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– Smak ciężkiej pracy rolnika nie jest Ci obcy – 
zwracał się w słowie powitalnym do Metropolity Wójt 
Błażej Konkol. – Jest w niej czas zasiewu, wzrastania, 
żniw. Dzisiaj przeżywamy czas dziękczynienia. Chcemy 
też prosić Boga, by nowy zasiew w przyszłym roku 
dał dobry plon, aby nikomu nie zabrakło codziennego 
chleba – stwierdził.

Metropolita w homilii m.in. opowiedział historię 
kultu Matki Bożej Trąbkowskiej i wspomniał o proble-
mach jakie nurtują rolników.

Na zakończenie poświęcił ziarno siewne oraz 
zgromadzonych, a Starostowie Dożynek (Anita i An-
drzej Dończykowie) dzielili chleb wśród uczestników 
uroczystości.

Po Mszy św. zgromadzeni udali się z wieńcami 
dożynkowymi przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
Przyjaciół i Znajomych pod dyrekcją Huberta Szczy-
piorskiego na skwer przy ulicy Św. Floriana, któremu 
nadano imię Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego. 
Odsłonięcia tablicy z nazwą skweru dokonali wspólnie: 
Metropolita oraz Elżbieta Płażyńska, wdowa po śp. Mar-
szałku, wraz z synem Kacprem. Odbyła się tam jeszcze 
jedna uroczystość. Oddany został do użytku obiekt – 
samolot będący jednocześnie urządzeniem rekreacyjnym 
i zabawowym. Został on zrealizowany w ramach projektu 
polsko-niemieckiego „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Trąbkach Wielkich”. Część modelu samo-
lotu była wykonana przez stronę polską, a część przez 
niemiecką. Jest to replika pierwszej maszyny z silnikiem 
na świecie, która wzniosła się w powietrze. Stało się to 
wczesnym rankiem, 14.08.1901 roku, niedaleko Bridge-
port w amerykańskim stanie Connecticut. Za sterami 
siedział wtedy jego wynalazca i konstruktor – Gustav 
Albin Weisskopf. Zaprojektowany przez niego samolot 
o numerze „21” unosił się w powietrzu przez długość 
pół mili. Weisskopf sprowadził swoją maszynę delikatnie 
na ziemię nie uszkadzając jej przy tym. Było to równo 
2 lata, 4 miesiące i 3 dni przed oficjalnie pierwszym 
lotem braci Wright. Gustav Albin Weisskopf urodził się 
w Leutershausen, w środkowo-frankońskiej części Bawa-
rii, niedaleko Gminy Uehlfeld – zaprzyjaźnionej z naszą 
Gminą. I właśnie dzięki kontaktom z przedstawicielami 
w/w Gminy doszło do realizacji tego zadania. Obejmuje 
ono nie tylko budowę samolotu w Trąbkach Wielkich, 
ale także, takiego samego, w Uehlfeld. Przedsięwzięcie 
ma charakter edukacyjny i rekreacyjny. Głównie będzie 
placem zabawy, tym bardziej, że do maszyny dostawio-
na została ścianka wspinaczkowa i kosze do rzucania 
piłkami. Będzie to więc atrakcja nie tylko dla dzieci, ale 
także dla dorosłych. Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący 

DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY 
I BIESIADA DOŻYNKOWA

Już tradycyjnie, w drugą niedzielę września, odbyły się Dożynki Archidiecezjalno-
-Samorządowe w Trąbkach Wielkich. Miejscem głównych uroczystości był plac 
przy Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trąbkach Wielkich. 
Na wstępie wręczono nagrody w konkursie koron żniwnych. Ufundowali je Mini-
ster Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Dyrektor Pomorskiego Oddziału 
ARiMR Jarosław Wittstock, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Wicemarszałek 
Senatu Bogdan Borusewicz, Starosta Gdański Stefan Skonieczny oraz Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Mszę św. koncelebrował, wraz z kilkudziesięcioma 
kapłanami, JE Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański dr Sławoj Leszek Głódź.

Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, Bur-
mistrz Gminy Uehlfeld Werner Stöcker, przedstawiciel 
dzieci Tomek Czajkowski oraz młodzi ludzie z Indonezji, 
Iranu i Senegalu realizujący w Gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich projekt World Talks AIESEC Polska.

Potem wszyscy przemaszerowali na stadion, 
gdzie Wójt uroczyście otworzył Biesiadę Dożynkową. 
Wyjątkowo w tym roku odbywała się ona na dwóch 
scenach: małej – przy ”samolocie” oraz dużej – na Placu 
Herbowym. Najpierw „czynna” była ta mała. Występy 
rozpoczęła Orkiestra Dęta Przyjaciół i Znajomych pod 
dyrekcją Huberta Szczypiorskiego w repertuarze rozryw-
kowym, potem na scenie zaprezentowali się członkowie 
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Kłodawy w utworze 
patriotycznym autorstwa Ewy Kruglik. Następnie sceną 
zawładnęło troje tancerzy break dance z sekcji GOKSiR, 
a po nich cheerleaderki ze Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich ćwiczące pod okiem Aleksandry Bielawy. 
Występ zanotowali także uczniowie Szkoły Muzycznej 
w Trąbkach Wielkich, grający na pianinie, flecie i trąb-
ce, a akompaniował im Tomasz Mentel. Kolejna grupa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 
przedstawiła kabaretowy spektakl pt. „Casting”, który 
reżyserowała jego autorka Kamilla Cieślak. Na zakoń-
czenie kilka utworów zaśpiewały gimnazjalistki przy 
akompaniamencie Janusza Beyera.

Nie tylko na scenie działy się ciekawe rzeczy. Obok 
niej dzieci bezpłatnie mogły skorzystać ze ścianki wspi-
naczkowej, z pracy na kole garncarskim oraz z malowania 
buziek. Nie tylko dzieci, ale i dorośli skosztować mogli 
grochówkę za symboliczną złotówkę. Znajdowały się tam 
także stoiska z zabawkami, dmuchany zamek i oblegany 
przez dzieci nowootwarty plac zabaw, czyli „samolot”.

Od godziny 17.00 zaczęła „działać” scena duża. 
Najpierw wręczone zostały statuetki osobom, które 
przyczyniły się do powstania „samolotu”. Byli wśród 
nich m.in. Andrzej Kwiatkowski, Grzegorz Maliszewski 
i Andrzej Markowski. Potem uhonorowani zostali naj-
lepsi w Gminnym Konkursie „Piękna Wieś”. W kategorii 
„Wieś” dyplom i talon o wartości 1000 zł odebrała Sołtys 
Cząstkowa Beata Wajsbrot, w kategorii „Zagroda” dyplom 
i talon o wartości 600 zł odebrali mieszkańcy Cząstkowa 
Bogdana i Edward Berbeć, a dyplom i talon o wartości 
300 zł mieszkańcy Mierzeszyna Liliana i Wiesław Gosz. 
Następnie na scenę weszły ubrane w barwne stroje 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Gołębiewka, które 
rozbawiły widzów programem „Legenda o Gołębiewku”. 
Po nich występował zespół „Standard Acoustic”, który 
z kolei „roztańczył” obserwujących. Tańczyli i Wójt, 
i Przewodniczący, i Burmistrz Uehlfeld, i goście Gim-
nazjum z Indonezji, Iranu i Senegalu, i wielu innych, 

a wszyscy doskonale się bawili. Następni wykonawcy, 
czyli panowie z Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego 
„Gryf ” rozśpiewali publiczność. Kolejnym punktem 
programu było wręczenie dyplomów i medali najlepszym 
w Mistrzostwach Gminy w strzelectwie. Tuż po tym roz-
losowano nagrody główne w loterii parafialnego zespołu 
Caritas. Najcenniejsze z nich: telewizor 32’ od Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola trafił do Grze-
gorza Mądraszewskiego z Trąbek Wielkich, a odtwarzacz 
DVD od Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniewa Leszczyńskiego do Jana Kuli z Kleszczewa.

Biesiadę zakończył zespół ANDRE. Okazało się, 
że ma on mnóstwo fanów, a właściwie fanek, w naszej 
Gminie. Plac Herbowy zapełnił się bowiem po brzegi. 
Fanki zespołu żywo reagowały na poszczególne piosenki, 
a niektóre wpadały w szał zabawy. Lider zespołu Andrzej 
Marcysiak nie musiał nawet śpiewać największego hitu 
„Ale Ale Aleksandra” – zaśpiewała publiczność. Za-
prezentował także najnowszy przebój „Pałer Biesiada”, 
którego oficjalna premiera odbyła się…4 dni później.

Ktoś chciał odsapnąć od wydarzeń na scenie miał 
wiele możliwości. Na stadionie swoje stoiska miały: Gmi-
na Trąbki Wielkie, Pomorska Izba Rolnicza, Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego z Gdańska, Kociewskie 
Centrum Zdrowia ze Starogardu Gdańskiego, KGW 
Gołębiewko, Sołectwo Domachowo, Sołectwo Posto-
łowo, a także Genowefa Latocha ze swoimi obrazami. 
Było także Wesołe Miasteczko, stoiska gastronomiczne, 
stoiska z zabawkami. Nie zabrakło maszyn rolniczych. 
SKR Kłodawa zaprezentowała agregat uprawowy i prasę 
do słomy z potężnymi ciągnikami John Deere, Polhoz 
Wojanowo – samojezdny opryskiwacz, a sołectwo Mie-
rzeszyn – ciągnik ze…słomy.

Organizatorzy:
Gmina Trąbki Wielkie, GOKSiR
Patronat Honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Patronat:
Starosta Gdański Stefan Skonieczny
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Pomorska Izba Rolnicza
Sponsorzy i partnerzy:
CEMEX Warszawa
POLHOZ Sp. z o.o. Szymankowo
BANK SPÓŁDZIELCZY z Pruszcza Gdańskiego
ELNAFT Trąbki Wielkie 
ALFA SYSTEM Trąbki Wielkie 
LEO – CENTRUM NAUKI JĘZYKÓW Pruszcz Gdański 
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW 
Trąbki Wielkie
ARM INSTAL Postołowo
ARiMR Gdynia
ENERGA OPERATOR SA Gdańsk
PORD Gdańsk 
GBP Trąbki Wielkie
GIMNAZJUM w Trąbkach Wielkich
SP w Trąbkach Wielkich
ZGKiM w Trąbkach Wielkich
SKR w Kłodawie
Patroni medialni:
TVP3, Polska Dziennik Bałtycki, Radio Plus, Panorama 
Pomorza Flash, portal trabki.com, Głos Trąbecki

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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Gminne uroczystości upamiętniające 77. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się 
w Ełganowie. Rozpoczęły się one Mszą św. odpra-
wioną w kościele p.w. bł. Jerzego Popiełuszki przez 
ks. Jarosława Brylowskiego. Następnie uroczystości 
kontynuowane były przy obelisku upamiętnia-
jącym aresztowania i wywózkę rodzin polskich 
z Ełganowa. Odśpiewano Hymn Państwowy oraz 
złożono wiązanki kwiatów i znicze. W uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy, 
Rady Gminy, mieszkańcy, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich oraz uczniowie 
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

SPOTKALI SIĘ W 77. ROCZNICĘ WYBUCHU  
II WOJNY ŚWIATOWEJ

UCZCZONO OFIARY 
OBOZU GRENZDORF 

W uroczystym apelu zorganizowanym w dniu 13 września br. przy pomniku 
w Granicznej Wsi z okazji 77. rocznicy pierwszego transportu więźniów do Grenzdorf 
wzięło udział ok. 300 osób. Wśród nich Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny, Prezes Oddziału w Gdańsku Polska Press Sp. z o.o. Tomasz 
Niski, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniew Leszczy ński, kierownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof 
Elżbieta Grot, córka harcmistrza Alfa Liczmańskiego zamordowanego w Granicznej 
Wsi Regina Liczmańska – Malek, Stefan Lewandowski, który przeżył pobyt w obozie 
i Marsz Śmierci, samorządowcy Powiatu i Gminy, księża, przedstawiciele wojska, 
policji i leśników, przedstawiciele wszystkich szkół Gminy Trąbki Wielkie, harcerze, 
rodziny tych, którzy byli więzieni w Grenzdorf oraz mieszkańcy Granicznej Wsi. 
Modlitwę  za  więźniów obozu poprowadził ks. Krzysztof Masiulanis wraz z dziećmi 
z Sobowidza, które odśpiewały psalm. Do zebranych przemówili: Wojewoda Pomorski 
Dariusz Drelich i Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kąkol. Krótką prelekcję na temat 
historii Grenzdorf przedstawiła Elżbieta Grot z Muzeum Stutthof, a ostatni żyjący 
więzień tego obozu Stefan Lewandowski podzielił się swoimi wspomnieniami z czasów 
wojny. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy 
pomniku. To samo uczyniono także przy grobie Alfa Liczmańskiego.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski

70-LECIE OSP W SOBOWIDZU
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w So-
bowidzu w dniu 10 września br. obchodziła 
swoje 70-lecie. Obchody rozpoczęły się prze-
marszem przez wieś do kościoła przy muzyce 
marszowej orkiestry dętej.

Uroczystość była okazją do podsumowania dokonań oraz upamięt-
nienia tych, którzy tę jednostkę zakładali i aktywnie działali na rzecz 
jej rozwoju. Zebrani oddali hołd zmarłym strażakom. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Gdański 
– Stefan Skonieczny, Wójt Gminy – Błażej Konkol, Przewodniczący 
Rady Gminy – Zbigniew Leszczyński, Przedstawiciel Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP – Jarosław Dutkowski, Przedstawiciel KP PSP Pruszcz 
Gdański – st. kpt. Jarosław Butrym, przedstawiciele jednostek OSP 
z terenu Gminy: Mierzeszyn, Rościszewo, Ełganowo, Trąbki Wielkie, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych OSP: Świbno, Pszczółki i Suchy Dąb 
oraz stali sponsorzy POLHOZ Szymankowo, CHEMKO Sobowidz, 
ELNAFT Trąbki Wielkie.

Na uroczystość przybyli również goście z partnerskiej gminy 
niemieckiej Uehlfeld.

W tym dniu odznaczono tych, którzy włożyli duży wysiłek i prace 
na rzecz jednostki. Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: 
Wiesław Klemm, Krzysztof Piepiórka i Ryszard Dolewa, srebrne me-
dale za zasługi dla pożarnictwa: Łukasz Kinder, Hans Wessalowski, 
Wojciech Budzyński, a brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa: 
Marian Płotka i Henryk Baranowski. Podziękowania i okolicznościowe 
pamiątki wręczono najbardziej wyróżniającym się strażakom. Uroczy-
stość zakończono strażacką biesiadą.

Anna Andryskowska
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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10 września br. grupa miłośników podróżowania na dwóch kołach wyruszyła na 
wyprawę, aby poznać losy i działalność Polaków na terenie Wolnego Miasta Gdań-
ska. Rajd rozpoczął się przed dworcem PKP w Pruszczu Gdańskiem w którym 
w latach 30-tych minionego wieku mieściła się ochronka – przedszkole dla polskich 
dzieci. Kolejnym etapem było poznanie przeszłości dawnej polskiej szkoły, która 
we wrześniu 1939 stała się miejscem kaźni dla wielu polskich patriotów. Krzysztof 
Drażba pracownik gdańskiego oddziału IPN zaprezentował wystawę „Pierwsza 
odsłona, czyli okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 roku”. Przypo-
mniał sytuację naszych rodaków w pierwszych miesiącach II wojny światowej. 
Heroiczną i dramatyczną postawę jednostek w starciu z bezlitosnym systemem. 
Takich jak nauczycielka Anna Burdówna z Ełganowa, która za swoją pracę w pol-
skiej placówce oświatowej została osadzona w obozie koncentracyjnym. 

Kolejnym etapem podróży było poznanie historii 
i pracy elektrowni wodnej w Straszynie. Powstała w 1910 
roku, a jej moc wynosi 2411 kw. Po wojnie jej prąd zasilał 
gdańskie tramwaje. W Bielkowie na stacji kolejowej 
rowerzyści poznali historię Brunona Gregorkiewicza 
o którym opowiedział Piotr Szubarczyk z gdańskiego 
IPN. Prelegent przypomniał jego służbę w Legionach 
Polskich, walkę w powstaniu wielkopolskim. Po odzy-
skaniu niepodległości Gregorkiewicz zaangażował się 
w szerzenie polskości na tych terenach. W latach 60-tych 

RAJD ROWEROWY ŚLADAMI POLAKÓW 
NA GDAŃSKICH WYŻYNACH

XX wieku w osadzie usytuowany został obelisk przypo-
minający te fakty. Po pokonaniu kolejnych kilometrów 
trasy, uczestnicy rajdu dotarli do Pręgowa. Poznali tam 
historię i oddali hołd zamordowanym ofiarom „Marszu 
Śmierci” z 1945. W obliczu nadciągającej klęski Niemcy 
ewakuowali więźniów obozu Stutthof na zachód, tych 
którzy nie mogli maszerować zabijali. Taki los spotkał 
41 osób, które zostały pochowane w Pręgowie. Kolejnym 
etapem podróży była wieś Mierzeszyn i odkrycie losów 
księdza Jana Pawła Aeltermanna, niemieckiego duchow-

nego. Ten ksiądz jawnie i zdecydowanie protestował 
i ostrzegał swoich wiernych przed polityką Hitlera i jego 
zwolenników. Nie uszło to uwadze Gestapo, które 22 
listopada 1939 aresztowało księdza Aeltermanna i go 
rozstrzelało w Nowym Wiecu. Dzisiaj imię odważnego 
i bohaterskiego duchownego nosi miejscowa szkoła 
i plac w osadzie. W Zaskoczynie poznali historię 
i teraźniejszość Domu Pomocy Społecznej. Budynek 
wybudowano w 1932 na potrzeby szkolenia kadr partii 
hitlerowskiej i sanatorium. Jedną z ciekawostek placówki 
jest rzeźba „Macierzyństwo” autorstwa Thoraka z 1942. 
Miłośnicy i pasjonaci lokalnych dziejów do dzisiaj po-
szukują odpowiedzi, dlaczego ta monumentalna rzeźba 
znalazła się na Gdańskich Wyżynach. W Ełganowie 
dzięki opowieści druha Jana Trofimowicza rowerzyści 
odkryli przeszłość miejscowej szkoły. 3 maja 1939 roku 
polska placówka otrzymała sztandar i po latach w 70 
rocznicę tego wydarzenia społeczność lokalna odsłoniła 
pomnik z pamiątkową tablicą. Honorowym gościem tej 
uroczystości była Anna Burdówna nauczycielka, która 
uczyła w tej szkole przed II wojną światową i pamiętała 
jej losy. Po dotarciu do Granicznej Wsi miłośnicy histo-
rii poznali losy Alfa Liczmańskiego działacza polonijnego 
i harcmistrza na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Na 
zakończenie uczestnicy rajdu rowerowego sprawdzili 
swoją wiedzę w teście historycznym, którego zwycięz-
cami zostali Daniel Czerwiński i Krzysztof Drażba. Na 
zakończenie przy wspólnym ognisku odpoczywając 
i snując opowieści o dawnych mieszkańcach tych ziem. 
Cieszę się z dużej liczby uczestników naszej wycieczki 
– podsumował Jacek Świs, pomysłodawca i organizator 
wydarzenia. Uważam, że poznawanie losów Polonii 
Gdańskich Wyżyn na rowerze to dobry pomysł, który 
będzie kontynuowany w przyszłości.

Organizatorami rajdu rowerowego byli: Stowa-
rzyszenie Traugutt.org oraz Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim. 

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu: „Zor-
ganizowanie imprezy turystycznej promującej walory 
turystyczne Powiatu Gdańskiego”.

Tomasz Jagielski
Zdjęcie: Jacek Świs

W dniu 27 września br. odwiedził naszą Gminę Członek 
Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. Złożył on 
deklaracje, że Samorząd Województwa Pomorskiego przekaże 
środki na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 233 
z Mierzeszyna w kierunku Miłowa. Współpraca Samorządu 
Województwa Pomorskiego, Powiatu Gdańskiego i Gminy Trąbki 
Wielkie może doprowadzić także do budowy chodnika przy 
drodze wojewódzkiej nr 233 w pobliżu Zespołu Szkół w Warczu. 
Natomiast Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim przygo-
towuje się intensywnie do inwestycji poprawiających stan dróg 
powiatowych. Jeśli chodzi o te znajdujące się na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie to brane są pod uwagę dwie. Pierwsza to tzw. 
aleja dębowa z Domachowa do Zaskoczyna, która ma zyskać na-
wierzchnię asfaltową, a druga to droga powiatowa w Kleszczewie. 
Jest szansa, że remonty te zostaną przeprowadzone w 2017 roku.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Paulina Papis

BĘDĄ REMONTOWANE KOLEJNE DROGI I CHODNIKI
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Uroczystość rozpoczęła Msza święta w ko-
ściele pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Trąbkach Wielkich, 
po której społeczność szkoły przemaszero-
wała ze sztandarami na dziedziniec szkolny. 
Dyrektor Przemysław Sautycz po powitaniu 
licznie przybyłych gości, zaprosił do obejrzenia 
przedstawienia przygotowanego przez uczniów 

MODERNIZACJA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ ZAKOŃCZONA

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Trąbkach Wielkich swą 
wyjątkowość zawdzięcza otwarciu nowego skrzydła budynku 
szkoły podstawowej. W słoneczny dzień 1 września zmaterializo-
wały się marzenia o szkole z szatnią, kuchnią, stołówką i salą 
lekcyjną dla każdej klasy! Długo czekaliśmy na ziszczenie się pra-
gnień, nie dziwi więc fakt, że uczciliśmy ten dzień z rozmachem.

naszej szkoły pod wodzą pełnej pomysłów 
Kamilli Cieślak.

Poświęcenie krzyży, które zawisną w no-
wych salach lekcyjnych, symboliczne przecięcie 
wstęgi oraz poświęcenie nowego budynku 
dopełniły oficjalną część uroczystości.

Rada Rodziców, Dyrektor i Grono Pedago-
giczne zadbali o to, by uczniowie i ich rodzice 

zapisali w swej pamięci ten radosny dzień i o go-
dzinie czternastej zaprosili wszystkich na festyn 
rodzinny, którego nie udałoby się zorganizować 
bez pomocy darczyńców. W tym miejscu serdecz-
nie dziękujemy: firmie ELNAFT, firmie AKOMEX, 
fundacji PAN WŁADEK, firmie MOLDREW, 
firmie ENERGA, STOCZNI REMONTOWEJ, 
firmie ALDA Import – Eksport, restauracji K2 
z Borzechowa i TIM Catering z Przywidza.

W czasie trwania festynu można było wziąć 
udział w licznych konkurencjach i zdobyć rozma-
ite nagrody. By wyciągnąć szczęśliwy los w loterii 
trzeba było wykazać się cierpliwością stojąc 
w pokaźnej kolejce. Zmęczonym uczestnikom 
zmagań sportowych bardzo smakowały kiełbaski 
z grilla po mistrzowsku przygotowywane przez 
Przewodniczącego Rady Rodziców Grzegorza 
Budnika. Dobrej zabawie sprzyjała piękna, iście 
letnia aura.

Ewa Wojewódka
Zdjęcia: Andrzej Markowski

Dynamiczny rozwój gminy Trąbki Wielkie, rozwój przedsiębiorczo-
ści oraz inwestycje firm wpływają na rozbudowę infrastruktury 
oraz rozwój usług dla wszystkich mieszkańców. Od 2015 roku, 
dzięki rozbudowie sieci gazowej, przedsiębiorstwa oraz mieszkań-
cy Trąbek Wielkich mają możliwość korzystania z najbardziej 
ekologicznego i wygodnego paliwa, jakim jest gaz ziemny

ZOSTAŃ ODBIORCĄ GAZU ZIEMNEGO

Gaz posiada szereg przewag, zwłaszcza porów-
nując go do węgla, miału i innych stałych nośników 
energii. Dla ceniących wygodę w użytkowaniu 
paliwa oraz automatykę w obsłudze ogrzewania 
domu, to właśnie gaz ziemny jest optymalnym roz-
wiązaniem. Komfort, brak konieczności sprzątania 
popiołu i sadzy oraz składowania opału przed okre-
sem grzewczym są argumentami przemawiającymi 
za korzystaniem właśnie z gazu. Kotły gazowe do-
stępne na rynku charakteryzują się bardzo wysoką 
sprawnością, są proste w obsłudze i umożliwiają 
łatwą regulację procesu spalania. Ze względu na 
niewielki rozmiar można je zamontować prawie 
w każdym miejscu. Gaz ziemny jest paliwem eko-
logicznym, którego wykorzystanie ogranicza niską 
emisję z przydomowych palenisk.

Gazu nie trzeba kupować na zapas ani płacić 
za niego z góry. Rachunki wystawiane są dopiero 
za zużyte paliwo lub na podstawie faktur progno-

zowanych. Spośród wygodnych paliw, takich jak 
energia elektryczna, gaz płynny i olej opałowy, 
najtaniej można ogrzać mieszkanie właśnie za 
pomocą gazu ziemnego. Konkurować cenowo 
z gazem mogą jedynie paliwa stałe, które wymagają 
znacznych nakładów pracy oraz czasu w codzien-
nym użytkowaniu. 

Jak korzystać z gazu
Mieszkańcy Trąbek Wielkich zainteresowani 

korzystaniem z gazu ziemnego, powinni przesłać 
pocztą lub dostarczyć do BOK PGNiG Obrót 
Detaliczny (Biuro Obsługi Klienta PGNiG Obrót 
Detaliczny ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk) 
„Wniosek o określenie warunków przyłączenia” 
wraz z kopią mapy do celów informacyjnych dla 
swojej działki.

Klienci, którzy zrezygnują z dotychczasowego 
źródła ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego, 

mogą także odebrać nagrodę pieniężną w formie 
dopłaty do wymiany systemu ogrzewania w wyso-
kości 500 zł lub 300 zł, w zależności od wybranej 
grupy taryfowej. Promocja trwa do końca roku lub 
do wyczerpania puli nagród. Dla zainteresowanych 
skorzystaniem z promocji uruchomiono adres: 
zmien.ogrzewanie@pgnig.pl.

Niezależnie od nagrody finansowej propo-
nowanej przez PGNiG, w przypadku planowanej 
rezygnacji z dotychczasowego węglowego źró-
dła ogrzewania na rzecz ogrzewania gazowego, 
mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie mogą ubiegać 
się o dofinansowanie ze środków Budżetu Gminy 
Trąbki Wielkie. Warunki udzielenia dofinansowania 
reguluje „Regulamin udzielenia dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Trąbki Wielkie na dofi-
nansowanie kosztów inwestycji związanych z ogra-
niczeniem niskiej emisji na terenie gminy Trąbki 
Wielkie” przyjęty Uchwałą Rady Gminy Trąbki 
Wielkie nr 42/VI/2014 z dnia29 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w sie-
dzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie oraz w Te-
lefonicznym Centrum Obsługi PGNiG pod nr tel. 
58 325 99 02 (w godzinach 7.00-19.00).

Do dyspozycji Klientów są także pracownicy 
Pomorskiej Sekcji Marketingu dostępni pod nume-
rami telefonów: 661 99 12 99 – Adam Krantz, 607 
450 447 – Monika Roman.

Więcej informacji: www.oferta.pgnig.pl
Materiał informacyjny PGNiG

mailto:zmien.ogrzewanie@pgnig.pl
http://www.oferta.pgnig.pl/
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KUCHNIE 
ŚWIATA

We współczesnym świecie wiele mówi 
i pisze się o jedzeniu. Całe strony w modnych 
magazynach wypełniają artykuły na temat 
nowych trendów kulinarnych czy wręcz całych 
filozofii przygotowywania i spożywania posił-
ków. Oprócz nacisku na jakość i pochodzenie 
produktów używanych w kuchni i ich optymal-
ne zbilansowanie (energetyczne, smakowe, etc.), 
coraz częściej podkreśla się także styl i formę 
ich spożywania (filozofia slow food). Nie jest 
to żadna nowość, gdyż niemal we wszystkich 
kulturach naszego globu biesiadowanie i wy-
nikająca z niego tradycja kulinarna stanowiło 
(i stanowi nadal) istotny czynnik integracji 
wybranej wspólnoty: od rodziny po naród. Nie 
zapomniano o tym fakcie także w Gimnazjum 
im. Kazimierza Jagiellończyka w Trąbkach 
Wielkich.

8 września odbył się w szkole finał projek-
tu Kuchnie świata. W trakcie dwóch długich 
przerw uczniowie wraz z rodzicami, nauczy-
cielami, zaproszonymi gośćmi przygotowali 
stoiska, na których zaprezentowano tradycję 
kulinarną wielu krajów : Rosji, Niemiec, 
Polski, Iranu, Indonezji, Rumunii. Wśród 
potraw znalazły się dania doskonale znane 

(pyzy z mięsem, jabłecznik, bigos, chleb ze 
smalcem), jak też mniej popularne (bliny 
z dżemem jagodowym, sałatka śledziowa, 
serniczki, pieczona kapusta z ryżem, Kartoffel-
salat, Weisswurst, Apfelschorle, curry z ryżem, 
kurczakiem i wołowiną). Tak niespotykana 
różnorodność prezentowanych tradycji ku-
linarnych wzięła się stąd, iż w Gimnazjum 
swoje praktyki w ramach AISEC odbywały 
cztery studentki z Indonezji, Iranu i Rumunii. 
Kuchnię niemiecką prezentowali uczniowie 
z klasy 2e pod opieką nauczycielki Doroty 
Niewiadomskiej, kuchnię rosyjską przygoto-
wała mieszkanka Postołowa Tatiana Marocka, 

a polską – zaprzyjaźnione członkinie Koła 
Gospodyń Wiejskich z Gołębiewka. 

Dzięki tak ogromnej różnorodności 
smaków, projekt spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem: do wielu stoisk, zwłaszcza 
tych z bardziej egzotyczną kuchnią, ustawiały 
się długie kolejki. Wszystkie potrawy uzyskały 
bardzo wysokie oceny, zaś ogromny entuzjazm 
zaangażowanych w przygotowanie Kuchni 
świata pozwala przypuszczać, że impreza ta 
będzie miała charakter cykliczny i na stałe 
zagości w naszym Gimnazjum.

Anna Puta-Kanarek
Zdjęcie: Ewa Tuz

Już po raz trzeci Gminna Biblioteka 
Publiczna w Trąbkach Wielkich przystąpiła 
do akcji Narodowe Czytanie. Po raz pierw-
szy jednak odbyła się ona poza biblioteką. 
Miejscem, gdzie czytano „Quo vadis” Hen-
ryka Sienkiewicza, był bowiem parking 
obok Remizy OSP przy ulicy Św. Floriana 
w Trąbkach Wielkich. Imprezie patronował 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
który był jednym z czytających. Czytali także 
dyrektorzy placówek oświatowych: Dyrektor 
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich Ewa Tuz, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Warczu Anna 
Bartoszewska (na zdjęciu), Dyrektor Przed-
szkola w Trąbkach Wielkich Anna Tysler 
i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich Przemysław Sautycz. Fragmenty 
dzieła Henryka Sienkiewicza prezentowali 
również przedsiębiorcy z Trąbek Wielkich: 
Aneta Specylak z Firmy As – Decor oraz Rafał 
Bielawa ze Spółki Elnaft. Wśród czytających 
nie mogło zabraknąć przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, seniorów i młodzieży. 
Tę pierwszą grupę reprezentowała Prezes 
Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry 
Fosa Alina Suska, tę drugą – Przewodnicząca 
Klubu Seniora z Kaczek Maria Grabińska, 
a tę trzecią – licealistka z Trąbek Wielkich 

NARODOWE CZYTANIE NA… 
PARKINGU

Daria Specylak. Na pamiątkę tego wydarzenia 
wszyscy czytający otrzymali „Quo vadis”, ale 
w formie audiobooku. Imprezie towarzyszyła 
wystawa różnych wydań powieści Henryka 

Sienkiewicza. Główny cel przedsięwzięcia, 
czyli popularyzacja czytelnictwa, na pewno 
został w Trąbkach Wielkich zrealizowany.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Ewa Papis
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W dniu 11 września 2016 roku, w czasie 
Biesiady Dożynkowej, na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich odbyły się 12. Mi-
strzostwa Gminy Trąbki Wielkie w strzelectwie. 
Zostały one rozegrane w 8 kategoriach. Udział 
w nich wzięła rekordowa ilość osób: 139, w tym 
44 zawodniczki i 95 zawodników. Reprezentowali 
oni aż 21 sołectw. Zabrakło więc przedstawicieli 
tylko 4 sołectw: Błotni, Klępin, Zaskoczyna i Złej 
Wsi. Strzelano z karabinku pneumatycznego 
z odległości 10 m. Zawodniczki i zawodnicy od-
dawali najpierw po 3 strzały próbne, a następnie 
do tej samej tarczy strzelali jeszcze pięć razy. 
Sędziowie zaliczali do klasyfikacji 5 najlepszych 
wyników. Najlepiej podczas Mistrzostw, 56 pkt 
na 60 możliwych, strzelała Julianna Jasion z Do-
machowa (12, 12, 11, 11, 10). Gorsi o jeden punkt 
byli: Mariusz Górski z Trąbek Małych (12, 12, 11, 
10, 10) i Krystian Ossowski z Trąbek Wielkich 
(12, 11, 11, 11, 10). Najwięcej „dwunastek” bo 
aż trzy ustrzelił Karol Kusaj z Ełganowa, ale 
dwa kolejne jego strzały trafiły w „9” i uzyskał 
wynik 54 pkt. Dzięki tym „dwunastkom” zajął 
on pierwsze miejsce w swojej kategorii, gdyż taki 
sam wynik uzyskali jeszcze Tomasz Budzyński 
z Warcza i Andrzej Kłotkowski z Sobowidza. 
Zajęli oni ex aequo drugie miejsce, gdyż tak 
samo trafiali: 4 x w 11 i raz w 10.

W poszczególnych kategoriach zwyciężali: 
młodziczki – Zuzanna Kusaj z Ełganowa (52 
pkt), juniorki – Michalina Perka z Kaczek (51 

pkt), seniorki – Julianna Jasion z Domachowa 
(56 pkt) , weteranki – Krystyna Radziszewska 
z Gołębiewka (51 pkt), młodzicy – Szymon Kar-
nath z Sobowidza (48 pkt), juniorzy – Krystian 
Ossowski z Trąbek Wielkich (55 pkt), seniorzy 
– Karol Kusaj z Ełganowa (54 pkt) i weterani – 
Mariusz Górski z Trąbek Małych (55 pkt).

W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał 
się Mierzeszyn (150 pkt). Drugie miejsce zajęły 
Trąbki Wielkie (137 pkt), a trzecie Kaczki (125 
pkt). Na kolejnych miejscach uplasowały się 

następujące sołectwa: Ełganowo (123 pkt), Do-
machowo (106 pkt), Gołębiewko (91 pkt), Trąbki 
Małe (90 pkt), Sobowidz (89 pkt), Kleszczewo 
(89 pkt), Czerniewo (81 pkt), Drzewina (78 pkt), 
Cząstkowo (73 pkt), Pawłowo (53 pkt), Warcz 
(43 pkt), Gołębiewo Wielkie (40 pkt), Graniczna 
Wieś (39 pkt), Rościszewo (37 pkt), Postołowo 
(29 pkt), Łaguszewo (21 pkt), Gołębiewo Średnie 
(17 pkt) i Kłodawa (10 pkt).

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski

MIERZESZYN WYGRYWA W STRZELECTWIE
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W dniu 25 września 2016 roku na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbyły się 31. Mistrzostwa Gminy Trąbki 
Wielkie w lekkoatletyce. Udział w nich wzięły 44 osoby, 
w tym 17 lekkoatletek i 27 lekkoatletów. Reprezentowały 
one 9 sołectw. Rywalizowano w 12 konkurencjach. Za-
wodniczki w biegach na 100 m, 200 m, 800 m i sztafecie 4 
x 100 m oraz w skoku w dal i w rzucie kulą, a zawodnicy 
w biegach na 100 m, 200 m, 1500 m i sztafecie 4 x 100 
m oraz w skoku w dal i rzucie kulą.

Najwięcej medali, bo aż 5, zdobyła Natalia Mą-
drzejewska z Domachowa. Zwyciężyła ona w biegu na 
100 m, biegu na 200 m, skoku w dal oraz w sztafecie, 
a w rzucie kulą zajęła 3. miejsce. Po 4 medale zdobyli: 
Sebastian Buga z Kaczek oraz Piotr Megger z Trąbek 
Wielkich. Ten pierwszy wygrał bieg na 100 m, bieg na 
200 m oraz rzut kulą, a w skoku w dal zdobył srebrny 
medal. Natomiast ten drugi okazał się najlepszy w skoku 
w dal oraz w sztafecie, a drugie miejsca zajął w biegach 
na 100 i 200 m. Po 3 medale wywalczyli: Katarzyna 

DOMACHOWO NAJLEPSZE W LEKKOATLETYCE

Zajkowska (wcześniej Lul) z Klępin (3 srebrne – w biegu 
na 200 m, w skoku w dal oraz w rzucie kulą) oraz Paweł 
Bąk z Trąbek Wielkich (1 złoty w sztafecie 4 x 100 m 
i 2 brązowe w biegach na 100 i 200 m).

Wśród sołectw najwięcej medali, po 9, zdobyło 
Domachowo (4 złote, 1 srebrny i 4 brązowe) i Trąbki 
Wielkie (3 złote, 4 srebrne i 2 brązowe). Trzecim sołec-
twem w tej klasyfikacji zostały Kaczki z 6 medalami (4 
złote, 1 srebrny i 1 brązowy).

Najwięcej pierwszych miejsc, bo aż 4, zdobyły 
sołectwa Domachowo i Kaczki, 3 złote medale zdobyło 
Sołectwo Trąbki Wielkie, a jeden złoty medal przypadł 
w udziale Sołectwu Kleszczewo.

W klasyfikacji generalnej drużynowej, sukces 
z roku 2015 i 2014, powtórzyło Sołectwo Domachowo 
(310 pkt), które tym razem wyprzedziło Sołectwo 
Drzewina (232 pkt) i Sołectwo Trąbki Wielkie (210 
pkt). Na kolejnych miejscach uplasowały się następu-
jące sołectwa: Kaczki (196 pkt), Trąbki Małe (111 pkt), 

Klępiny (105 pkt), Czerniewo (87 pkt), Kleszczewo (57 
pkt) i Sobowidz (40 pkt).

Mistrzami Gminy Trąbki Wielkie w poszczególnych 
konkurencjach zostali:
lekkoatletki
bieg na 100 m – Natalia Mądrzejewska (Domachowo) 13,83 s 
(Rekord Gminy 13,1 s)
bieg na 200 m – Natalia Mądrzejewska (Domachowo) 31,44 
s (RG 28,57 s)
bieg na 800 m – Martyna Misior (Kleszczewo) 3:00,0 min 
(RG 2:34,7 min)
sztafeta 4 x 100 m – Domachowo (Sylwia Łyskowska, Angelika 
Mądrzejewska, Mariola Mądrzejewska, Natalia Mądrzejewska) 
– 1:06,1 min (RG 58,7 s)
skok w dal – Natalia Mądrzejewska (Domachowo) – 4,20 m 
(RG 4,90 m)
pchnięcie kulą – Ewa Buga (Kaczki) – 7,72 m (RG 10,02 m)
lekkoatleci
bieg na 100 m – Sebastian Buga (Kaczki) – 12,11 s (RG 11,16 s)
bieg na 200 m – Sebastian Buga (Trąbki Wielkie) – 26,28 s 
(RG 23,34 s)
bieg na 1500 m – Adrian Gostomski (Trąbki Wielkie) – 5:14,1 
min (RG 4:39,9 min)
sztafeta 4 x 100 m – Trąbki Wielkie (Piotr Megger, Paweł Bąk, 
Adrian Gostomski, Mateusz Szostek) – 57,6 s (RG 51,1 s)
skok w dal – Piotr Megger (Trąbki Wielkie) – 5,59 m (RG 
6,13 m)
pchnięcie kulą – Sebastian Buga (Kaczki) – 10,52 m (RG 
12,47 m)

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Monika Kosznik
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Nasze drużyny piłkarskie występujące w klasie okręgowej 
wreszcie wygrały. Sokół Ełganowo (na zdjęciu) na własnym boisku 
z Olimpią Osowa 2 : 1 i ze Startem Mrzezino 1 : 0, a na wyjeździe 
ze Sztormem Mosty 2 : 0. Natomiast Orzeł Trąbki Wielkie u siebie 
z Eko Prod Szemud 5 : 1 i MKS Władysławowo 3 : 1, a w Gdańsku 
z Polonią 3 : 1. Nie obyło się jednak bez porażek. Sokół przegrał 
w Ełganowie z KS Kamienica Królewska 2 : 3 i w Kowalach z GKS 
0 : 3. Orzeł zaś w Pruszczu Gdańskim z Czarnymi 0 : 2 i w Trąbkach 
Wielkich z Orlętami Reda 2 : 3. Po 8. kolejkach Sokół z dorobkiem 
12 punktów i stosunkiem bramek 11 : 11 zajmuje 8. pozycję, a Orzeł 
posiadający 9 punktów i stosunek bramek 16 : 14 jest 9.

Gorzej prezentują się nasze drużyny występujące w klasie B. 
Po 6. kolejkach żadna z nich nie wygrała!!! GKS Trąbki Wielkie 
zdołał zdobyć tylko 2 punkty za remisy na własnym boisku z GTS 
Rokitnica 2 : 2 i GTS Juszkowo 1 : 1 by mecze wyjazdowe przegrać: 
z GTS Przywidz 0 : 2 i z GTS Goszyn 0 : 3. Olimp Mierzeszyn 
ma swoim koncie jedynie punkt za remis z KS Grabiny Zameczek 
2 : 2. Pozostałe przegrał: w Domachowie z GTS Goszyn 0 : 9, 
w Juszkowie z GTS 0 : 5, w Straszynie z GTS 1 : 3, a na mecz do 
Steblewa z Wisłą piłkarze Olimpu nie pojechali i przegrali wal-
kowerem. Nic więc dziwnego, że drużyna ta okupuje ostatnie, 14, 
miejsce, a GKS jest 12.

SOKÓŁ ÓSMY, ORZEŁ DZIEWIĄTY W KLASIE 
OKRĘGOWEJ, A GKS DWUNASTY I OLIMP 
CZTERNASTY W KLASIE B

Terminy następnych meczów na własnych boiskach:
8.10. (sobota), godz. 15.00 GKS – Wisła Steblewo w Trąbkach Wielkich
9.10. (niedziela), godz. 14.00 Olimp – Wisła Długie Pole w Doma-

chowie
15.10. (sobota), godz. 15.00 Sokół – GKS Sierakowice w Ełganowie
15.10. (sobota), godz. 15.30 Orzeł – Olimpia Osowa w Trąbkach 

Wielkich
16.10. (niedziela), godz. 14.00 Olimp – Morze Stegna w Domachowie
22.10. (sobota), godz. 15.00 GKS – Orzeł Straszyn w Trąbkach 

Wielkich
29.10. (sobota), godz. 14.00 Sokół – GOSRiT Luzino w Ełganowie
29.10. (sobota), godz. 15.00 Orzeł – GKS Sierakowice w Trąbkach 

Wielkich
30.10. (niedziela), godz. 14.00 DERBY: Olimp – GKS w Domachowie
5.11. (sobota), godz. 15.00 GKS – Morze Stegna w Trąbkach Wielkich

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Karol Kusaj



pgnig.pl

Zamów telefonicznie lub online

**opłata zgodna z taryfą operatora

Odwiedź naszą stronę
pgnig.pl

Zadzwoń do nas!

801 800 234**

*170 zł brutto to maksymalna oszczędność wynikająca z porównania oferty cenowej energii elektrycznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i najdroższej z ofert sprzedawców w taryfie G11. Porównanie to obejmuje roczny 
koszt energii elektrycznej (przy założeniu zużycia na poziomie 2200 kWh), koszty opłaty handlowej oraz akcyzę, z wyłączeniem kosztów dystrybucji. Podane wartości zawierają VAT. Porównanie dotyczy ofert 
obowiązujących w dniu 31.08.2016 r. 

    prąd taniej do 170 zł*
    stała cena przez cały rok
    opłata handlowa 0 zł

    umowa na czas nieokreślony
    minimum formalności przy zmianie sprzedawcy

Korzyści

Masz gaz w PGNiG? Teraz ciesz się też tańszym prądem.

W Pakiecie
Prądu i Gazu
prąd taniej do 170 zł*

REKLAMA
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