtwarzacz DVD. Ich losowanie odbędzie się 
o godzinie 20.00.

Z kolei w auli Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich w godzinach 14.30 – 18.30 odbędą się 12. 
Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w strzelectwie.

Zawody strzeleckie odbędą się w 8 kategoriach 
wiekowych:
a) młodziczki i młodzicy (rocznik 2003 – 2001),
b) juniorki i juniorzy (rocznik 2000 – 1996),
c) seniorki i seniorzy (rocznik 1995 – 1972),
d) weteranki i weterani (rocznik 1971 i starsi).

Strzelanie odbywać się będzie z karabinku 
pneumatycznego z odległości 10 m. Zawodniczki 
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. O zwycię-
stwie w klasyfikacji indywidualnej decydować będzie 
suma trafień. W przypadku, gdy do danej kategorii 
zgłosi się tylko jedna osoba zajmie ona 1. miejsce. 
W przypadku równej ilości punktów – o wyższej 
pozycji zadecyduje większa ilość lepszych trafień. 
O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej decydować 
będzie suma punktów zdobytych przez najlepszych 
zawodników danego sołectwa w poszczególnych 
kategoriach według kolejności uwzględniającej tylko 
jednego zawodnika z każdego sołectwa.

Niewątpliwą atrakcją będą także wystawy starych 
i nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Swoje stanowisko mieć będzie także Kociewskie 
Centrum Zdrowia ze Starogardu Gdańskiego, gdzie 

znajdować się będzie punkt pielęgniarski i punkt 
pierwszej pomocy. W tym pierwszym będzie można 
bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze i cukier, a w tym 
drugim będzie można nauczyć się m.in. jak wezwać 
odpowiednio pomoc, jak rozpoznać stan przytomno-
ści poszkodowanego, jak badać oddech i prawidłowo 
uciskać klatkę piersiową.

Różnorodne stoiska zapewnią sporo radości 
i zadowolenia. Będą stoiska z gastronomią, z chlebem, 
z miodem, z zabawkami i wiele innych.

A oto program:
Sanktuarium Maryjne
12.00 – 14.00 Msza Święta
Skwer im. Marszałka Senatu RP Macieja Płażyńskiego
14.15 – 15.00 Uroczyste oddanie do użytku obiektu bę-
dącego efektem projektu gmin: Uehlfeld i Trąbki Wielkie
15.00 – 15.30 Występ Orkiestry Dętej pod dyrekcja 
Huberta Szczypiorskiego
15.30 – 16.45 Występy dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Trąbki Wielkie
Plac Herbowy
17.00 – 17.15 Wręczenie nagród w Gminnym Konkursie 
Piękna Wieś
17.15 – 17.30 Występ Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gołębiewka
17.30 – 18.30 Występ zespołu Standard Acoustic 
z Gdańska
18.30 – 19.30 Występ Męskiego Towarzystwa Śpiewa-
czego Gryf z Trąbek Wielkich
19.30 – 20.00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
w Mistrzostwach Gminy w strzelectwie
20.00 – 20.30 Losowanie nagród głównych w loterii Caritas
20.30 – 22.00 Koncert Zespołu ANDRE
22.00 Zakończenie Biesiady Dożynkowej

Organizatorzy:
Gmina Trąbki Wielkie, GOKSiR
Patronat Honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Patronat:
Starosta Gdański
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Pomorska Izba Rolnicza
Sponsorzy
CEMEX Warszawa, www.cemex.pl/
ACTIVA Pruszcz Gdański, http://www.activa.gda.pl/
SUPERMARKET FART Trąbki Wielkie,
POLHOZ Sp. z o.o. Szymankowo, http://www.polhoz.pl/
BANK SPÓŁDZIELCZY z Pruszcza Gdańskiego, http://
www.bspruszczgd.pl/
NADLEŚNICTWO Kolbudy, http://www.kolbudy.
gdansk.lasy.gov.pl/
AGROMEL Pruszcz Gdański http://www.agromel.pl/
ELNAFT Trąbki Wielkie http://www.elnaft.com/
ALFA SYSTEM Trąbki Wielkie www.alfasystem.pl/
LEO – CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Pruszcz 
Gdański http://www.leoschool.pl/
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
Trąbki Wielkie
PORD Gdańsk http://www.pord.pl/
ARM INSTAL Postołowo
Patroni medialni:
TVP3, Polska Dziennik Bałtycki, Radio Plus, Panorama 
Pomorza Flash, portal trabki.com, Głos Trąbecki
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WZP.PP.6721.12.2015 Trąbki Wielkie, 09.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki 

Wielkie w zakresie działki nr 132/23  
w Trąbkach Wielkich.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
353) oraz uchwały Nr IX/51/2015 z dnia 2 czerwca 2015 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki Wielkie w zakresie 
działki nr 132/23 w Trąbkach Wielkich, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją: projektu 
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki 
Wielkie w zakresie działki nr 132/23 w Trąbkach Wiel-
kich, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 19.09.2016 r. do 17.10.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. 
Gdańska 12, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, o godz. 9.15.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 

e-mail: zagospodarowanie@trabkiw.ug.gov.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r.

WZP.PP.6721.13.2015 Trąbki Wielkie, 09.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie  
obejmującego fragment wsi Kłodawa.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 353) oraz uchwały Nr 54/VII/2013 z dnia 8 lipca 
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trąbki Wielkie obejmującego fragment wsi 
Kłodawa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją: projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trąbki 
Wielkie obejmującego fragment wsi Kłodawa, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
17.09.2016 r. do 19.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 
w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, o godz. 9.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd 
Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. 
Gdańska 12, 

e-mail: zagospodarowanie@trabkiw.ug.gov.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r.

WZP.PP.6721.11.2015 Trąbki Wielkie, 09.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki 

Wielkie w zakresie działki nr 14/6  
w Trąbkach Wielkich.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 39 w związku 
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
353) oraz uchwały Nr IX/52/2015 z dnia 2 czerwca 2015 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki Wielkie w zakresie 
działki nr 14/6 w Trąbkach Wielkich, zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości 
zapoznania się z niezbędną dokumentacją: projektu 
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki 
Wielkie w zakresie działki nr 14/6 w Trąbkach Wiel-
kich, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 19.09.2016 r. do 17.10.2016 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. 
Gdańska 12, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
23.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, 
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, o godz. 9.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 

e-mail: zagospodarowanie@trabkiw.ug.gov.pl, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2016 r. 
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W niedzielę 7 sierpnia, z Mierze-
szyna do Wysina, wyruszyła kilku-
dziesięcioosobowa grupa rowerzystów 
w ramach III Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego śladami ks. Jana Aelter-
manna. W poprzednich latach, rowe-
rzyści z parafii Mierzeszyn odwiedzili 
Nowy Wiec i Przywidz. W tym roku 
odwiedzili kościół w Wysinie, w któ-
rym wg relacji świadków miał być 
przetrzymywany jesienią 1939, wraz 
z innymi mieszkańcami z okolicy, 
ks. Jan Paweł Aeltermann. Msza Św. 
w kościele w Wysinie odprawiana 
była w intencji rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego ks. Aeltermanna oraz 
w intencji szlaku rowerowego łączą-
cego Mierzeszyn z Nowym Wiecem 
i Przywidzem, którego patronem bę-
dzie Męczennik II wojny światowej. Po 
części oficjalnej w wysińskim kościele 
miała miejsce druga część w tamtejszej 
remizie strażackiej, gdzie przybyła gru-
pa zjadła wspólnie niedzielny obiad. 

NA ROWERZE ŚLADAMI 
KS. AELTERMANNA 

Okazało się, że zajęcia kulinarne 
to idealny pomysł na twórcze spędze-
nie czasu dla dzieci. Odbyły się one 
w Sali widowiskowej GOKSiR w cza-
sie wakacji dwa razy. W pierwszych 
uczestniczyło 25 osób, a w drugich 22. 

PRZYGOTOWYWALI NALEŚNIKI 
I FASZEROWANE JAJA

Podczas pierwszych zajęć mali kucha-
rze, każdy po kolei, przygotowywali 
najpierw ciasto na naleśniki mieszając 
mleko, jajka i mąkę, a następnie smażyli 
naleśniki na patelni mając wiele radości 
z przewracania ciasta na patelni. Po ich 

usmażeniu smarowali dżemem i zjadali 
ze smakiem. Brali także czynny udział 
w przygotowywaniu koktajli wieloowo-
cowych. Za zadanie mieli pokrojenie 
jabłek, gruszek, mango, brzoskwiń, 
cytryn, pomarańczy, bananów, kiwi 
a nawet imbiru. Obsługę blendera, któ-
ry mieszał składniki z kefirem zapew-
niali prowadzący warsztaty. Powstawały 
różne koktajle. Nawet i kwaśne, które 
ich autorzy mieli problemy z wypiciem.

Natomiast podczas drugich – 
przygotowywano jaja faszerowane 
i babeczki. Dzieci najpierw obierały 
gotowane jaja, kroiły i wybierały żółtko. 
Następnie przygotowywały farsz z ło-
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sosia i tuńczyka, który dodawały do jaj. 
Potem jeszcze dekorowały majonezem 
i...konsumowały ze smakiem. Więcej 
pracy miały przy pieczeniu czekolado-
wych i bakaliowych babeczek. Musiały 
bowiem rozrobić ciasto i włożyć do pa-
pierowych foremek, a po wypieczeniu 
w piekarniku przyozdobić lukrowymi 
ozdobami. Dzieci były bardzo dumne 
ze swoich wypieków. Niektóre z nich 
zabrały je do domu, aby pochwalić się 
rodzicom i podzielić się z nimi. Oprócz 
zajęć praktycznych był czas także na 
pogadankę o zdrowych nawykach ży-
wieniowych, o wartościach odżywczych 
poszczególnych produktów, a także 
o bezpieczeństwie i higienie podczas 
pracy w kuchni. Dzieciom musiało się 
podobać, bo zapewniały, że przyjdą na 
każde kolejne tego typu zajęcia.

Leszek Orczykowski

Rajd śladami ks. Aeltermanna spotkał 
się z ogromną życzliwością z wielu 
stron. Wsparcie finansowe zapewniło 
sołectwo Mierzeszyn. W kościele 
wysińskim przybyłą grupę serdecznie 
przywitał proboszcz ks. Andrzej Żur. 
Mieszkanki Wysina odpowiedzial-
ne za salę przy remizie strażackiej 
udostępniły ją rowerowym gościom 
z wielką radością, za co należą się 
wyrazy równie wielkiej wdzięczności. 
Podobne słowa uznania i wdzięczności 
należą się Mariannie Kozimor, która 
drugi raz z rzędu zapewniła wspar-
cie gastronomiczne dla uczestników 
wyjazdu. Każdego dnia zapisy na rajd 
przyjmowała Ewa Papis z Biblioteki 
Publicznej w Mierzeszynie i jak pod-
kreśla, będzie z radością przyjmować 
je w następnym roku. Organizatorzy 
zapewniają, że już myślą nad celem 
kolejnego, IV Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego śladami ks. Aeltermanna. 

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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Do dołka z odległości 10 m, podobnie 
jak na dwóch poprzednich mistrzostwach, 
nikt nie trafił. Najbliżej „szczęścia” była Anna 
Cejko z Kaczek, której piłka po uderzeniu 
zatrzymała się w odległości 18 cm od dołka. 
Drugie miejsce zajęła Justyna Perka także 
z Kaczek, która uzyskała wynik 30 cm od 
dołka. Na trzecim miejscu uplasowała się 
Bożena Zarzycka z Postołowa z wynikiem 
95 cm. Panowie osiągnęli gorsze wyniki, ale 
jako jedyni pobili rekord mistrzostw. Najlepsi 
z nich Mateusz Konarzewski z Czerniewa 
i Konrad Seredyński z Drzewiny popisali 
się bowiem uderzeniami, po których piłki 

CZERNIEWO NAJLEPSZE  
W KONKURSACH GOLFOWYCH

zatrzymywały się w odległości 32 cm od 
dołka (o 27 cm lepiej niż poprzedni rekord 
Mirosława Haponia z Postołowa z 2015 
roku). O pierwszym miejscu zadecydowała 
więc dogrywka. Obaj uzyskali w niej wyniki 
gorsze: zawodnik z Czerniewa – 47 cm, 
a zawodnik z Drzewiny – 274 cm i to ten 
pierwszy otrzymał złoty medal. Trzeci był 
Łukasz Koszałka z Postołowa. Jego wynik 
to 41 cm od dołka. Drugą konkurencją 
było uderzenie piłki na odległość. Wśród 
zawodniczek zwyciężyła Agnieszka Rogalska 
z Czerniewa z wynikiem 91 m. Wyprzedziła 
ona dwie zawodniczki z Trąbek Wielkich: 

Małgorzatę Kozikowską i Martę Kozikow-
ską, które uzyskały wyniki odpowiednio 
85 m i 82 m. Zawodnicy, ze zrozumiałych 
względów, uderzali piłki dalej. Najdalej 
z nich zrobił to Mariusz Zaorski z Trąbek 
Małych, który to posłał piłkę na odległość 
142 m. O 3 m i o 12 m bliżej zatrzymała się 
piłka po uderzeniach dwóch zawodników 
z Pawłowa: Mariusza Wilnickiego i Daniela 
Kąkola. W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyło Czerniewo (100 pkt), przed Trąbkami 
Wielkimi (96 pkt) i Postołowem (94 pkt). 
Kolejne miejsca zajęły następujące sołectwa: 
Kaczki (92 pkt), Trąbki Małe (90 pkt), Drze-
wina (83 pkt), Kleszczewo (78 pkt), Ełganowo 
(76 pkt), Zła Wieś (66 pkt) i Pawłowo (49 
pkt). Podczas uroczystego zakończenia Mi-
strzostw najlepszych nagrodzono medalami 
i dyplomami. Puchary, dyplomy i talony na 
korzystanie z Hali Sportowej otrzymały trzy 
najlepsze sołectwa. Statuetkami nagrodzono 
natomiast najmłodszą zawodniczkę i zawod-
nika. Byli to trzylatkowie: Róża Konarzewska 
z Czerniewa i Paweł Studziński z Drzewiny. 
Podziękowanie zaś za pomoc w przepro-
wadzeniu Mistrzostw otrzymali sędziowie: 
Alina Rzeszewicz i Maciej Gemborys, a za 
udostępnienie obiektu Postołowo Golf Club.

Leszek Orczykowski
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W dniu 28 sierpnia 2016 roku na polu golfowym Postołowo Golf Club 
odbyły się 3. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w konkursach golfo-
wych. Udział w nich wzięło 72 osoby z 10 sołectw. Rywalizowano 
w dwóch konkursach: na uderzenie do dołka i na najdalsze uderzenie 
piłki. Oddzielnie dla zawodniczek i oddzielnie dla zawodników. 
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DO BIBLIOTEKI 
TAKŻE W SOBOTĘ

Od 1 września br. nastąpiło wydłużenie 
czasu pracy w Bibliotece Publicznej w Trąb-
kach Wielkich. Będzie ona czynna nie tylko 
od poniedziałku do piątku, ale także w sobotę. 
Wtedy to zapraszamy czytelników, podobnie 
jak w poniedziałek, od godziny 8.00 – 16.00. 
Natomiast od wtorku do piątku wypożyczyć 
książki lub skorzystać z kserokopiarki, dru-
karki,  skanera lub Internetu będzie można 
w godzinach 8.00 – 18.00. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
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W dniu 20 sierpnia 2016 roku odbyły się zawody w wędkarstwie 
spławikowym dla dzieci i młodzieży. Miejscem zawodów był staw 
Sołtysa wsi Kaczki Jerzego Gębury. Rozgrywane były one w dwóch 
kategoriach: do 10 lat (z opiekunem) i od 11 do 14 lat. 

MŁODZI WĘDKARZE ZŁOWILI 187 RYB
najmłodsza uczestniczka zawodów 3-letnia 
Ola Hinz z Pruszcza Gdańskiego. Była to 
płotka o wadze 300 g. Po zważeniu wszystkie 
ryby trafiły z powrotem do stawu. Nagrodami 
w zawodach były pucharki, medale, dyplomy, 
a także sprzęt wędkarski. Wręczającymi zaś: 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński, Sołtys wsi Kaczki Jerzy 
Gębura oraz Sędzia Główny zawodów Zbi-
gniew Pyśko. Po zawodach wszyscy wędkarze 
mogli raczyć się własnoręcznie upieczoną 
przy ognisku kiełbaską Organizatorami za-
wodów byli: Koło PZW nr 117 „Czapla” z 
Pruszcza Gdańskiego i Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. 
Organizatorzy dziękują Sołtysowi wsi Kaczki 
Jerzemu Gęburze za udostępnienie stawu.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Zwarra

Młodsi wędkowali przez 1,5 godziny, a 
starsi przez 2 godziny. Podczas zawodów 
złowiono 187 ryb o wadze 5,24 kg. Pierwsze 
miejsce w młodszej kategorii zajął 5-letni 
Dominik Hinz z Pruszcza Gdańskiego, który 

złowił wspólnie z dziadkiem 44 ryby o wadze 
680 g, natomiast w starszej grupie największą 
zdobyczą (51 ryb o wadze 820 g) mógł się 
pochwalić 12-letni Kamil Zdun z Sobowidza. 
Najcięższą rybę złowiła (wraz z rodzicami) 
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Rozpoczęły się rozgrywki Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Udział w nich biorą cztery 
drużyny z naszej Gminy. Orzeł Trąbki Wielkie 
i Sokół Ełganowo występują w gdańskiej 
klasie okręgowej „sportbazar.pl” w grupie 1, 
natomiast GKS Trąbki Wielkie i Olimp Mierze-
szyn w gdańskiej klasie B w grupie 3. 

FALSTART ORŁA, OLIMPU, GKS-U, 
A SOKÓŁ NA REMIS

ze Sztormem Mosty 0 : 1 i z GKS 
Kowale 3 : 4. Olimp przegrał na 
własnym boisku z GTS Przywidz 1 
: 2, natomiast GKS – w Rotmance 
z tamtejszym GTS 1 : 3. Naszym 
drużynom życzymy, aby następne 
mecze wygrywali.

A oto składy w jakich przystąpiły 
one do rozgrywek:

ORZEŁ TRĄBKI WIELKIE:
Łukasz Balcer, Adrian Bartosik, 

Rafał Bronka, Przemysław Czerw, 
Mateusz Dampc, Mateusz Dończyk, 
Tomasz Dończyk, Bartłomiej Doń-
czyk, Patryk Groszek, Daniel Ja-
śniewski, Szymon Kaliszewski, Aleks 
Kamiński, Mateusz Kobylarz, Piotr 
Kuchnowski, Łukasz Molga, Kamil 
Narloch, Jakub Neubauer, Daniel Pa-
rafiniuk, Tomasz Pietrowicz, Adrian 
Schuchardt, Sławomir Żabiński

trener: Krystian Ryczkowski

SOKÓŁ EŁGANOWO
Sebastian Bara, Mariusz Brze-

ziński, Dawid Chmielewski, Filip 
Drożyński, Mateusz Elas, Maciej 
Gemborys, Waldemar Hennig, Tade-
usz Kowitz, Bartłomiej Kruk, Cezary 
Kusaj, Karol Kusaj, Marcin Laga, 
Adam Leszczyński, Łukasz Mejer, 
Paweł Mejer, Przemysław Mejer, 
Robert Mejer, Rafał Nagórski, Adrian 
Pepliński, Kuba Piotrowski, Dominik 
Szostek, Mateusz Szymczyk, Wojciech 
Wójtowicz

trener: Karol Kusaj

GKS TRĄBKI WIELKIE
Kamil Babiński, Dawid Beyer, 

Tomasz Blejder, Kamil Czeczora, 
Robert Janka, Paweł Kędzierski, 
Dominik Kotwicki, Krzysztof Krzew-

ski, Arkadiusz Kujawski, Dawid 
Lewańczyk, Jakub Lewańczyk, Rafał 
Ratyński, Adrian Rosławski, Mateusz 
Rosławski, Piotr Rosławski, Dawid 
Statnik, Marcin Stępowski, Mateusz 
Szostek, Sylwester Wajsbrot, Grzegorz 
Wilczewski, Dawid Wiński, Mateusz 
Wiński, 

trener: Rafał Ratyński

OLIMP MIERZESZYN
Andrzej Brodziński, Paweł Bro-

dziński, Daniel Bukowski, Damian 
Bukowski, Sylwester Dawidowski, 
Maciej Dyks, Mateusz Fritza, Ma-
rek Gajewski, Piotr Gajewski, Rafał 
Groszek, Kacper Kaźmierczak, Mar-
cin Kaźmierczak, Damian Kolberg, 
Łukasz Kolbusz, Kamil Kula, Marcin 
Kuśmierek, Sebastian Milewski, Da-
niel Olszewski, Jakub Pepliński, Seba-
stian Rojkiewicz, Rafał Sela, Bartosz 
Sela, Michał Sobczyk, Adrian Surma,

trener: Przemysław Fritza

Terminy następnych meczów 
na własnych boiskach:

3.09. (sobota), godz. 12.00, Orzeł – 
Eko-Prod Szemud w Trąbkach 
Wielkich

4.09. (niedziela), godz. 16.00, Sokół 
– KS kamienica Królewska 
w Ełganowie

10.09. (sobota), godz. 16.00, GKS – 
GTS Rokitnica w Trąbkach 
Wielkich

11.09. (niedziela), godz. 15.00, Olimp 
– GTS Goszyn w Domachowie

17.09. (sobota), godz. 16.30, Orzeł – 
MKS Władysławowo w Trąb-
kach Wielkich

18.09. (niedziela), godz. 16.00, Sokół – 
Olimpia Osowa w Ełganowie

24.09. (sobota), godz. 16.00, GKS – 
GTS Juszkowo w Trąbkach 
Wielkich

25.09. (niedziela), godz. 14.30, Olimp 
– EPT Grabiny Zameczek 
w Domachowie

01.10. (sobota), godz. 15.30, Orzeł 
– Orlęta Reda w Trąbkach 
Wielkich

01.10. (sobota), godz. 16.00, Sokół – 
Start Mrzezino w Ełganowie

Leszek Orczykowski

W sierpniu nasze drużyny za-
prezentowały „wakacyjną” formę. 
Żadna z nich nie wygrała. Jedynie 
Sokół zdobył punkty remisując na 
własnym boisku z Orlętami Reda 
1 : 1 i na wyjazdach z Kaszubami 
Połchowo 2 : 2 i z KS Mściszewice 
1 : 1. Orzeł przegrał trzy mecze 
wyjazdowe: z KS Mściszwice 0 : 1, 

Już po raz trzeci, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji i UKS Ko-
synier Sobowidz zorganizowali akcję 
„Wakacyjne wtorki z tenisem stoło-
wym”. Akcja jest współfinansowana 
ze środków otrzymanych od Powiatu 
Gdańskiego. Dzięki niej w 9 miej-
scowościach Gminy Trąbki Wielkie 
w okresie wakacji odbyły się turnieje 
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. 
W lipcowe wtorki młodzi pingpon-
giści mogli zagrać w: Gołębiewku, 
Pawłowie, Klępinach i Złej Wsi, nato-

W WAKACYJNE WTORKI GRALI W TENISA STOŁOWEGO

miast w sierpniowe – w Domachowie, 
Błotni, Sobowidzu, Trąbkach Ma-
łych i Trąbkach Wielkich. Startowało 
w nich 38 osób (13 zawodniczek i 25 
zawodników) z 9 sołectw: Błotnia, 
Domachowo, Drzewina, Gołębiewko, 
Gołębiewo Wielkie, Klępiny, Pawłowo, 
Sobowidz, Trąbki Małe. W turniejach 
wygrywało trzech zawodników: Patryk 
Pętlak (5 razy), Piotr Kąkol (2 razy) 
i Kacper Grzesiuk (2 razy). Zwycięzcą 
cyklu turniejów został Patryk Pętlak 
z Sobowidza. Drugi był Piotr Kąkol 

ze stratą 2 punktów do lidera. Na 
trzeciej pozycji uplasował się Kacper 
Pawlukiewicz z Sobowidza. Wśród 
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Zu-
zanna Kąkol (4 w klasyfikacji general-
nej) z Drzewiny, drugie - Oliwia Fijał 
(10 w klasyfikacji generalnej) z Gołę-
biewa Wielkiego, a trzecie - Zuzanna 
Kraińska (12 miejsce w klasyfikacji 
generalnej) z Sobowidza. Nagrodami 
dla w/w były puchary, a także udział 
w wycieczce do Gdańska.

Organizatorzy dziękują sołtysom 
z miejscowości, w których odbywały 
się turnieje za pomoc w organizacji 
turniejów.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski


