
FUNDACJA „PAN WŁADEK” 
ŚWIĘTOWAŁA JUBILEUSZ 20-LECIA W TRĄBKACH WIELKICH

W NUMERZE:
Str. 2  WŁADEK TO MARYSIA, 

A MARYSIA TO WŁADEK

 JUBILATKA Z EŁGANOWA

Str. 3 LEKCJA NOWOCZESNEGO 
PATRIOTYZMU

 NOC MUZEÓW  
W TRĄBKACH WIELKICH

Str. 4 WIZYTA W UEHLFELD

Str. 5  12. BIESIADA „TRĄBKI 
W TRĄBKACH”

Str. 9 RECYTOWALI WIERSZE  
BUKOWSKIEGO

 ANNA FEDEROWICZ 
ZAŚPIEWAŁA 
W DOMACHOWIE

Str. 10 NASI WŚRÓD LAUREATÓW  
TESTÓW ZE ZNAJOMOŚCI 
LEKTUR

 TRĄBKOWSKI DZIEŃ 
GODNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Głos Trąbecki

ISSN 2450-9752

V I 2 0 1 6 - n r 3 ( 3 )

Str. 11 WĘDKARZE Z SOBOWIDZA 
ZŁOWILI 8,58 KG RYB

 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI  
W EŁGANOWIE

Str. 12 POLSKA BIEGA(ŁA) 
W DOMACHOWIE

 DERBY DLA SOKOŁA I GKS-U

foto: Mariusz Czerwiński



Głos Trąbecki

2

WŁADEK TO MARYSIA, 
A MARYSIA TO WŁADEK

Maria i Władysław Ornowscy 18 kwietnia 2016 roku w Trąbkach 
Wielkich świętowali 35 lat działalności na rzecz drugiego człowieka 
i 20 lat działalności Fundacji „Pan Władek”. 

Do trąbkowskiego gimnazjum zjechały 
liczne delegacje, przedstawiciele samorządów 
i instytucji współpracujących z Fundacją. 
Wszyscy Ci, którzy w tym szczególnym dla 
Państwa Ornowskich dniu chcieli złożyć ży-
czenia, serdeczne gratulacje, podziękowania 
i uśmiech ustawili się w barwnym, pełnym 
przepięknych kwiatów, niekończącym się 
orszaku. Listy gratulacyjne przesłali także Wo-
jewoda Pomorski Dariusz Drelich i Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. Radość, ogromne 
emocje, wzruszenie rysowało się na twarzach 
Marysi i Władka, którzy nie tak dawno rozpo-
czynali swą dobroczynną działalność. 

Jak wspomina Władysław Ornowski, 
z pierwszą paczką poszli do Państwa Wałęsów 
w grudniu 1981 roku, po ogłoszeniu stanu 
wojennego. Przez kolejne lata świadczyli po-
moc uczestnikom przemian w naszym kraju 

w burzliwych latach ’80 i ’90.W 1996 roku 
założyli oficjalnie fundację „Pan Władek”. 
Prezesem został Władysław Ornowski a wi-
ceprezesem Maria Ornowska . Jak wspomniał 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
gdy Państwo Ornowscy są pytani o działal-
ność odpowiadają zgodnie: „Władek to Ma-
rysia, a Marysia to Władek ”. Ich wzajemne 
uzupełnianie się i współpraca zaowocowały 
dobrymi uczynkami, które zostało dostrze-
żone przez rozmaite instytucje. W 2004 roku 
Maria i Władysław Ornowscy otrzymali 
regionalną nagrodę „Pro publico bono” a już 
rok później otrzymali tę samą nagrodę o za-
sięgu ogólnopolskim. W 2003 roku otrzymali 
Bursztynowego Mieczyka, w 2009 roku zostali 
odznaczeni przez śp. Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 2010 rok przyniósł kolejne nagrody, 

w których docenione zostały zasługi dla Po-
wiatu Gdańskiego i Gminy Trąbki Wielkie. 
25 czerwca 2005 roku Państwo Ornowscy 
otrzymali niezwykle ważne odznaczenie, 
przyznawane przez same dzieci, odznaczenie 
Kawalera Orderu Uśmiechu. 

Uroczystości pod kątem artystycznym 
uświetnił występ Tomasza Stroynowskiego 
przygrywającego na pięknym czarnym for-
tepianie Annie Fedorowicz i dziewczętom 
z sekcji wokalnej GOKSiR. Muzyczną nie-
spodzianką był udział w jubileuszowej gali 
zaprzyjaźnionego z Fundacją zespołu Standard 
Acoustic. To za ich sprawą Maria i Włady-
sław Ornowscy wykonali swój jubileuszowy 
taniec i dzięki nim odśpiewano gromkie „sto 
lat”. Na koniec wszyscy przybyli goście ra-
czyli się wspaniałym tortem. Państwo Maria 
i Władysław Ornowscy przygotowali również 
niezwykłe pamiątki w postaci miniatur cięża-
rówek umieszczonych na granitowych płytach 
z wygrawerowaną tabliczką. Ciężarówki powę-
drowały do dziesiątek instytucji, podmiotów, 
samorządowców, którym Państwo Ornowscy 
są wdzięczni za pomoc w realizacji statutowych 
celów Fundacji.

Serdecznie gratulujemy wspaniałego 
dorobku. Gorąco dziękujemy za wszelkie 
doświadczone dobro. Życzymy wszystkiego 
najlepszego i kolejnego wspaniałego jubileuszu 
już za 5 lat.

tekst i foto Mariusz Czerwiński

JUBILATKA Z EŁGANOWA
W dniu 13 maja 2016 roku Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąb-
kach Wielkich odwiedzili obchodzącą 91 urodziny Panią Jadwigę 
Torbicką zamieszkałą w Ełganowie. Z okazji urodzin Seniorka 
otrzymała upominek wraz z serdecznymi życzeniami długich lat 
życia, przepełnionych zdrowiem i radością oraz wszystkiego co 
najpiękniejsze, najweselsze i najmilsze w życiu.

Malwina Paul

foto: Malwina Paul
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Po raz pierwszy 21 maja 2016 
roku do grona udostępniających 
swoje obiekty dołączyły Trąbki 
Wielkie, które w Sanktuarium 
Matki Bożej Trąbkowskiej gościły 
nie tylko koneserów sztuki, ale 
i amatorów, chcących poznać bli-
żej losy kościoła, sięgającego swą 
historią już czasów średniowiecza. 
Zakamarki historii przetrząsał na 
wstępie duet nauczycielski w skła-
dzie: Ilona Gielniak-Rolnicka oraz 

NOC MUZEÓW  
W TRĄBKACH WIELKICH

Aleksandra Michalska. Prelekcja 
dotycząca historii powstania parafii 
Wniebowzięcia NMP oraz losów 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Trąbkowskiej poprzedziła wykład 
– a właściwie wędrówkę – śladem 
zabytków, zgromadzonych licznie 
w Sanktuarium. Puentą nocnego 
spotkania muzealnego był nie-
codzienny koncert „Bóg, Honor, 
Ojczyzna”, który dzięki donośnej 
narracji Bartłomieja Lejka, śpie-

wom chóru z Cewic i Sierakowic 
oraz solistce Katarzynie Cyman 
sprawił, że zgromadzeni mogli 
– w rocznicę 1050 chrztu Polski 
– poczuć dreszcze emocji. Nie spo-
sób nie wspomnieć o genialnych 
popisach kunsztu muzycznego 
Orkiestry Kameralnej Symfoni-
ków Gdańskich pod dyrekcją Hu-
berta Szczypiorskiego. Od Bitwy 
pod Grunwaldem, poprzez Potop 
Szwedzki i Targowicę po Powstanie 

Warszawskie wiedli słuchaczy wir-
tuozi instrumentów smyczkowych, 
dętych, perkusyjnych i klawiszo-
wych. Owacjom nie było końca.

Tę niezapomnianą noc na 
pewno warto powtórzyć, by w mu-
rach barokowej świątyni mogli 
spotkać się i jednocześnie amato-
rzy architektury, sztuki sakralnej, 
muzyki, jak i mieszkańcy Gminy 
oraz przybysze z dalekich stron.

Ilona Gielniak-Rolnicka
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Noc Muzeów to niecodzienne wydarzenie kultu-
ralne, które zapoczątkował Berlin, udostępniając 
bezpłatnie muzea, galerie i obiekty historyczne 
zainteresowanym tylko przez jedną noc w roku. 
Od 1997 r. impreza cieszy się dużym zaintereso-
waniem i skupia wokół siebie miłośników archi-
tektury, sztuki, historii. Z roku na rok dołączają do 
niej kolejne państwa, miasta i miejscowości.

Wszystkie drużyny wykazały 
się ogromną kreatywnością a przy-
gotowane występy były prawdziwą 
lekcją nowoczesnego patriotyzmu. 
Dumie z narodowych barw to-
warzyszył uśmiech na twarzach 
dzieci, brawa i szczera radość. 
Werble podczas wprowadzania 
sztandaru Szkoły oraz stanie na 
baczność podczas głośno śpiewa-
nego hymnu państwowego budo-
wały podniosły nastrój i uczyły 
szacunku dla barw i hymnu. To 
ogromny sukces takiego świę-
towania. Wszystko to działo się 
atmosferze zbliżającego się Dnia 

LEKCJA NOWOCZESNEGO PATRIOTYZMU

Flagi Państwowej Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Święta Narodowego 
3 Maja.

Każda ze szkolnych drużyn 
otrzymała nagrody pieniężne 
w postaci talonów. Uczniowie 
na dziedzińcu Szkoły rozciągnęli 
kilkunastometrowej długości bia-
ło-czerwoną flagę. Dodatkowo, 
spośród wszystkich uczestników 
spotkania, wylosowano kilkunastu 
szczęśliwców, którym wręczono 
narodowe flagi. 

O g romne  z a ang a ż ow a-
nie i wkładane serce ze strony 
wszystkich organizatorów oraz 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu 28 kwietnia 2016 roku stała się areną niezwykłych 
zmagań. Spotkanie w Szkole było poprzedzone Mszą Świętą, pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Masiu-
lanisa, odprawioną w intencji Ojczyzny. Reprezentacje szkół w Czerniewie, Kłodawie, Mierzeszynie, Sobo-
widzu i Trąbkach Wielkich uczestniczyły w barwnej i radosnej rywalizacji na najpiękniejszy biało-czerwony 
strój oraz występ artystyczny z patriotycznym hasłem. 

uczestników zauważył Przewod-
niczący Rady Gminy Zbigniew 
Leszczyński. Podkreślił również, 
że tego typu uroczystości z sukce-
sem przywracają należyte miejsce 
w życiu społecznym wartościom 
takim jak Bóg, Honor i Ojczyzna.

Aleksandra Nowogrodzka, 
nauczycielka ze Szkoły w Sobo-
widzu i pomysłodawczyni im-
prezy, największą radość upatruje 
w tym, że sobowidzkie święto-
wanie jest okazją do wspólnej 
zabawy dorosłych i dzieci. Ma 
ogromną nadzieje, że przyczyni 
się ono do wykształcenia nawyku 

dumnego obnoszenia się z biało-
-czerwonymi barwami i coraz 
powszechniejszego wywieszania 
flag na domach.

Na koniec warto dodać, że 
podczas akademii został zaprezen-
towany, nieco większy niż natural-
nych rozmiarów, betonowy orzeł, 
który później znajdzie się na dzie-
dzińcu Szkoły. W nadziei pomy-
słodawców ma być piękną ozdobą 
placu oraz przypomnieniem słów 
z katechizmu polskiego dziecka: 
„Kto Ty jesteś?/Polak mały/Jaki 
znak Twój?/Orzeł biały…”

Mariusz Czerwiński

 Foto: Mariusz Czerwiński
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 Dr Magdalena Janas jako 
przedstawicielka środowiska le-
karskiego, miała okazję nawiązać 
kontakt z miejscowym lekarzem 
podstawowej opieki medycznej 
dr med. Markusem Wischnack. 
Dr Magda wraz z całą grupą 
odwiedziła świeżoremontowany 
ośrodek zdrowia w Uehlfeld. 
Kolejnym wydarzeniem w jakim 
brali udział uczestnicy wyjazdu 
do Uehlfeld z dr Magdaleną Janas 
były zajęcia YoungGo. Jest to ze-
spół ćwiczeń, które wykonuje się 
na świeżym powietrzu, w biegu 
z postojami. Cechą charaktery-
styczną YoungGo jest trzyma-
nie w dwóch dłoniach rurek 
o rozmiarach nieco większych 
niż kubek termiczny. Rurki pod-
czas ćwiczeń są przymocowane 
rzepem do dłoni i gdy ręce są 
odpowiednio poruszane rurki 
wydają specyficzny szum. Były 
także doświadczenia mrożące 
krew w żyłach. Wszystko działo 
się o brzasku, gdy Burmistrz 
Uehlfeld Werner Stöcker zabrał 
grupę uczestników do specjalnie 
przygotowanego brodzika słu-
żącego „kneippowaniu” z wodą 
sięgającą kolan. Nazwa nie ma nic 
wspólnego z knajpą, barem albo 
innym tego typu obiektem. Po-
chodzi ona od nazwiska księdza 
Sebastiana Kneipp’a (1821-97), 
który odkrył pozytywny wpływ 
na zdrowie krótkich kąpieli rąk 

WIZYTA W UEHLFELD
Wyjazd delegacji z Gminy Trąbki Wielkie do 
partnerskiej Gminy Uehlfeld (czyt. Ylfeld) po-
łożonej w Środkowej Frankonii w dniach 14-21 
maja 2016 roku przebiegał pod kilkoma waż-
nymi hasłami: społeczeństwo, zdrowie, nauka 
i kultura, natura i środowisko. W tych dziedzi-
nach dochodziło do nawiązywania kontaktów 
i wymiany wzajemnych doświadczeń podczas 
merytorycznych spotkań między odpowied-
nimi przedstawicielami z obu stron.

i nóg w lodowato zimnej wodzie. 
Delegacja z Trąbek odwiedziła 
również budowane w Uehlfeld 
osiedle z różnymi udogodnie-
niami infrastrukturalnymi dla 
osób starszych oraz dom pomocy 
społecznej będący odpowiedni-
kiem DPS w Zaskoczynie. Było 
to ciekawe doświadczenie przede 
wszystkim dla Anny Kolaska ze 
wspomnianego ośrodka w na-
szej Gminie. Odwiedziliśmy nie-
mieckie przedszkole, w którym 
dzieci przywitały nas po polsku 
śpiewem: „Stary niedźwiedź moc-
no śpi…”oraz „100 lat…”. Wizy-
tę w szkole w Uehlfeld odbyła 
również dyrektor Gimnazjum 
w Trąbkach Wielkich Ewa Tuz. 
Przedmiotem jej rozmów było 
ustalenie szczegółów wyjazdu 
polskich gimnazjalistów do Uehl-
feld w lipcu 2016 roku. Swoimi 
doświadczeniami wymienił się 
również leśniczy z Sobowidza 
Wiesław Bieżuński. Komendant 
Policji z posterunku w Trąbkach 
Wielkich Adam Baczewski spo-
tkał się ze swoim niemieckim 
kolegą Svenem Sandner’em z ko-

mendy policji miasta Neustadt 
a.d. Aisch, co zostało uwiecznio-
ne w lokalnych tytułach praso-
wych jak „Windsheimer Zeitung” 
i „Fränkische Landeszeitung”. 
Nieugięty w zadawaniu pytań był 
komendant Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Mierzeszyna Krzysztof 
Kraiński, który wizytował remizę 
strażacką obsługującą Gminę 
Uehlfeld liczącą 3000 mieszkań-
ców. Duże wrażenie zrobiła mała 
wieś o nazwie Tragelhöchstädt 
licząca zaledwie 70 mieszkań-
ców, ale urzekająca swoim uro-
kiem. Miejscowy sołtys z dumą 
oprowadził nas po wsi będącej 
obiektem prac upiększających 
i modernizacyjnych, współfinan-
sowanych przez Gminę Uehlfeld 
wraz mieszkańcami. Podobną 
podróż po małej niemieckiej 
wsi zapewnił nam także szef 
gospodarstwa agroturystycznego 
w Schornweisach. Wieś w 2007 
roku zdobyła brązowy medal 
w konkursie na najpiękniejszą 
wieś Bawarii. 

Wyjazd do niemieckiej Gmi-
ny był również okazją do za-
smakowania we frankońskiej 
kulturze i to dosłownie. Jedliśmy 
frankońską zupę weselną, czyli 
niemalże rosół z mięsnymi klop-
sami i pociętymi w makaronowe 
paski naleśnikami. Kolejnym 
smakiem jaki kojarzyć będziemy 
z Gminą położoną nad rzeką 
Aisch jest ziemniaczana kulka 
wielkości pięści, podobna nieco 
do klusek śląskich, podawana 
z ciemnym sosem i trzema ka-
wałkami mięsa wołowego i z go-
towaną na lekkokwaśno świeżą 
kapustą. Warto także docenić 
smak sznycla po wiedeńsku, zbli-
żony do naszego ojczystego ko-
tleta schabowego. Oprócz strawy 
dla ciał nie zabrakło jej również 
dla ducha. Zielonoświątkową 
Mszę Świętą w języku niemiec-
kim wysłuchaliśmy w kościele 
katolickim w Höchstadt, gdzie 
serdecznie powitał nas tamtej-
szy proboszcz. Znajdujący się 
przy kropielnicy obrazek Pana 
Jezusa Miłosiernego posiadał 
napis „Jezu ufam Tobie” w języku 
polskim. Gospodarze zapewnili 
nam odwiedzenie 40-metro-
wej spiralnej wieży widokowej 
wznoszącej się ponad drzewa 
lasu Steingerwald, gdzie znajduje 
się także centrum edukacyjne 
nt. wszystkiego co związane jest 
z drewnem i lasem. Bogactwo 
kulturowe odsłaniała wizyta 
w rezydencji księcio-biskupa 
w Würzburgu. Przepiękny obiekt, 

który śmiało mógłby stanąć 
w pobliżu Wersalu, został uznany 
przez Napoleona za najpiękniej-
szą plebanią w Europie. Skromne 
porównanie. Zapamiętamy spa-
cer mostem w Würzburgu oraz 
wyjazd do zalanej deszczem 
Norymbergi. Podróż w czasie 
zapewniła wizyta w skanse-
nie w Bad Windsheim, gdzie 
zgromadzono oryginalne domy 
wiejskie i mieszczańskie sprzed 
kilku stuleci. Jest to naprawdę 
żywe muzeum, gdzie w budyn-
kach gospodarczych hodowane 
są prawdziwe świnie, kury, konie 
a w kuchni wędzi się tradycyjną 
szynkę i wędliny. 

W tym wszystkim dobrym 
aniołem wkładającym dużo serca 
w przyjęcie naszej delegacji był 
nasz przyjaciel Rudolf Rödiger 
znany jako Rudi Rydz z mał-
żonką Gerlindą. Wspomniane 
małżeństwo jest prawą ręką 
Burmistrza Wernera Stöckera 
w organizacji pobytu polskiej 
delegacji. Wszelkie koszty z tym 
związane przyjęła na siebie stro-
na niemiecka, pozostawiając po 
stronie polskiej jedynie koszty 
dojazdu do Uehlfeld. Dziękujemy 
za otwarte serca. Zapraszamy 
do Polski by tu na miejscu pro-
mować naszą gminę i Polskę 
wśród przyjaciół z Uehlfeld. Już 
czekamy z gościną.

tekst i foto Mariusz Czerwiński
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ENEJ to polski zespół rockowo-folkowy, założony 
w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła 
Sołoduchów oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa 
(obecnego managera zespołu). Nazwa zespołu pochodzi 
od imienia głównego bohatera „Eneidy” Iwana Kotla-
rewskiego – Eneja, wesołego kozaka podróżującego 
po świecie. 

Na dyskografię zespołu składają się cztery krążki 
studyjne i jeden koncertowy. Debiutancka płyta „Ulice” 
ukazała się w roku 2008. W 2010 r. wydana została płyta 
„Folkorabel” (Złota Płyta). Rok 2011 to koncertowe 
DVD z zapisem występu na Przystanku Woodstock. 
Natomiast w 2012 r. ukazała się płyta „Folkhorod” (Po-
dwójna Platynowa Płyta). Ostatnia ich płyta „Paparanoja” 
powstała w 2015 roku.

Za przełomowy moment w historii zespołu uznać 
należy rok 2011 i wygraną w programie Must Be The 
Music w telewizji Polsat. Zwycięstwo otworzyło grupie 
drogę do szerszego grona słuchaczy. Stacje radiowe, 
już dzień po wielkim finale programu, zaczął podbijać 
utwór „Radio Hello”, stając się hitem lata 2011. Od tego 

19.06.2016 BIESIADA  
„TRĄBKI W TRĄBKACH”

W dniu 19 czerwca 2016 roku (niedziela) na stadionie w Trąbkach 
Wielkich odbędzie się 12. Biesiada „Trąbki w Trąbkach”.

Program tej imprezy jest następujący:
15.15  Występy przedszkolaków z Trąbek Wielkich, Sobowidza i Mierzeszyna
16.00  Występ dzieci i młodzieży z sekcji wokalnej GOKSiR
17.00  Ogłoszenie wyników Konkursu Trąbkowego i występ jego uczestników
17.30  Występ dzieci i młodzieży z sekcji GOKSiR: m.in. baletowej, karate, 

break dance, 
18.30  Ogłoszenie wyników we Współzawodnictwie Sołectw 2015
19.00  Koncert zespołu Mitra
20.00  Losowanie nagród głównych w loterii fantowej
20.30  KONCERT ZESPOŁU ENEJ
22.00  Zakończenie Biesiady

Gwiazdą 12. Biesiady „Trąbki w Trąbkach” 
będzie zespół ENEJ. 

foto: Łukasz Pepol

czasu ENEJ regularnie pojawia się na największych 
i najbardziej prestiżowych festiwalach w Polsce, takich 
jak Heineken Open’er Festival, Przystanek Woodstock 
(2011 nagroda Złotego Bączka za najlepszy koncert 
festiwalu w roku poprzednim), Jarocin Festiwal, KFPP 
w Opolu (nagroda SuperPremiery 2012 oraz Super-
Jedynka w kategorii SuperPrzebój 2013), TOPtrendy 
Festiwal (tytuł Największego Przeboju Roku), Sopot 
Top of the Top Festival.

ENEJ ma na swym koncie sześć singli bijących 
rekordy popularności w sieci i królujących na listach 
przebojów wszystkich największych rozgłośni radio-
wych w Polsce. Są to „Radio Hello”, „Skrzydlate ręce”, 
„Tak smakuje życie”, „Lili” i „Symetryczno-Liryczna”. 
Ostatni z nich „Może być lepiej” ujrzał światło dzienne 
6 maja 2016 roku:
https://www.youtube.com/watch?v=33QAPqLvMZQ&in-
dex=1&list=RD33QAPqLvMZQ

Obecnie ENEJ prowadzi intensywną działalność 
koncertową niezmiennie ciesząc się popularnością 
w każdym miejscu do którego podróżuje. 

Obecny skład zespołu:
Piotr (Lolek) Sołoducha – vocal, akordeon 
Mirosław (Mynio) Ortyński – gitara basowa, vocal
Paweł (Bolek) Sołoducha – instrumenty perkusyjne
Jacek( Jaca) Grygorowicz – gitara elektryczna 
Damian (Pinki) Pinkowski– saksofon
Kuba (Czaplay) Czaplejewicz– puzon
Łukasz (Długi) Przyborowski– trąbka
Kornel Kondrak– perkusja

Więcej informacji o zespole można znaleźć na 
stronie: www.enej.pl

Na scenie w Trąbkach Wielkich  
zaprezentuje się także zespół MITRA.

MITRA to siedmioosobowy zespół folkowo – rocko-
wy z sekcją dętą i akordeonem. Zespół ten to godzinna 
podróż łącząca wiele nurtów i gatunków muzycznych 
okraszona bogatym brzmieniem instrumentów dętych 
i akordeonu z rockowym trzonem. Jest on finalistą 41 
Festiwalu Młodych Twórców w Świnoujściu FAMA, 
a także laureatem pierwszego Przegląd DOK ROCK 
organizowanego wspólnie przez Studentów oraz 
Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach 
Turnieju UEFA EURO 2012 dwukrotnie wystąpił 
w gdańskiej Strefie Kibica przed meczami reprezentacji 
Polski grając koncerty dla kilkudziesięciotysięcznej 
publiczności. Na przestrzeni ostatnich lat zagrał 
kilkadziesiąt koncertów występując na jednej scenie 
z takimi zespołami jak m.in. Dżem, Oddział Zamknięty, 
Enej, Akurat, Happysad, Kombi, Piersi, Haydamaky, 
Donatan i Cleo.

Jeden z ich największych przebojów to: „Na ławce”, 
którego videoclip znajduje się poniżej: 
www.youtube.com/watch?v=k5I9twCYJTA

Na scenie zagrają także uczestnicy  
Konkursu Trąbkowego  

„Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”. 
Będzie ich 44, bo tyle osób, uczniów klas trąbki 

wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia, ognisk 
muzycznych i domów kultury województwa pomor-
skiego oraz warmińsko-mazurskiego, zgłosiło się do 
Konkursu. Rywalizować będą oni w dwóch grupach 
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wiekowych: I grupa – uczniowie urodzeni w 2006 roku 
i młodsi oraz II grupa – uczniowie urodzeni od 2002 
roku do 2005 roku. Przesłuchania konkursowe odbywać 
się będą w Gimnazjum, ale Koncert finałowy z udziałem 
chóru trąbek, czyli wszystkich uczestników Konkursu, 
odbędzie się na scenie na stadionie.

Program Konkursu:
10.00  próby trębaczy z grupy pierwszej
11.00  rozpoczęcie przesłuchania trębaczy z grupy 

pierwszej
13.00  próby trębaczy z grupy drugiej
13.30  rozpoczęcie przesłuchania trębaczy z grupy drugiej
16.00  próba chóru trąbek złożonego z uczestników 

Konkursu
17.00  Ogłoszenie wyników Konkursu Trąbkowego 

i występ chóru trąbek (na scenie na stadionie)

Podczas Biesiady wystąpią także członkowie 
sekcji GOKSiR: baletowej, break dance, karate 
i wokalnej oraz dzieci z gminnych przedszkoli. 

W czasie imprezy zorganizowana zostanie loteria 
fantowa. Dochód ze sprzedaży losów przeznaczony 
będzie na sfinansowanie wyjazdu na kolonie w góry dla 
dzieci z terenu Gminy Trąbki Wielkie. Oczywiście każdy 
los w cenie 5 zł wygrywa. Będzie można wygrać m.in.: 
kosmetyki, książki, artykuły spożywcze, zabawki, kubki, 
talony do fryzjera, talony do pizzerii, kwiaty doniczkowe, 
karmę dla zwierząt, koszulki, karnety do Postołowo Golf 
Clubu, parasolki, puzzle, płyty CD, sprzęt sportowy 
itp. Wśród wszystkich, którzy kupią losy rozlosowane 
zostaną nagrody główne. Będą to m.in.: rower, tablet 
i… jajo strusie. 

Nagrody główne ufundują:
–  Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol,
–  Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbi-

gniew Leszczyński,
–  Ksiądz Edward Szymański,
–  Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Dorota Bąk,
–  Prezes Spółki RIBET z Pruszcza Gdańskiego Rafał 

Liebrecht,
–  właścicielka firmy LEO-Centrum Języków Obcych 

Anna Zaorska,
–  właścicielka firmy ALFA SYSTEM z Trąbek Wielkich 

Bożena Kolberg-Majka
–  właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego z Prusz-

cza Gdańskiego Zbigniew Mejka 
–  malarka-amatorka z Kleszczewa Genowefa Latocha,

Oprócz loterii odbędą się także dwie licytacje.
Pierwsza dotyczyć będzie obrazu olejnego przed-

stawiającego dwa biegnące konie w śnieżnej scenerii 
oprawionego w drewnianą ramę o wymiarach 57 x 47. 

Jego autorką i fundatorką jest malarka – amatorka 
z Kleszczewa Genowefa Latocha. Cena wywoławcza 
wynosi 200 zł.

W drugiej – można będzie wygrać rękawice 
bokserskie firmy Shindo Sport z autografem Dariusza 
Michalczewskiego. 

Fundatorem tej nagrody jest trener boksu Krzysztof 
Buczkowski z Gdańska. Cena wywoławcza za rękawice 
wynosi 100 zł. 

Już można, osobiście, drogą internetową (goksir@
goksir-trabkiwielkie.pl) lub telefoniczną (58 682 83 60), 
zgłaszać swoje propozycje cenowe.

Na scenie odbędzie się jeszcze jedna uroczy-
stość. Otóż wręczone zostaną puchary i dyplo-
my zwycięzcom Współzawodnictwa Sołectw 
2015 zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak 
i indywidualnej.

Na dzieci oczekiwać będą urządzenia rekreacyjne 
(wesołe miasteczko) składające się m.in. z dwóch pneu-
matycznych zjeżdżalni, w tym rekina i trampoliny. Będą 
także stoiska z zabawkami, z lodami, z watą cukrową, 
z balonami. Rozrywki dostarczy także strzelnica i prze-
jażdżki na konikach. 

Na pewno długie kolejki utworzą się przy bez-
płatnych atrakcjach: jazda na symulatorze zderzeń, 
wspinanie na ścianę mobilną, wykonywanie garnków 
i malowanie twarzy. 

Symulator zderzeń samochodu z nieodkształcalną 
przeszkodą dostarczy nie tylko rozrywki. Uświadomi on 
każdego, kto z niego skorzysta, jak ważne jest zapinanie 
pasów podczas jazdy samochodem. 

Na ścianie wspinaczkowej każdy będzie mógł 
się sprawdzić asekurowany przez Mistrza Świata 
w wyścigach psich zaprzęgów Igora Tracza.

Dzieci na pewno chętnie skorzystają także z możliwości 
własnoręcznego wykonania dzbanka na kole garncarskim.

Natomiast najmłodsi zapewne rozpoczną biesiado-
wanie od poszukiwań namiotu, w którym gimnazjalistki 
malować będą twarze.

Imprezą towarzyszącą Biesiadzie będą 8. Mistrzo-
stwa Gminy Trąbki Wielkie w piłce nożnej 6-osobowej, 
które odbywać się będą na Orliku. Startować w nich bę-
dzie 9 drużyn reprezentujących następujące miejscowości: 
Czerniec, Czerniewo, Domachowo, Drzewina, Ełganowo, 
Gołębiewo Średnie, Kaczki, Kłodawa i Trąbki Wielkie.

ORGANIZATORZY
STAROSTWO POWIATOWE w Pruszczu Gdańskim 
http://www.powiat-gdanski.pl/
GMINA TRĄBKI WIELKIE  
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI 
w Trąbkach Wielkich http://www.goksir-trabkiwielkie.pl/
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Trąbkach 
Wielkich http://www.gbp-trabkiwielkie.pl/

SPONSORZY I PARTNERZY
MIRAPHONE http://www.miraphone.de/en/ 
CEMEX Warszawa http://www.cemex.pl/
PB GÓRSKI Gdańsk http://pbgorski.pl/

ELNAFT Trąbki Wielkie http://www.elnaft.com/
BANK SPÓŁDZIELCZY w Pruszczu Gdańskim  
http://www.bspruszczgd.pl/
FIRMA TRANSPORTOWA SALEWSKI EDWARD 
I MAREK Rusocin
INTERMAR MAREK STEFANIAK  
http://www.intermar.com.pl/ 
BUFFET GROUP http://www.buffet-group.com/ 
ENEJ http://enej.pl/ 
LEO-CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Pruszcz 
Gdański http://www.leoschool.pl/
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ZBIGNIEW 
MEJKA Pruszcz Gdański http://www.mejka.pl/
RIBET Pruszcz Gdański http://www.ribet.pl/
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ 
DZIECI PAN WŁADEK Gdańsk  
http://www.panwladek.pl/
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE 
http://goztrabkiwielkie.pl/
AGNI Pruszcz Gdański http://agni.net.pl/
LGD „TRZY KRAJOBRAZY” Lędowo  
http://trzykrajobrazy.pl/
ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH  
http://zmigm.org.pl/
POSTOŁOWO GOLF CLUB http://postolowo.com/
LECZNICA DLA ZWIERZĄT ANDRZEJ PYLIŃSKI 
Trąbki Wielkie http://www.pylinski-lecznica.weterynarz.pl/
ARM INSTAL Dawid Armatowski Postołowo
ALFA SYSTEM Trąbki Wielkie
AS DECOR Aneta Specylak Trąbki Wielkie  
http://www.slubzmarzen.pl/
GIMNAZJUM w Trąbkach Wielkich  
http://www.gimnazjum-trabki.pl/
EXCLUSIVE SPORT Gdańsk  
http://www.exclusivesport.pl/
PIEKARNIA SOBOWIDZ Michał Czajka Różyny
Genowefa Latocha Kleszczewo
Krzysztof Buczkowski Gdańsk
Jan Selka Kleszczewo
Halina Wrocławska Łaguszewo

PATRONI MEDIALNI:
RADIO GDAŃSK http://radiogdansk.pl/
DZIENNIK BAŁTYCKI http://www.dziennikbaltycki.pl/
TELEWIZJA PÓŁNOCNA http://www.polnocna.tv/
PANORAMA POMORZA FLASH  
http://www.panoramapomorza.pl/
GŁOS TRĄBECKI
portal trabki.com http://trabki.com/
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W dniu 19 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Czerniewie 
odbył się 17. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zygmunta 
Bukowskiego. Jego celem jest upowszechnianie twórczości wy-
bitnego artysty, który mieszkał i tworzył w Mierzeszynie oraz 
rozwijanie wrażliwości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży. Uczest-
nikami Konkursu było 8 osób ze szkół podstawowych (SP Czer-
niewo, SP Kłodawa, ZS Mierzeszyn, SP Sobowidz, SP Trąbki Wielkie, 
SP Koźliny, ZS Przywidz, ZS Suchy Dąb) i 5 osób ze szkół gimna-
zjalnych (G w Trąbkach Wielkich, G Nr 1 w Pruszczu Gdańskim, 
ZS Nr 2 Pruszcz Gdański, ZS Suchy Dąb, ZS Przywidz). 

RECYTOWALI WIERSZE  
BUKOWSKIEGO

Mieli oni za zadanie recytowanie dwóch 
wierszy Zygmunta Bukowskiego, w tym 
jeden obowiązkowy: dla osób ze szkół pod-
stawowych – „Moje Kociewie”, a dla osób ze 
szkół gimnazjalnych – „Rozmowa z Karym”. 
Ich recytacje oceniała Komisja w składzie: 

Anna Krawycińska z Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim 
(przewodnicząca), Małgorzata Kaczorow-
ska ze Starostwa Powiatowego w Pruszczu 
Gdańskim, Elżbieta Gralak – emerytowana 
nauczycielka języka polskiego oraz Anna 

Chmielewska z Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich. Oceniając brała 
pod uwagę interpretację utworów, ogólne 
wrażenie i wyraz artystyczny.

Recytowane utwory nie były łatwe, szcze-
gólnie obowiązkowy dla gimnazjalistów, ale 
wykonawcy poradzili sobie bardzo dobrze, 
a przede wszystkim zwycięzcy, którzy zde-
cydowanie wyróżniali się.

Ostatecznie laureatami Konkursu zostali:
w kategorii uczniów szkół podstawowych
1.  Dominika Budych ze Szkoły Podstawowej 

w Czerniewie
2.  Maria Brzózka ze Szkoły Podstawowej 

w Trąbkach Wielkich
3.  Cezary Waszczuk z Zespołu Szkół w Mie-

rzeszynie
w kategorii uczniów szkół gimnazjalnych
1.  Nikodem Ostrowski z Gimnazjum w Trąb-

kach Wielkich
2.  Zofia Przybysz z Zespołu Szkół Nr 2 

w Pruszczu Gdańskim
3.  Weronika Kasińska z Zespołu Szkół w Su-

chym Dębie
Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody 

książkowe.
Organizatorami Konkursu byli: Starostwo 

Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Urząd Gmi-
ny w Trąbkach Wielkich, Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich oraz Szkoła Podstawowa w Czerniewie.

tekst i foto Leszek Orczykowski

Warto było przybyć do Świetlicy w Domacho-
wie w dniu 12 maja 2016 roku. W ramach akcji 
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich” odbył się 
tam koncert „Piosenka jest dobra na wszystko”. 

ANNA FEDEROWICZ 
ZAŚPIEWAŁA W DOMACHOWIE

Publiczność zgotowała jej tak 
wielką owację, że musiała zaśpie-
wać jeszcze raz. Wykonała więc 
piosenkę Anny Jantar „Radość 
najpiękniejszych lat”. Ponownie 
wszyscy byli zachwyceni i dzię-
kowali za występ gromkimi 
oklaskami, a Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol podzię-
kował wręczając piękny bukiet 
kwiatów. Moc oklasków i prezent 

od Sołtysa wsi Domachowo 
Krzysztofa Peplińskiego otrzy-
mał także Tomasz Stroynowski, 
który akompaniował podczas 
koncertu.

Koncer t  zorganizowal i : 
Gmina Trąbki Wielkie, GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich oraz Rada 
Sołecka wsi Domachowo.

Leszek Orczykowski

Wy s t ą p i ł y  d z i e w c z ę t a 
i chłopcy z sekcji wokalnej 
GOKSiR, ale nie tylko. Zaśpie-
wała także ich nauczycielka – 
piosenkarka Anna Federowicz. 
Najpierw, wspólnie ze swoimi 
podopiecznymi Agatą Papis 
i Agnieszką Płocke, zaprezento-
wała utwór Jeremiego Przybory 
i Jerzego Wasowskiego z repertu-
aru Kaliny Jędrusik „O Romeo”. 
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Trzy osoby z Gminy Trąbki Wielkie znalazły się wśród laureatów 
Testów ze znajomości lektur w ramach Powiatowego Konkursu Czy-
telniczego „Z książką na TY” pod patronatem Starosty Gdańskiego 
Stefana Skoniecznego i Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. 
Paweł Hermann ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie najlepiej odpo-
wiedział na pytania dotyczące książki „Ucho, dynia, 125!” Marii Krüger 
i zajął pierwsze miejsce wśród uczniów klas czwartych. Natomiast 

NASI WŚRÓD LAUREATÓW  
TESTÓW ZE ZNAJOMOŚCI LEKTUR

Julia Miernik, również ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie, zwyciężyła 
wśród uczniów klas piątych, którzy odpowiadali na pytania dotyczące 
książki „Historia żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej. W tej samej 
kategorii trzecie miejsce zajął Igor Zybała ze Szkoły Podstawowej w 
Czerniewie. Organizatorami Konkursu są: Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka - Filia w Pruszczu Gdańskim, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Trąbkach Wielkich oraz Szkoła Podstawowa w Kłodawie.

tekst i foto Leszek Orczykowski

TRĄBKOWSKI DZIEŃ GODNOŚCI  
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gminy Trąbki Wielkie. Wśród 
uczestników byli m.in. okoliczne 
szkoły i placówki edukacyjne, za-
przyjaźnione z nami OREW-y w 
Czarnej Wodzie oraz Giemlicach, 
a także Stowarzyszenie „Nasz 
Autyzm”. Oczywiście, wśród 
gości byli podopieczni i pra-
cownicy Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej.

Atrakcje festynu to loteria, 
malowanie twarzy, konkurs pla-
styczny, grill, bigos, słodki poczę-
stunek, pokaz sztuk walki, klaun 
na szczudłach z bańkami oraz ba-
lonami, trampolina. Dziękujemy 
za świetną zabawę i zapraszamy 
w przyszłym roku!

Magdalena Jurkowska

12 maja 2016 roku po raz jedenasty odbyły 
się obchody Trąbkowskiego Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych organizowane przez 
Centrum Rehabilitacji Caritas w Trąbkach 
Wielkich. 

Uroczystość rozpoczęła się 
Nabożeństwem Majowym, któ-
re poprowadził Ksiądz Biskup 

Wiesław Szlachetka. Swoją obec-
nością zaszczycili nas przedsta-
wiciele Powiatu Gdańskiego oraz 

Foto: CR Caritas Trąbki Wielkie
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W klasyfikacji drużynowej zwyciężył 
Sobowidz w składzie: Piotr Jasiński, Stanisław 
Lemańczyk i Krzysztof Zdun uzyskując wy-
nik 8580 pkt. Drugie miejsce zajęli wędkarze 
z Gołębiewa Średniego: Tomasz Szatkowski, 

WĘDKARZE Z SOBOWIDZA 
ZŁOWILI 8,58 KG RYB

W dniu 8 maja 2016 roku na Jeziorze Małym w Mierzeszynie od-
były się 9. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w wędkarstwie spła-
wikowym. Udział w nich wzięło 20 wędkarzy z 10 sołectw. 

Marcin Turzyński i Paweł Wiński z wynikiem 
5100 pkt, a trzecie ekipa z Trąbek Wielkich: 
Zenon Banaczek, Mirosław Bolczak i Wal-
demar Doroch, którzy złowili ryby o wadze 
1380 g. Kolejne miejsca zajęły następujące 

sołectwa: Kłodawa, Mierzeszyn, Domachowo, 
Drzewina, Czerniewo, Błotnia i Ełganowo.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszym 
był Krzysztof Zdun z Sobowidza (3520 g), 
drugie miejsce zajął Piotr Jasiński z Sobowi-
dza (3220 g), a trzecie Paweł Wiński z Go-
łębiewa Średniego (2800 g), Najcięższą rybę 
złowił Krzysztof Zdun z Sobowidza. Była to 
płotka o wadze 410 g. Ogółem złowiono 18,67 
kg ryb, głównie płotek.

Organizatorami Mistrzostw byli: GOK-
SiR Trąbki Wielkie oraz Koło PZW Nr 117 
„Czapla” z Pruszcza Gdańskiego, którym 
przy ich przeprowadzeniu pomogli: Tadeusz 
Bołgin, Jan Orzechowski, Elżbieta Chylińska-
-Pylińska, Olga Pylińska, Krzysztof Pepliński 
i Wioleta Frydrych. Za pomoc serdecznie 
dziękujemy.

Leszek Orczykowski
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Długi majowy weekend był okazją do dziękczynienia za dar Kon-
stytucji 3-majowej w 225. rocznicę Jej uchwalenia. Społeczność 
Gminy Trąbki Wielkie z tej okazji zebrała się w kościele bł. Ks. Je-
rzego Popiełuszki w Ełganowie gdzie Mszę Św. w intencji Ojczyzny 
odprawił ks. Rektor Jarosław Brylowski. W kościele polskiego Mę-
czennika, w przede dniu strażackiego święta św. Floriana, zgroma-
dziła się liczna delegacja Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminu, w tym przede wszystkim z OSP Ełganowo. Przybyły także 
delegacje władz samorządowych i społeczności szkolnej. 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI  
W EŁGANOWIE

Po odprawionej Mszy Św. zostały złożo-
ne kwiaty pod pamiątkowym kamiennym 
obeliskiem znajdującym się na przykościel-
nym placu. Pod powiewającą na maszcie 
biało-czerwoną flagą i pomnikiem upa-
miętniającym 670. rocznicę lokacji wsi, 70. 
rocznicę nadania sztandaru Szkole Polskiej 
oraz 70.rocznicę wywózki polskich rodzin 
z września 1939 roku. Uczynili to m.in. 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński, Radni Powiatu Gdań-
skiego z terenu naszej Gminy, uczniowie, 
mieszkańcy wsi Ełganowo oraz druhowie 
z OSP Ełganowo. Po oficjalnych uroczy-
stościach Ochotnicy z Ełganowa zaprosili 
wszystkich przybyłych gości na poczęstunek 
do nowobudowanej remizy strażackiej, która 
czeka jeszcze na ostateczne prace wykoń-
czeniowe by służyć bezpieczeństwu lokalnej 
społeczności.

tekst i foto Mariusz Czerwiński
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Starterem i wręczającym pamiątkowe medale 
wszystkim uczestnikom był Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol. Najszybciej trasę spośród zawodników 
przebiegł Mariusz Górski z Trąbek Małych – 10:54,29 
min, który wyprzedził o 38,64 s Marka Bugę z Kaczek 
oraz o 50,59 s Jakuba Peplińskiego z Domachowa. 
Najszybszą wśród zawodniczek była córka Mariusza 
Górskiego – Helena, która uzyskała czas 13:21,44 i zajęła 
10. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Drugą wśród pań (12. 
miejsce w klasyfikacji ogólnej) z czasem 13:32,59 była 
Wiktoria Szymikowska z Błotni, a trzecią Agnieszka 
Górska (żona Mariusza), 14 w klasyfikacji ogólnej, która 
przebiegła trasę w czasie 14:06,40.

W Biegu uczestniczył jeden Radny Gminy Trąbki 
Wielkie – Michał Studziński oraz sołtysi: Irena Kuch-
nowska z Mierzeszyna, Agnieszka Rogalska z Czerniewa, 
Krzysztof Pepliński z Domachowa i Konrad Seredyński 
z Drzewiny. Najmłodszymi uczestnikami imprezy byli: 

POLSKA BIEGA(ŁA) W DOMACHOWIE
98 osób (49 zawodniczek i 49 zawodników) z 11 sołectw wzięło 
udział w biegu przełajowym w ramach akcji Polska Biega i Współ-
zawodnictwa Sołectw. Start i meta znajdowały się obok Świetlicy 
w Domachowie, a trasa wiodła głównie w lesie i liczyła ok. 3 km. 

roczna Julia Wilczewska z Kłodawy oraz 3-letni Paweł 
Studziński z Drzewiny. Najwięcej osób startujących 
w Biegu było mieszkańcami Domachowa – 34, kolejne 
miejsca w tej klasyfikacji zajęły sołectwa: Drzewina (19 
osób) i Mierzeszyn (16 osób). W klasyfikacji drużyno-
wej, w której liczył się procentowy wskaźnik udziału 
mieszkańców startujących w zawodach do wszystkich 
mieszkańców, zwyciężyła Drzewina 19,59%. Drugie miej-
sce zajęło Domachowo – 8,17%, a trzecie – Czerniewo 
z wynikiem 2,27%. Kolejne miejsca zajęły następujące 
sołectwa: Błotnia, Mierzeszyn, Trąbki Małe, Kłodawa, 
Warcz, Zaskoczyn, Kaczki i Trąbki Wielkie. Na zakoń-
czenie wśród wszystkich startujących rozlosowano 10 
nagród rzeczowych. Najwięcej szczęścia w losowaniu 
mieli: Blanka Bielawa (Trąbki Wielkie), Sabina Kąkol 
(Drzewina), Zuzanna Kąkol (Drzewina), Róża Konarzew-
ska (Czerniewo), Emilia Studzińska (Drzewina), Wero-
nika Szymikowska (Błotnia), Ewa Żurek (Domachowo), 

Krystian Łopatowski (Domachowo), Dawid Pacholski 
(Drzewina), Cezary Waszczuk (Zaskoczyn). Otrzymali 
oni: piłki do nożnej, siatkówki i koszykówki, śpiwór, 
plecak, kijki do nordic walking, rakietki do badmintona.

Organizatorem Biegu był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich przy współpracy 
z Radą Sołecką wsi Domachowo, Ochotniczą Strażą Po-
żarną w Mierzeszynie oraz Nadleśnictwem Kolbudy. Za 
pomoc w zorganizowaniu Biegu szczególnie dziękujemy: 
Sołtysowi wsi Domachowo Krzysztofowi Peplińskiemu, 
Prezesowi OSP w Mierzeszynie Krzysztofowi Kraińskie-
mu oraz Leśniczemu Leśnictwa Wojanowo Mariuszowi 
Filochowskiemu.

Leszek Orczykowski

Derby w klasycznym ujęciu to mecz 
dwóch drużyn z jednego miasta lub regionu. 
O tym, że jest to mecz inny od pozostałych 
nie trzeba nikogo przekonywać. Zarówno 
wśród zawodników jak i fanów wzbudzają 
szczególne emocje. Takie dwa mecze od-
były się w maju w Gminie Trąbki Wielkie. 
W pierwszym, w rozgrywkach klasy okręgo-
wej, zmierzyły się w Ełganowie Sokół i Orzeł 
Trąbki Wielkie. W obecności prawie 200 
osób zwycięstwo odnieśli gospodarze 1 : 0. 
Decydująca bramka padła już w 8 minucie 
po strzale głową Dawida Chmielewskiego. 
Później sytuacji bramkowych, zarówno 
z jednej, jak i z drugiej strony nie brakowało, 
ale wynik nie uległ zmianie.

Drużyny wystąpiły w tym meczu 
w następujących składach:

Sokół: Maciej Gemborys, Cezary Ku-
saj, Dominik Szostek, Mateusz Elas, Mariusz 
Brzeziński, Paweł Mejer (51, Marcin Laga), 
Łukasz Mejer, Dawid Chmielewski (92, Filip 
Drożyński), Kuba Piotrowski, Adam Lesz-
czyński (68, Wojciech Wójtowicz), Sebastian 
Bara (87, Mateusz Szymczyk)
trener – Karol Kusaj

DERBY DLA SOKOŁA I GKS-U

Orzeł – Kamil Narloch, Bartłomiej 
Dończyk (54, Rafał Kobylarz), Łukasz 
Molga, Łukasz Balcer, Arkadiusz Łaszczyk, 
Tomasz Dończyk, Mateusz Kobylarz, 
Mateusz Dampc, Rafał Bronka (76, Adrian 
Bartosik), Aleks Kamiński (62’ Przemy-
sław Czerw), Sławomir Żabinski
trener – Krystian Ryczkowski

Tak więc derby dla Sokoła, ale to 
Orzeł znajduje się na wyższej pozycji 
w tabeli. Po 28. kolejkach Orzeł jest na 9. 
pozycji (39 pkt), a Sokół na 11. miejscu 
z dorobkiem 36 pkt.

W okresie od 30 kwietnia do 
4 czerwca Orzeł zanotował następujące 
wyniki: Start – Orzeł 0 : 1, Orzeł – Spor-
ting 2 : 1, Orzeł – Polonia 1 : 2, Amator 
– Orzeł 2 : 1, Orlęta – Orzeł 2 : 2 i Orzeł 
– Orkan 0 : 1. Natomiast rezultaty meczów 
Sokoła w tym samym okresie przedstawia-
ją się następująco: Amator – Sokół 0 : 1, 
Polonia – Sokół 2 : 1, Orlęta – Sokół 1 : 
0, Sokół – Orkan 3 : 3, Olimpia – Sokół 2 
: 0 i Sokół – Kamienica Królewska 1 : 1.

Drugi pojedynek derbowy odbył się 
w Domachowie, gdzie Olimp Mierzeszyn 

rywalizował z GKS Trąbki Wielkie. Pierw-
sza połowa była wyrównana i zakończyła 
się bezbramkowym remisem. W drugiej 
gospodarze opadli z sił i do głosu doszli 
goście. Efektem tego były 4 strzelone 
bramki. Ich autorami było dwóch piłkarzy: 
Michał Małkowski i Arkadiusz Kujawski.

W meczu tym zagrali:
Olimp: Rafał Groszek, Maciej Dyks, 

Mateusz Fritza, Kacper Kaźmierczak, 
Marcin Kaźmierczak, Damian Kolberg, 
Kamil Kula (46, Sylwester Dawidowski), 
Marcin Kuśmierek, Sebastian Rojkiewicz, 
Rafał Sela (65, Michał Sobczyk), Adrian 
Surma (52, Piotr Gajewski)
trener – Ryszard Mechlik

GKS – Grzegorz Wilczewski, Patryk 
Goldschmidt (46, Kamil Czeczora), Robert 
Janka (80, Kamil Babiński) , Dominik 
Kotwicki (60, Arkadiusz Kujawski), Bar-
tłomiej Kruk, Dawid Lewańczyk, Michał 
Małkowski, Rafał Ratyński, Dawid Wiński, 
Mateusz Wiński
trener: Rafał Ratyński

W tabeli po 20. Kolejkach GKS zajmuje 
5. miejsce (26 pkt), a Olimp – 10 (11 pkt).

W okresie od 30 czerwca do 4 kwiet-
nia GKS uzyskał następujące wyniki: GKS 
– Straszyn 0 : 2, GKS – Sulmin 0 : 1, GKS 
– Nowe Polaszki 4 : 0, Przywidz – GKS 1 
: 3, GKS – Goręczyno 0 : 3.

Natomiast w tym samym okresie 
wyniki drużyny Olimp Mierzeszyn były 
następujące: Goręczyno – Olimp 9 : 0, Stara 
Kiszewa – Olimp 4 : 0, Olimp – Sulęczyno 
4 : 2, Wielki Klincz – Olimp 3 : 0, Olimp – 
Straszyn 0 : 3 i Gowidlino – Olimp 3 : 2.

Naszym drużynom do zakończenia 
rozgrywek pozostały następujące mecze:
11.06.  (sobota)15.00 GKS – Gowidlino
18.06.  (sobota) 17.00 Orzeł – KS Kamie-

nica Królewska
18.06.  (sobota) 17.00 Sokół – GKS Sie-

rakowice
tekst i foto Leszek Orczykowski
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