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Kilkunastoosobowa grupa uczniów z Gim-
nazjum im. Kazimierza Jagiellończyka pod 
opieką nauczycielek Anny Puty-Kanarek i Do-
roty Niewiadomskiej spędziła ponad tydzień 
(2-11 lipca) w uroczych zakątkach Środkowej 
Frankonii. Młodzież korzystając z gościnności 
sąsiadów znad rzeki Aisch, przepływającej przez 
Gminę Uehlfeld, poznawała ich kulturę, zwyczaje, 
codzienne życie oraz sama była ambasadorem 
naszej gminy i Polski za granicą.

Grupa młodzieży z terenu naszej Gminy 
liczyła 14 uczniów oraz 2 opiekunów. Jednym 
z nich była Dorota Niewiadomska, która nie-
zwykle mile wspomina podróż z uczniami do 
Uehlfeld. Wszystko zaczęło się od serdecznego 
przyjęcia w Uehlfeld przez organizatorów spo-
tkania z burmistrzem Wernerem Stöckerem 
i Mariką Wessolowski na czele. Dorota Nie-
wiadomska zauważa istotny wkład w przyjęcie 
polskich uczniów ze strony grupy mieszkańców 
Gminy Uehlfeld nie związanych bezpośrednio 
ze szkołą, ale żywo zainteresowanych rozwojem 
relacji z polską Gminą. Tymczasowym domem 
była nowoczesna remiza strażacka, posiadająca 
przeróżne pomieszczenia zdolne do przyjęcia 
gości. Z tego miejsca uczniowie każdego dnia 
wyruszali, by przeżywać co raz to nowego przy-
gody, a miejsca na nudę nie było. Gospodarze 
przygotowali liczne atrakcje, jak zwiedzanie 
Szwajcarii Frankońskiej, w tym Frankońskiego 
Lasu, gdzie nasza młodzież weszła na kilkudzie-
sięciometrową wieżę widokową oraz odwiedziła 
centrum wiedzy o drewnie i lesie. Kolejnych 
wrażeń dostarczyła wizyta w otwartych jaski-

MŁODZIEŻ Z GIMNAZJUM W TRĄBKACH 
WIELKICH ODWIEDZIŁA UEHLFELD

niach leśnych oraz w parku linowym. Również 
jak majowa grupa, tak i młodzież zwiedziła 
Norymbergę oraz Neustadt.

Jednym z głównych celów wymiany było na-
wiązanie współpracy ze szkołą w Uehlfeld. Polska 
grupa została bardzo serdecznie powitana przez 
dyrektor szkoły Claudię Finck i zaproszona do 
aktywnego udziału w życiu szkoły – w lekcjach, 
w zajęciach sportowych (wynikających z Progra-
mu Tygodnia Ekspertów Sportu) , w wycieczkach 
szkolnych i festynie szkolnym. Uczniowie z naszej 
Gminy brali udział w kilkugodzinnych zajęciach 

lekcyjnych wspólnie z kolegami z Niemiec. 
Z zajęć pod kątem językowym korzystały obie 
strony. Uczniowie z Polski szlifowali znajomość 
niemieckiego, natomiast gospodarze stawiali 
pierwsze kroki w nauce języka polskiego. Nauka 
polskich zwrotów nie poszła na marne i okazała 
się pomocna przy łamaniu pierwszych lodów 
w czasie wspólnej dyskoteki w remizie. Mło-
dzież niemiecka, ze szczerym zaangażowaniem 
pytała się o różne polskie słowa. Zwroty „cześć” 
, „dzień dobry”, „jak się czujesz”, „zatańczysz ze 
mną” cieszyły się dużą popularnością – podaje 
Dorota Niewiadomska, która prowadziła zajęcia 
z języka polskiego. Wszystko to spowodowało, 
że przełamana została wzajemna nieśmiałość, 
na miejsce której weszły wspólne rozmowy 
polsko-niemieckie, wyłapywanie i poznawa-
nie kolejnych słówek przez uczniów z Polski 
i nawiązywanie spontanicznego i szczerego 
kontaktu z niemieckimi rówieśnikami. Dorota 
Niewiadomska ocenia osłuchanie jako rzecz 
bezcenną w kontekście nauki obcego języka oraz 
w kontekście czysto ludzkich relacji. 

Czas umilała, poza wcześniej już wspomnia-
nymi zajęciami, aktywność sportowa. Miłym 
wspomnieniem obdarzona została wieczorna, 
piesza, kilkukilometrowa wędrówka po gmi-
nie Uehlfeld. Dziewczęta tańczyły zumbę oraz 
ćwiczyły judo w czasie, kiedy chłopcy biegali 
wyposażeni w sprzęt do Younggo. Regeneracja 
możliwa była na otwartym basenie w Neustadt 
czy podczas wspólnego „Kneippingu”, czyli ką-
pieli w lodowato zimnej wodzie. Nad wszystkim 
czuwał sam Burmistrz Gminy Uehlfeld Werner 
Stöcker przychodzący z dobrym słowem do 
uczniów na śniadania i kolacje.

Opiekunka Dorota Niewiadomska cieszy się 
również z innego aspektu wizyty w Niemczech. 
Wyjazd był dla uczniów zachętą do wytężonej na-
uki, w tym nauki języka niemieckiego. Zobaczyli 

Pierwsze dni lipca 2016 roku to początek wyjątkowych wakacji, jakie 
w partnerskiej Gminie Uehlfeld w Środkowej Frankonii spędziła 
młodzież z Gminy Trąbki Wielkie. Przygotowanie tej wymiany było 
jednym z tematów rozmów Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja 
Konkola i Dyrektor Ewy Tuz ze stroną niemiecką podczas majowego 
pobytu w Uehlfeld, o czym pisaliśmy już na łamach naszej gazety.



Głos Trąbecki

3

W dniach 7-10 lipca przedstawiciele naszej Gminy byli z delegacją 
w niemieckiej Gminie Uehlfeld. Okazją do odwiedzenia była 
czwarta rocznica podpisania porozumienia o wzajemnym part-
nerstwie. Podczas tej wizyty w sali ratuszu odbyło się spotkanie 
z radnymi. Burmistrz Werner Stoecker, Wójt Błażej Konkol oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński podsumowa-
li wtedy minione 4 lata partnerstwa.

4. ROCZNICA PARTNERSTWA

Nasza delegacja odwiedziła także grupę 
ćwiczącą z YoungGo. Po kąpieli w leczniczych, 
zimnych wodach, przyglądała się ćwiczeniom 
miejscowej straży pożarnej. Uczestniczyła 
w szkolnym festynie, gdzie wręczono m.in. 
dyplomy i nagrody w polsko-niemieckim kon-
kursie plastycznym „MOJA MAŁA OJCZY-
ZNA – tu mieszkam”. Wzięła również udział 
w uroczystym nabożeństwie ekumenicznym.

Dużym wydarzeniem było uroczyste 
oddanie do użytku na placu przed ratuszem 
modelu samolotu Gustava Weißkopfa, który 
pod patronatem ministrów rolnictwa Polski 

w praktyce proekologiczne rozwiązania zaczyna-
jące się już na etapie segregacji śmieci i zwrocie 
do sklepu plastikowych butelek po napojach. 
Widzieli jak efektywnie można wykorzystać 
zieloną energię. To wielka zachęta, aby czerpać 
z dobrych wzorców praktykowanych w Uehlfeld.

Pod koniec obozu w Uehlfeld miało miejsce 
coś, co w symboliczny sposób łączy dwie partner-
skie gminy. Mowa tu o kopii samolotu wg projektu 
Gustava Weisskopfa, jaka ma znaleźć się w Trąb-
kach Wielkich i w Uehlfeld. W niedzielę 10 lipca 
odbyło się w plenerze, na placu przed plebanią, 
ewangelickie nabożeństwo, które nabrało wymiaru 
ekumenicznego. Z inicjatywy miejscowego pastora 
młodzież polska przeczytała jedną z lekcji, kilka 
modlitw w tym m.in. w intencji współpracy obu 
gmin i obu narodów oraz zaśpiewała pieśń „Alle-
luja”. Młodzież z Gminy Uehlfeld i Gminy Trąbki 
Wielkie trzymała się za ręce podczas wspólnej 
modlitwy „Ojcze nasz”. To kolejna ogromna war-
tość wynikająca z podjętej współpracy. Zaraz po 
spotkaniu modlitewnym uroczyście został otwarty 
plac zabaw nieopodal Urzędu Gminy Uehlfeld, na 
którym znajduje się wspomniany samolot. Podobne 
otwarcie zapewne nastąpi także na skwerze im. M. 
Płażyńskiego w Trąbkach Wielkich.

Pobyt w Uehlfeld pozytywnie zapamiętali 
sami uczestnicy. Julii Klonowskiej najbardziej 
spodobał się park linowy oraz wyprawa do kil-
kudziesięciometrowej wieży w lesie Steigerwald. 
Julia nie ukrywa, że język niemiecki jest jej pasją 
i chciałaby w przyszłości studiować germanistykę. 
Wyjazd do Uehlfeld był dla niej świetną okazją 
do podszkolenia języka obcego. Wędrówka po 
jaskiniach najbardziej spodobała się Wiktorowi 
Knie. Wiktor z rówieśnikami rozmawiał po an-
gielsku, co nie stało na przeszkodzie by nauczyć 
się kilku nowych słów po niemiecku. Wiktor 
gorąco poleca udział w tego typu wyjazdach. 

 W tym roku Gmina Uehlfeld dwukrotnie 
gościła grupy z Polski. Przyszły rok będzie ro-
kiem, kiedy to Gmina Trąbki Wielkie będzie go-
spodarzem i przyjmie gości z Uehlfeld. Postaramy 
się by wykorzystać to odpowiednio do promocji 
naszej gminy i Polski wśród niemieckich gości.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: Andrzej Markowski

i Niemiec zbudowano ze środków unijnych. 
Samolot Gustava Weißkopfa był pierwszym na 
świecie napędzanym silnikiem pojazdem, któ-
ry wzbił się w powietrze. W uroczystości wziął 
udział m.in. Federalny Minister Wyżywienia 
i Rolnictwa Niemiec Christian Schmidt oraz 
Zastępca Dyrektora w Departamencie Środo-
wiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego Kazimierz Sumi-
sławski. Taki sam, bliźniaczy model samolotu, 
budowany jest w Polsce i stanie w Trąbkach 
Wielkich na skwerze M. Płażyńskiego.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Markowski

W tym roku, Fundacja „Pan Władek”, 
przekazała naszej gminie ponad 50 ton 
jabłek! Owoce zostały rozdzielone 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Dziękujemy.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Markowski

JABŁKA OD 
„PANA WŁADKA”
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Blisko 30 osobowa grupa z parafii Mie-
rzeszyn ok godz. 3 w nocy stanęła w 30-me-
trowej kolejce przed bramką wpuszczającą do 
sektorów przed klasztorem. Po godzinie 6 nad 
ranem cała grupa przekroczyła bramkę i kon-
trolę bezpieczeństwa. Dotarcie do sektorów 
było okupione godzinami stania i wyczekiwa-
nia w ścisku oraz dużym zmęczeniu. Miejsce 
oczekiwania na wejście zyskało nieoficjalną 
nazwę „placu sardyńskiego”. Podobna, jeżeli 
nie gorsza sytuacja miała miejsce w Rzymie 
przed uroczystościami beatyfikacyjnymi Jana 
Pawła II, gdzie od godz. 2 w nocy wierni 
zbierali się na początku via conciliazione, ulicy 
prowadzącej do placu św. Piotra. Po 4 godzi-
nach oczekiwania służby włoskie wpuściły 
wymęczonych pielgrzymów. Trudne warunki 
nikogo jednak nie dziwią, ponieważ tego typu 
uroczystości masowe tym się charakteryzują. 
Wierni z mierzeszyńskiej parafii uczestniczący 
w narodowym dziękczynieniu za dar Chrztu 
Polski cieszyli się również z tego, że już w lu-
tym 2016 roku upamiętnili wydarzenie z 966 
roku wmurowując w przedsionku kościoła 
parafialnego marmurową tablicę pamiątkową. 

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: ks. Andrzej Sowiński

NARODOWE DZIĘKCZYNIENIE 
W 1050. ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

Parafia pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie dziękowała 
28 lipca 2016 roku na Jasnej Górze za dar 1050 rocznicy Chrztu 
Polski. Uroczystości dziękczynne odbywały się pod przewod-
nictw-em Papieża Franciszka odwiedzającego naszą Ojczyznę 
w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. 

W lipcu trzy mieszkanki naszej Gminy z okazji urodzin otrzy-
mały od Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Zastępcy 
Wójta Gminy Jana Wiczlinga oraz pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich bukiety kwiatów, 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 Adelia Kawalec 
z Zaskoczyna, która obchodziła 94 urodziny, Pani Maria Pietras 
z Rościszewa, która skończyła 96 lat oraz Pani Maria Lul z Klępin, 
która świętowała swoje 99 urodziny.

ODWIEDZILI JUBILATKI

Pani Adelia Kawalec z ZaskoczynaPani Maria Lul z Klępin

Pani Maria Pietras z Rościszewa
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SPOTKANIE INTEGRACYJNE  
SENIORÓW GMINY TRĄBKI WIELKIE

W dniu 13.07.2016 roku, 130 seniorów naszej Gminy wyjechało 
na spotkanie Integracyjne– „Szlakiem Kanału Elbląskiego”.

Do Buczyńca, bo tam rozpoczynała się 
nasza przygoda, dojechaliśmy wynajętymi 
autokarami, następnie zostaliśmy podzieleni 
na dwie 65 osobowe grupy, gdyż tyle osób 
może mieścić jednorazowo na swym pokładzie 
jeden wyczarterowany statek. W odstępie pół-
godzinnym pierwszy statek wypłynął w swoją 
podróż, która miała trwać około 4 i pół go-
dziny. Podczas tego rejsu dowiedzieliśmy się 

od kapitana statku o celu istnienia tego kanału 
a także o działaniu pochylni i urządzeniach 
wprowadzających w ruch wagony-platformy, 
przewożące statki po pochylniach na trawie.

Kanał Elbląski zaliczany jest do najdłuższego 
kanału żeglownego w Polsce. Jego całkowita dłu-
gość wraz z odgałęzieniami wynosi aż 151,7 km.

Najciekawszymi elementami tego kanału 
jest 5 pochylni, dzięki którym statki mogą po-

konać prawie stumetrową różnicę poziomów 
zwierciadła wody. Oryginalność pochylni po-
lega na unikatowym rozwiązaniu technicznym, 
gdyż jednostka pływająca wpływa na specjalny 
wózek, który porusza się po torowisku – stąd 
wrażenie „płynięcia” po lądzie.

Jako ciekawostkę – można powiedzieć, 
iż nad projektem budowy kanału zaczęto 
pracować w roku 1837, realizację rozpoczę-
to w roku 1844, a uruchomienie czterech 
pochylni Buczyniec, Kąty, Oleśnica i Jelenie 
zrealizowano w roku 1860 na zlecenie króla 
pruskiego Fryderyka II, który chciał połączyć 
Prusy Wschodnie z Bałtykiem.

Ponadto w czasie rejsu (dzięki zamówionej 
pięknej pogodzie) mogliśmy zaobserwować 
piękno przyrody przylegającej do kanału 
i jezior a także dziki świat różnych ptaków.

Po dopłynięciu do przystani w Elblągu 
zostaliśmy przywitani muzyką i śpiewem 
przez DJ z restauracji „ Specjal Pub” w której 
zjedliśmy pyszny obiad oraz słodki poczęstu-
nek. Dla chętnych, wytrwałych i nie zmęczo-
nych istniała możliwość udziału w zabawie 
tanecznej.

Około godziny osiemnastej wszyscy cali 
i zdrowi wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
naszej gminy, nad całością wycieczki czuwał 
Wójt Gminy Błażej Konkol, Pani doktor Janas 
Magdalena oraz pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Grażyna Wysiecka

METAMORFOZA 
BIBLIOTEKI

W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich nastąpiła zmiana 
usytuowania regałów z książkami. Aż 27 z nich zostało przeniesionych 
do największego pomieszczenia biblioteki. Do mniejszego pomieszczenia 
zostały natomiast przeniesione stoliki, gdzie będzie czytelnia. Dzięki 
temu udało się stworzyć bardziej przyjazną przestrzeń dla Czytelników.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

„DZIENNIK BAŁTYCKI” 
W BIBLIOTECE

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi prenumeratę „Dziennika 
Bałtyckiego”. Gazeta jest udostępniana na miejscu w czytelni Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich. W wyjątkowych przypadkach czytel-
nik może wypożyczyć gazetę do domu na okres nie dłuższy niż 3 dni. 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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ŚWIĘTO PARAFII MIERZESZYN

Codziennie udawała się ona na 
atrakcyjne wycieczki. Pierwszego 
dnia grupa poszła do Małego Ci-
chego, wjechała kolejką gondolową 
na Polanę Zgorzelisko, a także od-
wiedziła Izbę Regionalną u Adama 
Gąsienicy. Drugiego dnia wypoczy-
wała na kąpielisku geotermalnym 
z licznymi basenami zjeżdżalniami 
i boiskiem do siatkówki na Polanie 
Szymoszkowej, a później ucztowała 
w miejscowej Pizzerii „U Wiktora” 
oraz bawiła się na wieczorku zapo-
znawczym. Trzeciego dnia w planach 
miała zdobycie Kasprowego Wier-
chu, niestety niesprzyjające warunki 
pogodowe zmusiły ją do odwrotu 
po pokonaniu połowy drogi. Za to 
wieczorem podziwiała ona licznych 
artystów zgromadzonych na Kru-
pówkach. Czwartego dnia grupa po-
jechała do Rabkolandu - najlepszego 
polskiego stacjonarnego lunaparku. 
Uciechom nie było końca, gdyż na 
rękach wszyscy mieli opaski z na-
pisem „bez limitu”. Dzień i pobyt 
w Tatrach zakończyła zabawa przy 

BYLI W TATRACH 
I W STOLICY

muzyce góralskiego zespołu Max 
z Bukowiny. W dniu 26 lipca cała 
ekipa była już w Warszawie, ale czasu 
miała tylko na przejażdżkę z prze-
wodnikiem ukazującą Warsaw by 
night. Następnego dnia podziwiała 
już Warszawę z tarasu widokowego 
Pałacu Kultury i Nauki, spacerowała 
po Starym Mieście, a wieczorem była 
już w Trąbkach Wielkich. Nie było 
nikogo kto byłby niezadowolony 
z wyjazdu. A to wszystko dzięki 
Fundacji Społecznej na Rzecz Dzieci 
„Pan Władek”, która była organi-
zatorem wycieczki oraz Gminie 
Trąbki Wielkie, która w znacznym 
stopniu sfinansowała ten wyjazd. Na 
ten wypoczynek dzieci i młodzieży 
z naszej Gminy przekazany został 
również dochód zebrany podczas 
loterii i licytacji w czasie Biesiady 
„Trąbki w Trąbkach”, których orga-
nizatorami byli: Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna.

Irena Drożyńska
Zdjęcie: Monika Ziemian

W dniach od 22 do 26 lipca 41 osobowa 
grupa dzieci i młodzieży z Gminy Trąbki Wiel-
kie przebywała w miejscowości Murzasichle. 

PÓŁKOLONIE W TRĄBKACH WIELKICH
Uczęszczało na nie 25 dzieci. 

Przedział wiekowy był dość szeroki, 
bo znalazły się i pierwszaki, i mło-
dzież, która w tym roku pożegnała się 
ze szkołą. Opiekowało się nimi troje 
nauczycieli. Program zajęć był zróż-
nicowany. Było rysowanie, malowa-
nie w plenerze (także twarzy). Dzieci 
grały w przeróżne gry planszowe, ale 
także w sportowe na pobliskim „Or-
liku”. Wielu emocji dostarczyły gi-
gantyczne gąbkowe klocki, z których 
powstawały przedziwne budowle. 
Największym powodzeniem cieszyła 
się jednak ścianka wspinaczkowa 
ulokowana na przyszkolnym placu. 
Nawet najmłodsze dzieci spróbowały 
swoich sił.

W programie była też wyjątkowa 
atrakcja - wycieczka. Jej celem było 

Westerplatte i Stare Miasto w Gdań-
sku. Uczestnicy eskapady odwiedzili 
historyczne miejsca miasta, ale zde-
cydowanie bardziej podobało się 
im pluskanie w morzu. Pogoda, na 
szczęście, dopisała. Dzieci obejrzały 
też spektakl przygotowany przez 
Teatr Blaszany Bębenek, pt. „Smerfne 
przygody”, na które pojechały do 
Kłodawy. Przedstawienie było bar-
dzo zabawne, a dzieci, dzięki temu, 
że mogły brać w nim żywy udział, 
świetnie się bawiły.

Przez 5 dni spędzone na półko-
loniach dzieci stołowały się w miej-
scowym lokalu gastronomicznym, 
a daniem, które smakowało najbar-
dziej była oczywiście pizza.

Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzymał prezent, który ma przypo-

Już niebawem, w niedzielę, 28 sierpnia 2016 
roku Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierze-
szynie będzie obchodziła swoje doroczne świę-
to. Oczywiście, chodzi o odpust, który będzie 
połączony z rodzinnym festynem parafialnym. 

dek” oraz Parafianie z Mierzeszyna 
zapraszają Wszystkich do wzięcia 
udziału w tych wydarzeniach. 

Niech zakończenie wakacji da nam 
dobrą dawkę radości!

Ks. Andrzej Sowiński

Uroczystość rozpocznie się 
Mszą świętą o godz. 12.00. Na-
stępnie, o godz. 14.00 rozpocznie 
się festyn z wieloma atrakcjami 

– w tym loterią fantową (każdy 
los wygrywa!). Zakończenie świę-
towania przewidziane jest na ok. 
godz. 18.00. Fundacja „Pan Wła-

W okresie od 11 do 15 lipca w Szkole Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich odbyły się półkolonie. 

minać chwile spędzone z koleżan-
kami i kolegami podczas półkolonii.

Organizatorami półkolonii byli: 
Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich, 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, 

Rada Sołecka wsi Trąbki Wielkie 
i Szkoła Podstawowa w Trąbkach 
Wielkich. Natomiast Fundacja Spo-
łeczna na Rzecz Dzieci „Pan Władek” 
zapewniła napoje.

Tekst i zdjęcie: Kamilla Cieślak



Głos Trąbecki

7

W dniu 27 lipca 2016 roku grupa osób 
z Błotni, Mierzeszyna, Zaskoczyna, Doma-
chowa i Warcza pojechała na wycieczkę auto-
karową na Wydmę Czołpińską do Smołdzina 
niedaleko Łeby. Idąc przez piaski tej Wydmy 
wszyscy czuli się jak na pustyni. Mieli okazję 
wdrapywać się tam na kolejne góry piasku, 
aż wreszcie ujrzeli błękit Morza Bałtyckiego. 
Zmęczeni dotarli do plaży, gdzie z przyjem-
nością zażywali kąpieli zarówno morskiej, jak 
i słonecznej. Potem czekała ich droga powrot-
na, jeszcze bardziej trudna i wyczerpująca, ale 
wszyscy dali radę. Tym bardziej, że wiedzieli 
o planowanym posiłku w KFC. Do domów 
wracali zadowoleni, że mogli uczestniczyć 
w takim wakacyjnym wyjeździe. Organi-
zatorami wycieczki byli: Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Zespół Szkół w Mierzeszynie.

Tekst i zdjęcie: Ewa Papis

SZLI PRZEZ PIASKI WYDMY

W dniu 17 lipca 2016 roku w Postołowie 
na boisku odbył się Festyn sportowo-rekre-
acyjny. Dla dzieci przygotowano moc atrakcji. 
Było malowanie twarzy, rysowanie na asfalcie, 
zabawy z chustą animacyjną i piłką, konkurs 
skoków ze skakanką i nadmuchiwania balo-
nów, wyścigi na gumowych piłkach i z jajkiem 
na łyżeczce, a przede wszystkim możliwość 
wejścia na ścianę wspinaczkową. W niektórych 
zabawach brali udział również dorośli. Dla 
wszystkich przygotowano słodycze i napoje. 
Najmłodsi, z rąk Przewodniczącego Rady 
Gminy Zbigniewa Leszczyńskiego, otrzymali 
drobne upominki. Festyn zorganizowali: Rada 
Sołecka wsi Postołowo i Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich. Podobne festyny zorganizowane zostały 
w lipcu także w Łaguszewie i Rościszewie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

BAWILI SIĘ NA FESTYNIE W POSTOŁOWE

SMERFY 
W KŁODAWIE

Dzieci, które w dniu 14 lipca 2016 roku 
odwiedziły Szkołę Podstawową w Kłodawie 
przeniosły się na prawie godzinę do krainy 
smerfów. Spotkały się tam z Papą Smerfem, 
Śpiochem, Mądralą, Gargamelem i jego kotem 
Klakierem. Wszystkie aktywnie uczestniczyły 
w toczącej się akcji, a niektóre z nich zostały 
nawet zamienione na chwilę w smerfy. Dzięki 
nim bajka „Smerfne przygody” zakończyła się 
szczęśliwie. Za mile spędzony czas podzięko-
wały aktorom z Teatru „Blaszany Bębenek” 
z Trzebini gromkimi brawami.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Jolanta Kuczkowska
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Dużym powodzeniem cieszyły się w czasie ubiegłorocznych wakacji zajęcia 
multimedialne w świetlicach wiejskich. Nie mogło więc ich zabraknąć i w tego-
rocznym programie wakacji.  Zajęcia te w lipcu odbyły się w: Sobowidzu, Złej 
Wsi, Gołębiewie Średnim, Trąbkach Małych, Czerniewie, Błotni, Domachowie, 
Rościszewie, Pawłowie, Łaguszewie, Postołowie, Klepinach, Ełganowie, Granicznej 
Wsi, Kłodawie i Mierzeszynie. W tej ostatniej miejscowości uczestniczyła w nich 
rekordowa ilość osób – 32, natomiast we wszystkich w/w miejscowościach – 197. 
Rozpoczynały się one od gry na konsoli PlayStation 3. Niektórzy mierzyli się 
w wyścigach na Gran Turismo 6. Inni próbowali swoich sił w Sports Champions 
2, w której to grze można było rywalizować w sześciu dyscyplinach sportowych: 
golfie, zjeździe na nartach, kręglach. boksie, tenisie oraz łucznictwie. Chłopcy 
walczyli na konsoli w grze FIFA 16. Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w grze 
Just Dance 2014 i Dance Party 2015 polegającej na wykonywaniu tricków i figur 
tanecznych w rytm znanych przebojów. Zapraszamy na kolejne zajęcia.

WAKACJE Z ROBOTAMI
W dwóch ostatnich tygodniach lipca 2016 roku czternaścioro dzieci z terenu 

gminy Trąbki Wielkie, w wieku 7 – 13 lat, uczestniczyło w warsztatach z robotyki. 
Zajęcia obejmowały 10 spotkań po dwie godziny zegarowe każde i odbywały się 
w bibliotekach publicznych w Trąbkach Wielkich (18 - 22 lipca) oraz w Sobowidzu 
(25 – 29 lipca). Podczas zajęć młodzi konstruktorzy budowali rozmaite konstrukcje 
dopasowane do ich umiejętności opierając się na własnej wyobraźni, jak również 
korzystając z gotowych projektów, dzięki czemu krok po kroku poznawali zestawy 
edukacyjne Lego Mindstorms EV3. Kolejnym etapem zajęć było zaprogramowanie 
robota zgodnie z założoną funkcjonalnością, tak by jechał prosto, skręcał, po na-
potkaniu przeszkody zatrzymał się, czy odgadywał kolory. Podczas zajęć powstały 
m. in.: pojazdy kołowe, szczeniaczek, słoń, robot balansujący. Bardzo emocjonującą 
częścią spotkań okazały się zawody między zespołami. Zajęcia były doskonałą okazją 
do pozyskania nowych umiejętności z zakresu współczesnych technologii. Oprócz 
świetnej zabawy dzieciom towarzyszyła nauka koncentracji, logicznego myślenia 
oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Tekst i zdjęcie: Bogusława Chylińska

MULTIMEDIA W ŚWIETLICACH
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1.08. (poniedziałek)
10.00 zajęcia multimedialne w Świetlicy 

w Gołębiewie Wielkim
15.00 zajęcia świetlicowe w Zaskoczynie

2.08. (wtorek)
10.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
12.00 turniej tenisa stołowego w Domachowie
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim
17.30 zajęcia plastyczne w GOKSiR

4.08. (czwartek)
10.00 zajęcia kulinarne dla dzieci w GOKSiR

5.08. (piątek)
10.00 zajęcia multimedialne w Świetlicy 

w Gołębiewku
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

6.08. (sobota)
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

7.08. (niedziela)
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

8.08. (poniedziałek)
10.00 zajęcia multimedialne w Świetlicy 

w Kleszczewie
15.00 zajęcia świetlicowe w Zaskoczynie

9.08. (wtorek)
12.00 turniej tenisa stołowego w Błotni
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

10.08. (środa)
9.00 wycieczka do Kaszubskiego Parku Etno-

graficznego we Wdzydzach Kiszewskich 
dla dzieci z sołectw: Sobowidz, Klępiny, 
Rościszewo, Gołębiewko, Gołębiewo 
Średnie i Gołębiewo Wielkie, koszt 20 
zł, zapisy u sołtysów

11.08. (czwartek)
11.00 spektakl „Dwie Dorotki” w Szkole 

Podstawowej w Czerniewie
11.00 wakacyjne czytanie, i nie tylko, w biblio-

tece w Mierzeszynie

12.08. (piątek)
10.00 zajęcia multimedialne w GOKSiR 

w Trąbkach Wielkich
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

ZAPRASZAMY NA SIERPNIOWE 
„WAKACJE Z GOKSIR I GBP”

Minął pierwszy miesiąc wakacji. Także w drugim miesiącu Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich przygotowa-
li dla dzieci i młodzieży szereg atrakcji. Będą więc takie, które odbywały się także w lipcu np.: 
wycieczki, festyny, spektakle, turnieje tenisa stołowego. Będą i nowe np.: zajęcia kulinarne, turnie-
je piłki nożnej i wakacyjne czytanie w bibliotece. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
i do skorzystania z niej:

16.30 turniej piłki nożnej dla dziewcząt 
i chłopców (r.2001-2003, 2004 – 2006) 
na Orliku

13.08. (sobota)
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

14.08. (niedziela)
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

16.08. (wtorek)
10.00 zajęcia multimedialne w Świetlicy 

w Zaskoczynie
12.00 turniej tenisa stołowego w Sobowidzu
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim
17.30 zajęcia plastyczne w GOKSiR

17.08. (środa)
9.00 wycieczka do Centrum Edukacji i Pro-

mocji Regionu w Szymbarku dla dzieci 
z sołectw: Czerniewo, Graniczna Wieś, 
Postołowo, Cząstkowo, Pawłowo i Drze-
wina, koszt 20 zł, zapisy u sołtysów

16.30 turniej piłki nożnej dla dziewcząt 
i chłopców (r.2001-2003, 2004 – 2006) 
na Orliku

18.00 zajęcia na ściance wspinaczkowej przy 
SP w Trąbkach Wielkich

18.08. (czwartek)
10.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
10.00 zajęcia kulinarne dla dzieci w GOKSiR
11.00 wakacyjne czytanie, i nie tylko, w biblio-

tece w Mierzeszynie

19.08. (piątek)
10.00 zajęcia multimedialne w Świetlicy 

w Pawłowie
11.00 zajęcia na ściance wspinaczkowej 

w Domachowie
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim
16.30 turniej piłki nożnej dla dziewcząt 

i chłopców (r.2001-2003, 2004 – 2006) 
na Orliku

20.08. (sobota)
15.00 zawody wędkarskie dla dzieci i młodzie-

ży w Kaczkach
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

21.08. (niedziela)
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

22.08. (poniedziałek)
10.00 zajęcia multimedialne w Szkole 

w Warczu
10.00 zajęcia plastyczne w GOKSiR
15.00 zajęcia świetlicowe w Zaskoczynie
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

23.08. (wtorek)
10.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
11.00 spektakl „Królewna Śnieżka i 7 

krasnoludków” w Szkole Podstawowej 
w Sobowidzu

12.00 turniej tenisa stołowego w Trąbkach 
Małych

16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim

24.08. (środa)
9.00 wycieczka do Kaszubskiego Parku 

Miniatur i Gigantów w Stryszej Budzie 
dla dzieci z sołectw: Trąbki Wielkie, 
Ełganowo, Kleszczewo, cena 20 zł, 
zapisy u sołtysów

16.30 turniej piłki nożnej dla dziewcząt 
i chłopców (r.2001-2003, 2004 – 2006) 
na Orliku

18.00 zajęcia na ściance wspinaczkowej przy 
SP w Trąbkach Wielkich

25.08. (czwartek)
10.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
11.00 wakacyjne czytanie, i nie tylko, w biblio-

tece w Mierzeszynie
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

26.08. (piątek)
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim
16.30 turniej piłki nożnej dla dziewcząt 

i chłopców (r.2001-2003, 2004 – 2006) 
na Orliku

27.08. (sobota)
13.00 zajęcia na ściance wspinaczkowej w Gra-

nicznej Wsi
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

28.08. (niedziela)
14.00 Mistrzostwa Gminy w konkursach 

golfowych w Postołowie
14.00 festyn odpustowy w Mierzeszynie
16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 

Średnim

29.08. (poniedziałek)
10.00 zajęcia plastyczne w GOKSiR
15.00 zajęcia świetlicowe w Zaskoczynie

30.08. (wtorek)
10.00 FESTYN „ZAKOŃCZENIE WAKACJI 

Z PGNIG OBRÓT DETALICZNY” 
W TRĄBKACH WIELKICH

12.00 turniej tenisa stołowego w Trąbkach 
Wielkich

16.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim

31.08. (środa)
18.00 zajęcia na ściance wspinaczkowej przy 

SP w Trąbkach Wielkich
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w 9 miejscowościach Gminy Trąbki Wielkie w okresie wakacji odbędą się turnieje 
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży. W lipcowe wtorki młodzi pingpongiści 
grali w: Gołębiewku, Pawłowie, Klępinach i Złej Wsi. Zwycięzcami tych turniejów 
zostali odpowiednio: Patryk Pętlak, Piotr Kąkol, Kacper Grzesiuk i Patryk Petlak. 
Po ich rozegraniu sklasyfikowanych jest 19 osób, a na prowadzeniu znajdują się: 
Piotr Kąkol z Drzewiny – 47 pkt, Patryk Pętlak z Sobowidza – 44 pkt i Zuzanna 
Kąkol z Drzewiny – 30 pkt.

Kolejne turnieje odbędą się w następujących miejscowościach: 
2.08. (wtorek) 12.00 w Domachowie
9.08. (wtorek) 12.00 w Błotni
16.08. (wtorek) 12.00 w Sobowidzu
23.08. (wtorek) 12.00 w Trąbkach Małych
30.08. (wtorek) 12.00 w Trąbkach Wielkich
Zapraszamy.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

WAKACYJNE WTORKI Z TENISEM STOŁOWYM

W programie tegorocznych wakacji nowością były treningi piłkarskie w różnych 
miejscowościach Gminy Trąbki Wielkie.  Prowadzącym był szkoleniowiec Sokoła 
Ełganowo posiadający uprawnienia UEFA A - Karol Kusaj. Pierwsze zajęcia miały 
się odbyć w Pawłowie. Niestety ulewa spowodowała, że zajęcia te nie odbyły się. 
Podobnie było w Rościszewie. Więcej szczęścia mieli młodzi miłośnicy piłki nożnej 
w Zaskoczynie, Łaguszewie (na zdjęciu),, Cząstkowie, Gołębiewie Średnim i Błotni 
gdzie zajęcia te odbyły się. Udział w nich wzięło 46 osób. Najpierw odbywały się 
wyścigi w rzędach, i bez piłki i z piłką. Potem konkurs strzelania rzutów karnych. 
Na zakończenie rozgrywano turniej grając jeden na jeden. Najlepszym komentarzem 
do przeprowadzonych zajęć była zawsze prośba o kolejne treningi.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Już po raz trzeci, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji i UKS Kosynier 
Sobowidz zorganizowali akcję „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym”. Akcja jest 
współfinansowana ze środków otrzymanych od Powiatu Gdańskiego. Dzięki niej 

PIŁKARSKIE TRENINGI  
NA WIEJSKICH BOISKACH

NAJWIĘKSZA ATRAKCJA WAKACJI 
– ŚCIANKA WSPINACZKOWA

Największą atrakcją tegorocznych 
wakacji jest mobilna ścianka wspinacz-
kowa. W lipcu można się było na nią 

wspinać w Trąbkach Wielkich, Postoło-
wie, Czerniewie, Sobowidzu i w Łagu-
szewie. Korzystali z niej zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli. Ale najwięcej 
radości sprawiła ona jednej osobie. Była 
to Oliwia Liedke - młoda mieszkanka 
Łaguszewa, która weszła na ściankę aż 
27 razy w ciągu 2 godzin. Zdobyła ją ze 
wszystkich stron, zarówno łatwymi wej-
ściami, jak i trudnymi. Nie interesowały 
ją żadne gry i zabawy odbywające się 
równocześnie na boisku.  Na zakoń-
czenie powiedziała nam, że chciałaby, 
aby ścianka była na stałe w Łaguszewie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

10-LATEK WICEMISTRZEM 
GMINY W TENISIE!

Do Mistrzostw Gminy w tenisie przystąpiły ostatecznie 22 osoby. Wszystkich 
zaskoczył i wprawił w podziw 10-letni uczeń Szkoły Podstawowej w Kłodawie Leon 
Zaorski z Trąbek Małych. Najpierw pokonał on 6 : 3 ubiegłorocznego Wicemistrza 
Gminy Dariusza Pettke, następnie jeszcze wyraźniej, bo po 6 : 1, rozprawił się z 
Mateuszem Janczurewiczem i Patrykiem Mejerem. W finale trafił na…swojego 
ojca – Mariusza i nie dał już rady wygrać, ale prowadził 1 : 0. Skończyło się na 1 : 
6. Po zakończonym meczu powiedział: „wstyd by było, gdyby tata przegrał, ale za 3 
lata wygram i z nim”. W meczu o 3. miejsce Tadeusz Mientki z Gołębiewka pokonał 
Patryka Mejera z Trąbek Wielkich 6 : 2.

Wśród tenisistek pierwsze trzy miejsca zajęły mieszkanki wsi Kaczki. Najlepszą 
okazała się Beata Blejder, która pokonała w finale Michalinę Perkę 6 : 4. Zwycięstwo 
to nie przyszło jej łatwo, gdyż przegrywała już 1 : 4. Jeszcze bardziej emocjonujący 
mecz rozegrały w półfinale Michalina Perka i Zuzanna Wrona. Najpierw prowadziła 
Michalina Perka 3 : 1, potem było 3 : 3, następnie 5 : 4 i 6 : 5 wygrywała Zuzanna 
Wrona. Pojedynek zakończył się dopiero tie breakiem, w którym dominowała już 
tylko Michalina Perka wygrywając 7 : 0. Zuzanna Wrona w meczu o 3. miejsce 
pokonała Natalię Konarzewską z Czerniewa 6 : 1.

W klasyfikacji drużynowej zwyciężyły Trąbki Małe, przed Kaczkami i Czernie-
wem. Kolejne miejsca zajęły: Domachowo, Gołębiewko, Trąbki Wielkie, Kłodawa 
i Rościszewo.

Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, serdecznie dziękują Annie i Mariuszowi 
Zaorskim za udostępnienie kortu.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich zaprasza na siłownię znajdującą się w budynku 
Hali Sportowej. Jest ona wyposażona w specjalistyczny 
sprzęt. Korzyści płynące z ćwiczeń na siłowni to: poprawa 
sylwetki, wzmocnienie mięśni, lepsze samopoczucie, po-
prawa stanu zdrowia i zrzucenie zbędnych kilogramów. 
Koszt wynajmu siłowni za godzinę wynosi 4,06 zł + VAT. 
Szczegółowe informacje na temat wynajmu siłowni można 
uzyskać pod numerem telefonu 512 007 074.

W dniu 19 czerwca rywalizo-
wali piłkarze na Orliku. Wystąpi-
ło 7 zespołów (58 piłkarzy), ale 
punkty zdobyło 6 sołectw (w dru-
żynie Ełganowa wystąpili zawod-
nicy z kilku sołectw): Czerniewo 
– 30 pkt, Domachowo – 27 pkt, 
Gołębiewo Średnie, Kłodawa 
i Trąbki Wielkie po 24 pkt i Drze-
wina – 20 pkt. Tydzień później 135 
osób reprezentujących 18 sołectw 
startowało w Turnieju Sołectw 
w Pawłowie. Punktacja tego Tur-
nieju była następująca: Pawłowo 
– 30 pkt, Domachowo – 27 pkt, 
Drzewina – 24 pkt, Rościszewo 
– 22 pkt, Gołębiewko – 21 pkt, 
Czerniewo – 20 pkt, Sobowidz – 
19 pkt, Cząstkowo – 18 pkt, Posto-
łowo – 17 pkt, Mierzeszyn – 16 pkt, 
Kłodawa – 15 pkt, Trąbki Wielkie 
– 14 pkt, Trąbki Małe – 13 pkt, 
Warcz – 12 pkt, Ełganowo – 11 pkt, 
Gołębiewo Średnie – 10 pkt, Zła 
Wieś – 9 pkt i Klępiny – 8 pkt.

W dniu 3 lipca natomiast na 
korcie w Trąbkach Małych wal-
czyło 8 tenisistek i 14 tenisistów. 
Punkty za te Zawody trafiły na 
konta 8 sołectw: Trąbki Małe – 
30 pkt, Kaczki – 27 pkt, Czerniewo 
– 24 pkt, Domachowo – 22 pkt, 
Gołębiewko – 21 pkt, Trąbki Wiel-
kie – 20 pkt, Kłodawa – 19 pkt 
i Rościszewo – 18 pkt.

W porównaniu z ostatnim 
rankingiem po pięciu zawodach 
nastąpiły spore zmiany w Klasyfi-
kacji generalnej. Przede wszystkim 

KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW: 
1. TRĄBKI WIELKIE, 2. CZERNIEWO, 3. DRZEWINA

KLASYFIKACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW 2016 (stan na 3.07.2016 r.)

nastąpiła zmiana na pozycji lidera: 
Drzewinę zastąpiły Trąbki Wielkie. 
Awans zanotowało 9 sołectw: 
Trąbki Wielkie z 2 na 1, Czerniewo 
z 3 na 2, Kłodawa z 6 na 5, Gołę-
biewo Średnie z 10 na 8, Sobowidz 
z 13 na 10, Cząstkowo z 19 na 15, 
Pawłowo z 20 na 13, Gołębiewko 
z 22 na 11 i Rościszewo z 23 na 16.

Spadek natomiast 11: Drze-
wina z 1 na 3, Mierzeszyn z 5 na 
6, Błotnia z 8 na 12, Zaskoczyn 
z 11 na 19, Ełganowo z 12 na 14, 
Gołębiewo Wielkie z 14 na 20, 
Kleszczewo z 15 na 22, Warcz z 16 
na 18, Graniczna Wieś z 18 na 23, 
Zła Wieś z 23 na 24 i Łaguszewo 
z 23 na 25. Pięć sołectw zachowało 
swoje miejsca: Domachowo – 4, 
Trąbki Małe – 7, Kaczki – 9, Po-
stołowo – 17 i Klępiny – 21. Już 
tylko jedno sołectwo, Łaguszewo, 
jest bez punktów.
A oto aktualna Klasyfikacja:
1. Trąbki Wielkie – 193 pkt
2. Czerniewo – 185 pkt
3. Drzewina – 175 pkt
4. Domachowo – 164 pkt
5. Kłodawa – 138 pkt
6. Mierzeszyn – 111 pkt
7. Trąbki Małe – 95 pkt
8. Gołębiewo Średnie – 71 pkt
9. Kaczki – 67 pkt
10. Sobowidz – 54 pkt
11. Gołębiewko – 52 pkt
12. Błotnia – 49 pkt
13. Pawłowo – 47 pkt
14. Ełganowo – 43 pkt
15. Cząstkowo – 41 pkt

16. Rościszewo – 40 pkt
17. Postołowo – 39 pkt
18. Warcz – 35 pkt
19. Zaskoczyn – 33 pkt
20. Gołębiewo Wielkie – 31 pkt
21. Klępiny – 26 pkt
22. Kleszczewo – 24 pkt
23. Graniczna Wieś – 19 pkt
24. Zła Wieś – 9 pkt
25. Łaguszewo – 0 pkt

We wszystkich dotychcza-
sowych imprezach w ramach 
Współzawodnictwa Sołectw 
uczestniczyło 357 osób (przybyło 
151), w tym 132 zawodniczki 
(przybyło 63) i 225 zawodników 
(przybyło 88).

Najwięcej wśród nich jest 
mieszkańców Domachowa – 49, 
potem Trąbek Wielkich – 32, 
Czerniewa – 30, Drzewiny i Kło-
dawy po 27 oraz Mierzeszyna 
– 22. Biorąc jednak pod uwagę 
procentowy wskaźnik uczestników 
do wszystkich mieszkańców to na 
pierwszym miejscu jest Drzewina 
– 27,84%, a potem Cząstkowo – 
20,99%, Domachowo – 11,78%, 
Czerniewo – 9,71%, Postołowo 

– 7,14% i Rościszewo – 6,11%. 
W dotychczasowych zawodach 
nie startowali mieszkańcy dwóch 
sołectw: Łaguszewo i Zła Wieś.

W klasyfikacji Najwszech-
stronniejszych Zawodniczek i Za-
wodników na czele z 7 punktami 
znajdują się: Irena Kuchnowska 
z Mierzeszyna i Tomasz Lewan-
dowski z Drzewiny. Kolejne miej-
sca zajmują: wśród zawodniczek 
– Agnieszka Rogalska (Czerniewo) 
– 5 pkt, Wioleta Frydrych (Trąbki 
Wielkie), Bożena Kamińska (Czer-
niewo) i Iwona Lewandowska 
(Drzewina) po 4 pkt, a wśród 
zawodników: Piotr Kąkol i Michał 
Studziński (obaj Drzewina) – po 
6 pkt oraz Przemysław Gutkowski 
(Drzewina) i Krzysztof Pepliński 
(Domachowo) po 5 pkt.

Najbliższa impreza, podczas 
której będzie można zdobyć punk-
ty to 3. Mistrzostwa Gminy Trąbki 
Wielkie w konkursach golfowych. 
Odbędą się one w dniu: 28 sierp-
nia 2016 roku (niedziela) na polu 
golfowym w Postołowie.

Zapraszamy.

W czerwcu i lipcu odbyły się trzy imprezy 
w ramach Współzawodnictwa Sołectw. 

Lp. SOŁECTWO IMPREZY 
WŁASNE WARCABY SZACHY

PIŁKA 
KOSZYKOWA 

mężczyzn

WĘDKAR-
STWO

BIEG 
PRZEŁAJOWY

PIŁKA NOŻNA 
6-OSOBOWA

TURNIEJ 
SOŁECTW TENIS SUMA 

PKT

1. TRĄBKI WIELKIE 15 27 24 30 24 15 24 14 20 193
2. CZERNIEWO 22 20 27 18 24 30 20 24 185
3. DRZEWINA 30 30 22 19 30 20 24 175
4. DOMACHOWO 20 21 20 27 27 27 22 164
5. KŁODAWA 21 18 22 19 24 15 19 138
6. MIERZESZYN 20 19 14 21 21 16 111
7. TRĄBKI MAŁE 5 27 20 13 30 95
8. GOŁĘBIEWO ŚR. 10 27 24 10 71
9. KACZKI 24 16 27 67

10. SOBOWIDZ 5 30 19 54
11. GOŁĘBIEWKO 10 21 21 52
12. BŁOTNIA 10 17 22 49
13. PAWŁOWO 17 30 47
14. EŁGANOWO 15 17 11 43
15. CZĄSTKOWO 5 18 18 41
16. ROŚCISZEWO 22 18 40
17. POSTOŁOWO 22 17 39
18. WARCZ 5 18 12 35
19. ZASKOCZYN 16 17 33
20. GOŁĘBIEWO WLK. 10 21 31
21. KLĘPINY 5 13 8 26
22. KLESZCZEWO 24 24
23. GRANICZNA WIEŚ 19 19
24. ZŁA WIEŚ 9 9
25. ŁAGUSZEWO 0

LICZBA SOŁECTW 11 8 13 5 (7) 10 11 6 (7) 18 8
LICZBA OSÓB 44 42 47 20 97 58 135 22

ZAPRASZAMY NA SIŁOWNIĘ


