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Niezwykle uroczyście obchodzone było w Trąbkach Wielkich te-
goroczne Narodowe Święto Niepodległości. Najpierw w miejsco-
wym kościele parafialnym odbyła się Msza święta. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele instytucji samorządowych, radni, księża 
i mieszkańcy Gminy. Nie zabrakło także uczniów i strażaków ze 
swoimi sztandarami. Następnie pod tablicą upamiętniającą Żoł-
nierzy Wyklętych złożyli oni wiązanki kwiatów i znicze. 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W TRĄBKACH WIELKICH

Potem odbył się przemarsz uczestników 
uroczystości do Gimnazjum. W tamtejszej 
Auli wysłuchali oni montażu słowno-mu-
zycznego pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna” zapre-
zentowanego przez Chór Gminy Cewice oraz 
Orkiestrę Kameralną Symfoników Gdańskich 
pod dyrekcją Huberta Szczypiorskiego. Na 
wstępie widzowie usłyszeli Hymn Polski, 
potem artyści zaśpiewali m.in.: Bogurodzicę, 
„Ułani, ułani”, a także „Taki Kraj” i „Biały 
Krzyż”, a na zakończenie Pieśń „Boże, coś 
Polskę”. Utworom towarzyszył komentarz 
historyczny. Wykonawcy po każdym utworze 
nagradzani byli oklaskami. Nie obyło się bez 
bisów. Na pewno było to wydarzenie arty-
styczne i znakomita lekcja historii, które na 
długo pozostanie w pamięci widzów.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Sowiński

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Trąbki Wielkie roz-
poczęła Biesiada „Na żołnierską nutę”, która odbyła się w dniu 8 listopada 
2016 roku w Sali widowiskowej GOKSiR. Wystąpił zespół teatralno-wokalny 
Narnia Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Kłodawy. 

BIESIADOWALI ŚPIEWAJĄC ŻOŁNIERSKIE PIEŚNI
16-osobowa grupa mło-

dzieży zaprezentowała najpo-
pularniejsze piosenki i pieśni 
wojskowe. Był przemawiający 
Marszałek Józef Piłsudski. Byli 
uzbrojeni w karabiny jego 
żołnierze w czapkach z epoki 
walk narodowowyzwoleń-
czych. Byli trębacze i werblista. 
I oczywiście wspólne z grupą 
uczestników Biesiady śpie-
wanie. Scenariusz Biesiady 
opracowała Przewodnicząca 
Stowarzyszenia Rodzina Kol-
pinga w Kłodawie Ewa Kru-
glik. Warsztaty przygotowujące 
młodzież do występu prowa-
dzili: Ewa Kruglik, Elżbieta 
Kruglik, Janusz Beyer i Artur 
Elert. W rolach głównych 
wystąpili: Natalia Zdrojewska 
i Michał Wiński. Wydarzenie 
to zostało sfinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
czu Gdańskim oraz Gminę 
Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski
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Do śpiewu dołączały się także osoby 
zgromadzone na widowni.Następnie klimat 
koncertu zmienił się. Edyta Ciechomska za-
prezentowała się w repertuarze operetkowym 
i rozrywkowym. Zaśpiewała m.in. utwór 
Ognisty czardasz z operetki Księżniczka czar-
dasza, a także znany przebój Besame mucho 
Consueli Velázquez. Po każdym utworze nasz 
gość otrzymywał gromkie brawa, największe 
jednak po wykonaniu utworu Spente le stelle 
z repertuaru Emmy Shapplin. Zachwyciła 
nim wszystkich. Nic więc dziwnego, że pu-
bliczność brawami „wymusiła” na artystce 
bisy. Brawa otrzymał także Prezes Fundacji 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” 
Władysław Ornowski, dzięki któremu Edyta 
Ciechomska wystąpiła na scenie w Świetlicy 
w Mierzeszynie. Dla tych, którzy nie mogli 
być na w/w koncercie mamy dobrą wiado-
mość. Pani Edyta wystąpi podczas Konkursu 
„Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, który 
odbędzie się w dniu 10 grudnia br. (sobota) 
o godzinie 16.00 w Hotelu Sentoza-Golf 
w Cząstkowie. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Sowiński

10 listopada 2016 r. wychowankowie Przedszkola im. Jana Brze-
chwy w Trąbkach Wielkich uroczyście obchodzili Święto Niepod-
ległości. Dzieci ubrane w stroje biało-czerwone przedstawiły 
bogaty program artystyczny: zaśpiewały piosenki patriotyczne 
oraz wyrecytowały wiersze. 

NIEZWYKŁY KONCERT W MIERZESZYNIE
W dniu 12 listopada 2016 roku w świetlicy w Mierzeszynie odbył 
się niezwykły koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości 
– wystąpiła znakomita sopranistka Edyta Ciechomska. Na wstępie 
wykonała ona pieśni patriotyczne m.in.: Rotę, Czerwone maki 
i Marsz pierwszej brygady. 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W PRZEDSZKOLU
oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Traugutt 
z Pruszcza Gdańskiego. Zaproszonym go-
ściom uroczystość w Przedszkolu bardzo 
się podobała, zaś przedszkolaki były dumne, 
że mogły wystąpić przed tak niecodzienną 
widownią.

Anna Tysler
Zdjęcie: Angelika DąbekSpotkanie to było tym bardziej miłe, iż  

towarzyszyli im zaproszeni goście, a miano-
wicie uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawo-
wej im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich 
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Narodowe Święto Niepodległości i związane z nim uroczystości na stałe 
wpisane są do kalendarza ważnych imprez w Szkole Podstawowej w Sobo-
widzu. Tradycyjnie obchody tego Święta rozpoczynają się od Mszy świętej 
w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym. 

ŻYWA FLAGA W SOBOWIDZU

Podobnie było i w tym roku. 
Potem w szkolnej sali gimna-
stycznej odbyła się akademia. 
Cała społeczność szkoły obejrzała 
film pt. „11 listopada Święto Od-
zyskania Niepodległości – smak 
bułki". Uczniowie zobaczyli hi-
storyczne zdjęcia i kadry filmo-
we oraz współczesne odegranie 

tamtych chwil z przemówieniem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego do 
Polaków. Bohaterką tego filmu 
była także Pani Józefa Krośnic-
ka, która opowiadała o tym co 
zapamiętała z tego dnia jako 4 
letnia dziewczynka. Następnie 
wszyscy śpiewali utwory, które 
towarzyszyły naszym przodkom 

w drodze ku odzyskaniu niepod-
ległości. Jako pierwsza wykona-
na została „Rota", potem „My 
pierwsza brygada", „Białe róże"... 
Podczas uroczystości odbyło się 
także wydarzenie, które na długo 
zapadnie w pamięci uczniów. 
Wszyscy wzięli udział w tworze-
niu „żywej” flagi, która poruszała 

się w rytm piosenki „Przybyli 
ułani pod okienko". Następną 
atrakcją obchodów była loteria 
pt. „W barwach narodowych”. 
Osoby, do których uśmiechnął 
się los otrzymywały kotyliony, 
flagi, chorągiewki, czapeczki. Była 
jeszcze druga część loterii, którą 
przygotowali uczniowie wraz 
z nauczycielami. Każdy wygrany 
los zapewniał otrzymanie wia-
traczka w barwach narodowych. 
Emocje były bardzo duże. Dla 
uczniów był to dzień radości 
i uśmiechu.

Aleksandra Nowogrodzka
Zdjęcie: Paweł Narożnik

ZMIANA GODZIN 
PRACY URZĘDÓW

O d  1  g r u d n i a 
2016 roku obowią-
zują nowe godziny 
pracy pracowników 
Urzędu Gminy Trąbki 
Wielkie oraz Urzę-
du Stanu Cywilnego 
w Trąbkach Wielkich.

Pracownicy Urzędu Gminy intere-
santów przyjmować będą w poniedziałki, 
wtorki i czwartki od 7.45 do 15.45, 
a w środy od 8.30 do 16.30. Piątek, od 
godziny 7.00 do 15.00, jest dla nich 
dniem wewnętrznym.

Natomiast Urząd Stanu Cywilnego 
i Ewidencji Ludności czynny będzie 
w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.45 
do 14.45, a w środy od 7.45 do 15.30. 
Piątek, od 7.00 do 14.00, jest dniem 
wewnętrznym.

Źródło: http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/

DROGA W TRĄBKACH MAŁYCH 
WYREMONTOWANA

Władysław Kanka, Sołtys wsi Trąbki Małe, z radością prezentuje 
wyremontowaną ulicę Kwiatową i Ogrodową w Trąbkach Małych. 
Cieszę się razem z mieszkańcami, bo znacznie wzrósł komfort 
jazdy. To była dla nas bardzo ważna inwestycja – podkreśla Wła-
dysław Kanka. 

W ostatnich latach udało się nam upo-
rządkować centrum wsi. Na miejscu zara-
stającego zbiornika wodnego powstał skwer 
z chodnikami i ławeczkami oraz z urządze-
niami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
W tym roku drogi. Będziemy działać dalej 
w tym kierunku – dodaje sołtys Trąbek 
Małych. Prace wykonał Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach 
Wielkich. Blisko kilometrowy odcinek wy-
remontowano za ponad 250 tys. zł. Urząd 
Marszałkowski wsparł inwestycję kwotą 64 
tys. zł. Reszta stanowiła środki własne.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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Podatek od nieruchomości
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym, do 
kompetencji Rady Gminy należy podjęcie 
uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości. Radni 
stosowną uchwałę podjęli i wysokość 
rocznego podatku od gruntów w wy-
branych przypadkach kształtuje się na 
następującym poziomie:
•  0,89 zł od 1 m2 powierzchni zwią-

zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków oraz w przypadku gruntów 
objętych eksploatacja kruszywa.

•  0,47 zł za 1 m2 powierzchni od gruntów 
rekreacyjno-wypoczynkowych,

•  0,25 zł za 1 m2 od gruntów pod droga-
mi wewnętrznymi,

•  4,54 zł za 1 ha powierzchni gruntu pod 
wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płyną-
cymi jezior i zbiorników sztucznych.

W uchwale ustalona została także 
wysokość stawek za budynki lub ich części.
• od budynków mieszkalnych zapłacimy 

0,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
• od budynków związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej stawka wynosi 17,00 zł za 
1 m2 powierzchni użytkowej.

• za 1 m2 powierzchni użytkowej zajętej 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,59 zł.

• w przypadku działalności związanej 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,61 zł za 
1 m2 powierzchni użytkowej.

• podatek za garaże wynosi 7,62 zł za 
1 m2 powierzchni użytkowej. Taka 
sama stawka przewidziana jest dla 
pozostałych budynków, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego.

• od budowli (np. wiatraki) – 2% ich war-
tości określonej na podstawie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Opłata za posiadanie psa
Wysokość opłaty za posiadanie psa 

nie uległa zmianie i wynosić będzie 30 
zł. Z opłaty zwolnieni są właściciele psów 
trwale oznaczonych w sposób umożli-

• 271 zł za pojazd do 10 lat 
• 343 zł za pojazd powyżej 10 lat 

Więcej informacji o wysokość 
podatku w pozostałych przypadkach 
jak np. ciągniki siodłowe i balastowe, 
autobusy znajdą Państwo na stronie 
www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwa-
ly/2016/2016_31_226_uch_rg.pdf 

Rada Społeczna przy Gminnym 
Ośrodku Zdrowia Trąbki Wielkie

Zgodnie z art. 48 ustawy o działal-
ności leczniczej w podmiocie leczniczym 
nie będącym przedsiębiorcą działa rada 
społeczna, która jest organem inicjującym 
i opiniodawczym podmiotu tworzącego 
oraz doradczym kierownika..

Zgodnie z Regulaminem Rady Spo-
łecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 
Trąbki Wielkie Rada Społeczna składa się 
z pięciu osób. Błażej Konkol Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie pełni funkcję przewod-
niczącego. Przedstawicielem Wojewody 

Pomorskiego jest Tomasz Kempa. Na 
przedstawicieli Rady Gminy Trąbki 
Wielkie wybrani zostali Zofia Szymańska, 
Władysław Kanka i Zbigniew Leszczyński. 
Praca w Radzie Społecznej wykonywana 
jest społecznie.

Wodociąg we współpracy  
z Nadleśnictwem Kolbudy
Radni wyrazili zgodę na wspólną 

budowę z Nadleśnictwem Kolbudy sieci 
wodociągowej z Pawłowa do Drzewi-
ny. Wykonawcą zadania będzie Gmina 
Trąbki Wielkie. Nadleśnictwo Kolbudy 
udzieli Gminie Trąbki Wielkie pomocy 
finansowej na realizację zadania w formie 
darowizny. Korzyści będą wielostronne. 
Zaopatrzenie w wodę zyskają mieszkań-
cy wspomnianych wsi. Gmina otrzyma 
wsparcie finansowe dla wspomnianej 
już inwestycji, natomiast Nadleśnictwu 

wiający ich identyfikację (chip, tatuaż). 
Zwolnione są także osoby wymienione 
w art. 18a ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych w tym właściciele psów 
asystujących, osoby w wieku powyżej 65 
lat prowadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe z tytułu posiadania jednego 
psa oraz podatników podatku rolnego 
od gospodarstw rolnych z tytułu posia-
dania nie więcej niż dwóch psów. Opłata 
płatna jest z góry u sołtysa danej wsi , 
bez wezwania do 31 maja. W przypadku 
nabycia psa po tym terminie, w ciągu 14 
dni od momentu, w którym zaistniały 
okoliczności uzasadniające powstanie 
obowiązku podatkowego.

Podatek od środków  
transportowych

Rada Gminy określiła także wysokość 
stawek podatku od środków transpor-
towych powyżej 3,5 tony dopuszczalnej 
masy całkowitej.

Od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
tony do 5,5 tony włącznie:
•  750 zł za pojazd do 10 lat 
•  789 zł za pojazd powyżej 10 lat 

Od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 
tony do 9 ton włącznie:
• 1025 zł za pojazd do 10 lat 
• 1091 zł za pojazd powyżej 10 lat 

Od samochodu ciężarowego o do-
puszczalnej masie całkowitej powyżej 9 
ton a poniżej 12 ton
• 1091 zł za pojazd do 10 lat 
• 1158 zł za pojazdu powyżej 10 lat

Od przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:

Kolbudy umożliwi to podłączenie do sieci 
wodociągowej budynków Nadleśnictwa 
znajdujących się w Drzewinie. Poprawie 
ulegnie także stan bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego okolicznych kompleksów 
leśnych.

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

Rada Gminy przyjęła na 2017 rok 
program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem współpracy Gminy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego są: realizacja 
zadań publicznych określonych w art. 
4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, konsulta-
cje społeczne w sprawach zastrzeżonych 
ustawowo i innych w zakresie pożytku 
publicznego, zwiększenie skuteczności 
działań podejmowanych w kierunku 
zaspokajania potrzeb lokalnych oraz 
promocji gminy.

Program ma na celu w szczególności 
efektywne wykonywanie zadań publicz-
nych poprzez włączenie w ich realizację 
organizacji pozarządowych. Kolejnym 
celem jest kształtowanie środowiska lo-
kalnego poprzez budowanie partnerstwa 
między samorządem a organizacjami 
pozarządowymi.

Współpraca gminy z organizacjami 
pozarządowymi będzie miała charakter 
finansowy i pozafinansowy. Współpraca 
finansowa będzie realizowana w formie 
zlecania realizacji zadań publicznych 
w trybie otwartego konkursu ofert oraz 
w ramach ofert realizacji zadań publicz-
nych składanych z własnej inicjatywy 
przez organizacje pozarządowe lub pod-
mioty ustawowo uprawnione do prowa-
dzenia działalności pożytku publicznego. 
Pomoc finansowa udzielana będzie także 
w formie funduszy pożyczkowych dla 
organizacji, które uzyskały granty. Współ-
praca pozafinansowa realizowana będzie 
m.in. poprzez wzajemne informowanie, 
konsultacje, tworzenia wspólnych zespo-
łów o charakterze doradczym i inicjatyw-
nym, udzielania pomocy merytorycznej 
w pozyskiwaniu przez organizacje poza-
rządowe środków finansowych z innych 
źródeł niż budżet gminy.

Planowana kwota na realizację za-
dań publicznych w 2017 r. wynosi co 
najmniej 20 000 zł, co oznacza że pula 
środków może być zwiększona. Stanie 
się tak w przypadku gdy w trakcie roku 
budżetowego organizacje uprawnione 
do prowadzenia działalności pożytku 
publicznego złożą z własnej inicjatywy 
oferty realizacji zadań publicznych i uzy-
skają zgodę Rady Gminy.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Andrzej Markowski.

OBRADOWALI RADNI
W dniu 22 listopada 2016 roku odbyła się XXXI Sesja Zwyczajna Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie, podczas której Radni podjęli uchwały w następujących 
sprawach:
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BAL SENIORA
Wyjątkowy listopadowy dzień, pełen tańca, radości, spotkań, 
długich rozmów i wspomnień. Wszystko to podczas Balu Seniora 
jaki odbył się 5 listopada 2016 roku w Auli Gimnazjum im. Kazi-
mierza Jagiellończyka w Trąbkach Wielkich. Na zabawę organizo-
waną corocznie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
zjechało ponad 220 Seniorów z terenu całej Gminy.

Warto zaznaczyć, że to Bal z ponad 
15-letnią tradycją. W ciągu roku organizu-
jemy Seniorom dwa takie dni. W okresie 
wakacyjnym jest to wycieczka jednodniowa 
poza teren naszej Gminy. W tym roku po-
jechaliśmy z grupą ponad 150 Seniorów na 
rejs po Kanale Elbląskim. Drugi dzień jaki 
poświęcamy najstarszym mieszkańcom od-
bywa się jesienią na terenie Gminy. W tym 
roku zagościliśmy w Gimnazjum, gdzie 
przygotowane zostały przeróżne atrakcje. 
Scenkę kabaretową zaprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich. 
Były także pieśni w wykonaniu gimnazja-
listów. Moi pracownicy zapewniali obsługę 
imprezy – relacjonuje Grażyna Wysiecka 
kierownik GOPS-u.

Dorota Bąk – lekarz i Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich 

zauważa jak Seniorzy chętnie uczestniczą 
w zabawie, jak radośnie tańczą, niekiedy 
mimo dolegliwości. Widzi jak dobry nastrój 
udziela się podczas niekończących się roz-
mów. Na koniec rozmowy dodaje – Staram 
się uczestniczyć co roku w tym święcie 
i cieszę się z radości Seniorów.

Super, super, super – tak opisuje ideę 
Balu oraz sam Bal Seniorka Krystyna 
Dyks. W zabawie uczestniczy po raz drugi 
i chętnie skorzysta kolejny raz, jeśli tylko 
otrzyma zaproszenie – deklaruje mieszkanka 
Błotni. Bardzo dobrą organizację, atmosferę 
i przyjazną obsługę chwali Wojciech Poręba 
z Mierzeszyna, tegoroczny zdobywca tytułu 
Najstarszego Seniora Balu. Na Bal przyjeżdża 
już od kilku lat, ale to zaszczytne miano 
otrzymał po raz pierwszy. Oprócz tego, 
cieszy się ze spotkania po ponad 35 latach 

z kolegą pracującym niegdyś w GS Sobo-
widz. Powspominaliśmy sobie i polecam 
gorąco tę imprezę wszystkim, którzy mogą 
z niej skorzystać – podsumowuje Senior 
z Mierzeszyna.

To kolejne udane spotkanie sporej grupy 
najstarszych mieszkańców naszej Gminy 
– podkreśla Władysław Kanka Przewodni-
czący Gminnej Rady Seniorów oraz sołtys 
wsi Trąbki Małe. Ogromnym plusem tej 
zabawy jest jej kilkunastoletnia tradycja. Co 
roku pojawiają się nowe atrakcje. Kolejną 
pozytywną rzeczą są imienne zaproszenia, 
które bardziej aniżeli ogłoszenie czy plakat 
mobilizują adresata do pojawienia się na 
Balu. Następną kwestią dobrze rozwiązaną 
jest dowóz Seniorów, którzy już na zapro-
szeniu mają informację o tym gdzie i kiedy 
będzie czekał na nich autobus. Dla ludzi 
w tym wieku, kwestia przemieszczania się 
jest niekiedy dużym wyzwaniem. W przy-
padku tego Balu nie muszą się o to martwić 
– wylicza. Gdyby tego Balu zabrakło moż-
na by mówić o wielkiej szkodzie i stracie 
dla Seniorów. W Ich imieniu dziękuję za 
wszelką życzliwość kierowaną w naszą stro-
nę – z uśmiechem mówi Przewodniczący 
Gminnej Rady Seniorów. 

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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PRYWATNA PRAKTYKA
JACEK HINCZ
specjalista kardiolog
– gabinet: Trąbki Małe, ul. Diamentowa 5
– wizyty domowe
– kontrola – stymulatory serca/kardiowertery
– echo serca (Gdynia)

tel. 736 736 006
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć Państwu 

najlepsze życzenia zdrowia, miłości i wszelkiej pomyślności. 

Niechaj Boża Dziecina błogosławi naszej pracy i marzeniom, 

a śpiew kolęd w gronie rodziny oraz przyjaciół 

przypomni nam najwspanialsze chwile i napełni nasze serca radością. 

Niech łaska Nowonarodzonego 

zstąpi na nasze rodziny, domy, gospodarstwa, oraz sołectwa 

byśmy z nadzieją i optymizmem wyglądali Nowego 2017 Roku. 

Życzymy szampańskiej zabawy i wielu sukcesów. 

 
 

        Zbigniew Leszczyński                                                       Błażej Konkol 

        Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie                         Wójt Gminy Trąbki Wielkie  

                        wraz z Radnymi                                    z Pracownikami Urzędu Gminy i Sołtysami   

 

 
Kartka przedstawia fragment płaskorzeźby Zygmunta Bukowskiego „Betlejem na Kociewiu”. Zdjęcie: Mariusz Czerwiński 



Głos Trąbecki

10



Głos Trąbecki

11

W Bibliotece Publicznej w Sobowidzu odbyło 
się spotkanie uczniów klas szóstych z autorką 
kilkudziesięciu książek o tematyce muzycznej, 
historycznej, biograficznej i społecznej dla 
dzieci i młodzieży Anną Czerwińską-Rydel. 

Biblioteka Publiczna w Mierzeszynie po raz kolejny 
przygotowała dla dzieci i młodzieży nocne atrakcje. Tym 
razem spotkaliśmy się w piątek 25 listopada 2016 roku, 
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. 

NOC Z PLUSZOWYM MISIEM

Historia z pluszowym misiem zaczęła się 
już w 1902 roku od nieudanego polowania 
na niedźwiedzie z udziałem prezydenta USA 
Teodora Roosevelt’a. Towarzysz prezydenta, 
chcąc mu zrekompensować niepowodzenia, 
postrzelił małego niedźwiadka. Prezydent 
widząc to, nakazał uwolnić zwierzę. Scenę 
tę uwiecznił rysownik jednej z gazet, która 
z kolei trafiła w ręce producenta zabawek. 
To zapoczątkowało produkcję pluszowych 
misiów. W sto lat po tamtych wydarzeniach, 
w 2002 roku, ustanowiono wspomniany 

dzień – wyjaśnia Ewa Papis - bibliotekarka 
w Mierzeszynie. Atrakcji nie brakowało. 
Wspólna zabawa rozpoczęła się od kolacji. 
Każdy z uczestników, wzorem Kubusia 
Puchatka, zjadł „małe co nieco”. Dzieci 
bawiły się swoimi pluszakami, słuchały au-
diobook’u „Miś Uszatek” autorstwa Czesława 
Janczarskiego, kolorowały obrazki misiów, 
które posłużą do wystroju biblioteki. Odbył 
się także konkurs wiedzy czytelniczej nt. 
lektury „Kubusia Puchatka”, w którym głów-
ną nagrodą był jakżeby inaczej...pluszowy 

miś. Największą wiedzą wykazała się Oliwia 
Szafrańska. Śmiech, zabawa i żarty trzymały 
się wszystkich uczestników. Niespodziewaną 
wizytę złożyli Maria i Władysław Ornow-
scy. W prezencie przynieśli pluszowe misie 
i owoce. Wspólnie z dziećmi uczestniczyli 
w zabawie „Zgadnij kim jesteś”, polegającej 
na odgadywaniu treści obrazka umieszczo-
nego na czole. Ubawione dzieci miały przed 
sobą jeszcze długą noc. Przed pójściem 
spać obejrzały film „Zwierzogród”. Misiowe 
święto dzieci zakończyły dopiero sobotnim 
śniadaniem. Samą zabawę z uśmiechem na 
twarzy podsumowała organizatorka imprezy 
Ewa Papis słowami Heleny Bechlerowej: 
„Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny miś”.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński. 

SPOTKANIE AUTORSKIE W SOBOWIDZU

W sposób ciekawy, barwny 
i dowcipny pisarka opowiadała 
o swojej twórczości i drodze 
artystycznej, o tym, co ją in-
spiruje i motywuje do pisania. 
Przedstawiła wiele ciekawostek 
z życia bohaterów swoich książek 
biograficznych. Odpowiadała 
także na pytania słuchaczy. Pytali 
m.in. o to: kiedy napisała pierw-

szą książkę, ile ich napisała, jaką 
swoją lubi najbardziej, a jakie 
najchętniej czyta. Na wszystkie 
pytania chętnie odpowiadała 
zaspokajając ciekawość czytelni-
ków. Spotkaniem tym na pewno 
zachęciła ich do sięgnięcia po 
kolejne książki autorki.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski
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W dniu 24 listopada 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbył się 
4. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej. Patronat nad Konkursem objęli: Sta-
rosta Gdański Stefan Skonieczny oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Konkurs 
przeznaczony był dla uczniów klas I – III oraz oddziałów przedszkolnych ze szkół podsta-
wowych. Udział w nim wzięły 67 osób z 15 szkół. Reprezentowały one 6 gmin Powiatu 
Gdańskiego: Cedry Wielkie (Giemlice), Pruszcz Gdański (Borkowo, Wiślina, Wojanowo), 
Kolbudy (Pręgowo), Przywidz (Pomlewo), Trąbki Wielkie (Czerniewo, Kłodawa, Mierzeszyn, 
Sobowidz, Trąbki Wielkie) i Miasto Pruszcz Gdański (SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, KSN). 

RECYTOWALI WIERSZE POPULARNYCH POETÓW

Dzieci recytowały aż 47 wierszy. Ich 
autorami byli głównie Jan Brzechwa i Julian 
Tuwim, ale także Helena Bechlerowa, Kamila 
Bednarek, Marcin Brykczyński, Zygmunt 
Bukowski, Wanda Chotomska, Agnieszka 
Frączek, Dorota Gellner, Izabella Klebańska, 
Rafał Lasota, Hanna Niewiadomska, Janina 
Papuzińska, Zofia Serdeczna, Igor Sikirycki, 
Ewa Szelburg-Zarembina i Danuta Wawiłow, 
Najczęściej, bo aż 4 razy, prezentowany był 
wiersz pt. „Okulary” Juliana Tuwima. Wiersze 
recytowane były indywidualnie, w duetach 
lub w zespołach 3-osobowych. Dopełnieniem 
recytacji były oryginalne stroje i rekwizyty.

Występy młodych recytatorów oceniało 
Jury w składzie: Z-ca Naczelnika Wydziału 
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
Małgorzata Kaczorowska, Kierownik Filii 
w Pruszczu Gdańskim Wojewódzkiej Bi-
blioteki Pedagogicznej w Gdańsku Joanna 
Kowalczyk oraz nauczycielka języka pol-
skiego w Gimnazjum w Trąbkach Wielkich 
Anna Puta-Kanarek. Laureatów Jury wybrało 
jednomyślnie podkreślając wysoki poziom 
Konkursu.

A oto i wyniki:
– w kategorii uczniów oddziałów przed-
szkolnych i I klas
1. Zofia Gajewska, Joanna Kudlińska i An-

drzej Polowczyk z Zespołu Szkół w Mie-
rzeszynie za recytację wiersza pt. „Szły raz 
myszy” Doroty Gellner,

2. Bartosz Banach ze Szkoły Podstawowej 
w Wojanowie za recytację wiersza pt. „Leń” 
Jana Brzechwy,

3. Anna Sikorska i Lilianna Krupińska ze 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu za 
recytację wiersza pt. „Murzynek Bambo” 
Juliana Tuwima,

wyróżnienie: Adam Zieliński z KSN w Prusz-
czu Gdańskim za recytację wiersza pt. „Oku-
lary” Julian Tuwima,
wyróżnienie: Aleksandra Wołkiewicz ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszczu 
Gdańskim za recytację wiersza pt. „Żuk” 
Jana Brzechwy,
– w kategorii uczniów klas II i III
1. Zuzanna Dawidowska z klasy II Szkoły 

Podstawowej w Pręgowie za recytację wier-
sza pt. „Słoń Trąbalski” Juliana Tuwima,

2. Milena Mądraszewska i Dawid Makarewicz 
z klasy III Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich za recytację wiersza pt. „Żaba” 
Jana Brzechwy,

3. Kornelia Grzębska i Zuzanna Dolna z klasy II 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu za recyta-
cję wiersza pt. „Na straganie” Jana Brzechwy,

wyróżnienie: Konrad Wiśniewski z klasy III 
Zespołu Szkół w Mierzeszynie za recytację 
wiersza pt.”O rycerzu, który się nie spieszył” 
Marcina Brykczyńskiego,
wyróżnienie: Joanna Stosio, Igor Bida i Oli-
wier Kozikowski z klasy II Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich za recytację wiersza 
pt. „Kobra i dudy” Izabelli Klebańskiej.

Laureaci otrzymali dyplomy, książki 
i nagrody rzeczowe. Dyplomami, książkami 
i słodyczami obdarowani zostali wszyscy 
uczestnicy Konkursu.

Organizatorami Konkursu byli: Szkoła 
Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej 
w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Justyna Perka
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Z 19 pucharami wróciły z 14. Mistrzostw Karate Pomerania 
Cup w Gdyni osoby trenujące w sekcji GOKSiR. Zawody 
przeprowadzono w trzech konkurencjach indywidualnych 
w różnych kategoriach wiekowych (od 5 do 16 lat) osobno 
dla dziewcząt i chłopców: kata (wykonanie form ćwiczebnych 
karate), kumite na wesoło, czyli walka polegająca na trafieniu 
„makaronem” trzymanym w jednym ręku w korpus rywala 
oraz tor przeszkód, podczas którego zawodnicy wykonują 
równolegle przewrót, przejście pod przeszkodą, slalom, 
przełożenie szarfy i bieg na linię startu. 

UDANY WYSTĘP KARATEKÓW W GDYNI

W tej pierwszej konkurencji wygrały: 
Milena Knie i Weronika Kuta, drugie miejsce 
zajął – Wiktor Knie, trzecie – Klaudia Pakul-
ska i Jakub Makarewicz, a czwarte - Oliwier 
Kiciński. W tej drugiej konkurencji zwycię-
żyła Weronika Kuta, drugie miejsce zajął: 
Wiktor Knie, trzecie – Klaudia Pakulska, 
Jakub Makarewicz i Mateusz Łopuch, a na 
czwartym uplasował się Oliwier Kiciński. 
W trzeciej konkurencji najlepszą okazała 
się Klaudia Pakulska, a na drugim stopniu 
podium stanęła Milena Knie.

Rywalizowano również w drużynowej 
konkurencji kata, gdzie oceniana była, 
oprócz techniki i dynamiki, także synchro-
nizacja wykonania w zespole 3-osobowym.

W rywalizacji tej nasze zespoły wypadły 
znakomicie. Zarówno dziewczęta: Milena 
Knie, Weronika Kuta i Klaudia Pakulska, 
jak i chłopcy: Wiktor Knie, Mateusz Łopuch 
i Jakub Makarewicz, zajęli pierwsze miejsca. 
Wszyscy, którzy zajęli miejsca „medalowe” 
otrzymali pamiątkowe puchary. Jeden 
przekazany został dla GOKSiR za zajęcie 
pierwszego miejsca w klasyfikacji druży-
nowej. W Zawodach uczestniczyło ponad 

60 osób z trzech klubów: Bassai Rumia, 
Taktical Bushido Pogórze, Zanshin Karate 
Gdynia i naszej sekcji. 

Członkowie sekcji karate trenują dwa 
razy w tygodniu w Sali gimnastycznej 
w Trąbkach Wielkich we wtorki i czwartki 
w godzinach 16.00 – 17.00. Zarówno chłop-
ców, jak i dziewczęta serdecznie zapraszamy. 
Szczegółowych informacji o prowadzonych 
zajęciach udziela trener Zbigniew Świerk (nr 
tel. 500 415 775).

Zbigniew Świerk
Zdjęcie: Izabela Kicińska

Jula Jaszewska, Nikodem Węgrzyński 
i Oliwier Kiciński startowali w swojej kategorii 
tanecznej dla dzieci do lat 10. Gratulujemy im 
odwagi oraz umiejętności, które zaprezento-
wali na parkiecie. Rywalizowali z niespełna 30 
młodymi talentami z całego kraju i biorąc pod 
uwagę ich krótki staż taneczny zaprezentowali 
się wyśmienicie! W zawodach brało udział 150 
tancerzy, a w finale głównej kategorii ekipa 
Zames Crew z Rosji pokonała połączone siły 
tancerzy z Białorusi i Łotwy. Organizatorem 
zawodów był Rafał ‚Slam’ Samól, jednocześnie 
trener sekcji tanecznej w Trąbkach Wielkich, 
który serdecznie zaprasza nową krew na zaję-
cia. Spotykamy się w każdą środę o godzinie 
18.15 w GOKSiR w Trąbkach Wielkich na 
ulicy Sportowej 4. ZAPRASZAMY!

Rafał Samól
Zdjęcie: Rafał Samól

NASI TANCERZE „PALILI” PARKIET
W dniu 20 listopada 2016 roku członkowie sekcji GOKSiR break-
dance wybrali się na jedne z największych zawodów tanecznych 
w Polsce – „Pal Parkiet” w Pruszczu Gdańskim. 
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W dniu 6 listopada 2016 roku w Hali Sportowej w Trąb-
kach Wielkich odbyły się 39. Mistrzostwa Gminy Trąbki 
Wielkie w tenisie stołowym. Udział w nich wzięły 82 
osoby z 12 sołectw. Rozgrywki prowadzone były w 14 
kategoriach. Na 7 stołach rozegrano 128 pojedynków. 
Wiele z nich stało na wysokim poziomie, np.: Jerzego 
Ptacha z Czerniewa z Andrzejem Mazurkiem z Sobowi-
dza oraz Aleksandry Szeremety z Agnieszką Pettke (obie 
Sobowidz). Mnóstwo emocji dostarczyli.: Hubert Hałun 
z Trąbek Wielkich z Mateuszem Wajsbrotem z Cząstkowa 
oraz Paulina Papis z Mierzeszyna z Beatą Blejder z Kaczek.

SOBOWIDZ NADAL DOMINUJE W TENISIE STOŁOWYM

Najlepszymi w poszczególnych katego-
riach okazali się:
–  kategoria żaczki – Oliwia Fijał (Gołębiewo 

Wielkie),
–  kategoria żacy – Kajetan Grzesiuk (Klępiny)
–  kategoria kadetki – Weronika Bruchmann 

(Sobowidz)
–  kategoria kadeci – Kacper Grzesiuk (Klępiny)
–  kategoria młodzieżówki – Agata Muszyń-

ska (Sobowidz)
–  kategoria młodzieżowcy – Mateusz Wajs-

brot (Cząstkowo)
–  kategoria seniorki – Paulina Papis (Mie-

rzeszyn)
–  kategoria seniorzy – Dariusz Pettke (Kaczki)
–  kategoria old girls 1 – Agnieszka Pettke 

(Sobowidz)
–  kategoria old boys 1 – Piotr Pawlukiewicz 

(Sobowidz)
–  kategoria old girls 2 – Barbara Muszyńska 

(Sobowidz)
–  kategoria old boys 2 – Jerzy Ptach (Czer-

niewo)

–  kategoria weteranki – Irena Kuchnowska 
(Mierzeszyn)

–  kategoria weterani – Władysław Mazurek 
(Sobowidz)

W klasyfikacji medalowej jak zwykle 
bezkonkurencyjny był Sobowidz z 6 złotymi, 
4 srebrnymi i 2 brązowymi medalami. Tak 
samo było w klasyfikacji punktowej. Tuż za 
nimi uplasowała się Drzewina, a następnie 
Kaczki. Trzy najlepsze zawodniczki i trzech 
najlepszy zawodników z każdej kategorii 
otrzymało z rąk Przewodniczącego Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyń-
skiego dyplomy i medale. Natomiast trzy naj-
lepsze sołectwa – puchary, dyplomy i talony 
do korzystania z Hali Sportowej.

Podczas tej uroczystości najwięcej braw 
otrzymał najstarszy uczestnik Zawodów 
78-letni Władysław Mazurek, który po raz 
38. został Mistrzem naszej Gminy!!!

Najmłodszą zawodniczką Mistrzostw była 
9-letnia Justyna Górska z Trąbek Małych, 
a najmłodszym zawodnikiem – 6-letni Maciej 
Niemc z Cząstkowa.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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W 16. Mistrzostwach Gminy Trąbki Wielkie w futsalu zwyciężyło Ełganowo. Drużyna 
ta najpierw w grupie eliminacyjnej pokonała Błękitnych Sobowidz 1 : 0, Pawłowo 
7 : 4 i Sobowidz 9 : 0, potem w grupie finałowej wygrała z Trąbkami Wielkimi 4 : 1 
i zremisowali z Czerniewem 1 : 1, następnie w półfinale odniosła zwycięstwo nad 
Kaczkami 3 : 1 i triumfowała, strzelając decydującą bramkę na 20 sekund przed 
końcem meczu, nad Czerniewem 2 : 1. 

EŁGANOWO MISTRZEM GMINY W FUTSALU

W skład tej drużyny wchodzili: Walde-
mar Hennig, Sławomir Kusaj, Cezary Kusaj, 
Dawid Chmielewski, Filip Drożyński, Jakub 
Pelowski, Sebastian Bara i Przemysław Czerw. 
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został 

Tomasz Dończyk z Czerniewa, a najlepszym 
bramkarzem – Przemysław Mejer z Pruskiej 
Karczmy. W klasyfikacji strzelców pierwsze 
miejsce zajął Sebastian Bara z Ełganowa 
– zdobywca 13 bramek, drugie Paweł Żu-

kowski z Błękitnych Sobowidz (8 bramek), 
a trzecie – Karol Szarmach z Trąbek Wielkich 
i Jakub Czerwiński z Pawłowa (po 6 goli). 
W Mistrzostwach udział wzięło 13 drużyn 
i 97 zawodników.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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W listopadzie przegrał z lide-
rem w Luzinie 1 : 3, zremisował 
na własnym boisku z Kaszubami 
Połchowo 4 : 4 i w najważniejszym 
meczu rundy pokonał w Ełgano-
wie Sokół 3 : 1. Bramki w tym 
spotkaniu strzelali: Tomasz Pie-
trowicz (44), Adrian Schuchardt 
(55) i Aleks Kamiński (76). Dla 
pokonanych bramkę zdobył Dawid 
Chmielewski (61). Wynik mógłby 
być jeszcze wyższy, ale Adrian 
Schuchardt nie wykorzystał rzutu 
karnego.

ORŁY PANY! 
Zakończyły się rozgrywki organizowane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. 
Spośród zespołów z naszej Gminy najlepszym jest Orzeł Trąbki Wielkie. W gru-
pie I gdańskiej klasie okręgowej po rundzie jesiennej zajmuje 8. miejsce (na 
16 drużyn) z 19 punktami i stosunkiem bramek 28 : 25. 

Obie drużyny w tym meczu 
grały w następujących składach:

Sokół: Maciej Gemborys – Do-
minik Szostek, Cezary Kusaj, Kuba 
Piotrowski, Robert Mejer (60, Ma-
riusz Brzeziński), Bartłomiej Kruk, 
Łukasz Mejer, Adam Leszczyński, 
Dawid Chmielewski, (69, Mateusz 
Elas), Marcin Laga, Sebastian Bara

trener: Karol Kusaj
Orzeł: Kamil Narloch (46, 

Daniel Parafiniuk) – Bartłomiej 
Dończyk, Jakub Neubauer, Tomasz 
Dończyk, Mateusz Dończyk, (66, 

Piotr Kuchnowski), Aleks Kamiń-
ski (88, Przemysław Czerw), Łukasz 
Molga, Mateusz Kobylarz, Tomasz 
Pietrowicz, (82, Sławomir Żabiń-
ski), Adrian Schuchardt, Daniel 
Jaśniewski

trener: Krystian Ryczkowski
Sokół na zakończenie rundy 

jesiennej uplasował się na 12. 
miejscu z dorobkiem 15 punk-
tów i stosunkiem bramek 13 : 32. 
W listopadzie drużyna ta przegrała 
wszystkie mecze. Oprócz porażki 
z Orłem przegrała także na wyjaz-
dach z MKS Władysławowo 0 : 3 
i Czarnymi Pruszcz Gdański 0 : 2.

Spośród drużyn występujących 
w grupie III klasy B lepszą jest GKS 
Trąbki Wielkie. Zajmuje on 10. 
miejsce (na 14 startujących). W 13 
meczach zdobył on 12 punktów 
i uzyskał stosunek bramek 20 : 32.

W listopadzie zdobył on aż 
6 punktów: wygrał na wyjeździe 
z KS Wocławy 3 : 2 i na własnym 
boisku z Wisłą Długie Pole 1 : 0, ale 
i zanotował wpadkę w Trąbkach 
Wielkich z Morzem Stegna 1 : 2.

Z kolei dla Olimpu Mierzeszyn 
mecze listopadowe nie były udane. 
Przegrywał zarówno na własnym 
boisku (z Koroną II Cedry Małe 
2 : 7), jak i na wyjazdach (z GTS 
Rotmanka 0 : 8, z GTS Rokitnica 
3 : 5). W sumie zdobył 7 punktów 
i zajmuje 12. miejsce, czyli trzecie 
od końca. W 13 pojedynkach zdo-
był 7 punktów i uzyskał stosunek 
bramek 20 : 63.

Miejmy nadzieję, że runda 
wiosenna będzie zdecydowanie 
lepsza dla naszych drużyn.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Bardzo dobrze na 16. Mistrzostwach Powiatu Gdańskiego 
w szachach rozegranych w Cedrach Małych spisała się ekipa 
Gminy Trąbki Wielkie. Najlepiej – Kewin Korkowski z Trą-
bek Małych w kategorii chłopców urodzonych w 2004 roku 
i młodszych, który zdobył tyle samo punktów co rywal z Gminy 
Kolbudy i dopiero dogrywka zadecydowała o jego drugim miej-
scu. Także drugie miejsce, ale w kategorii open zajął Wiesław 
Kosikowski z Czerniewa. Na trzecich miejscach uplasowały 
się: Agnieszka Korkowska z Trąbek Małych w kategorii dziew-
cząt urodzonych w roku 2000 i młodszych oraz Róża Fischer 
z Granicznej Wsi w kategorii dziewcząt urodzonych w 2004 
roku i młodszych. W klasyfikacji drużynowej nasza drużyna 
zajęła trzecie miejsce ulegając tylko Gminie Kolbudy i Miastu 
Pruszcz Gdański, a wyprzedzając Gminę Pruszcz Gdański 
i Gminę Cedry Wielkie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

SZACHOWA EKIPA GMINY TRĄBKI WIELKIE 
NA PODIUM W MISTRZOSTWACH POWIATU


