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zł, a jego wykonawcą była Firma „BOLEK i LOLEK” 
Budownictwo, Remonty Bogdan Janusz ze Skarszew, 
natomiast wóz ratowniczo-gaśniczy jest marki Renault 
Manager G270, z 1996 roku, 8 osobowy, posiada zbior-
nik wody o pojemności 3000 l i kosztował 69000 zł.

Następnie nastąpiło symboliczne oddanie remizy 
do użytku poprzez przecięcie wstęgi. Dokonali tego: 
Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, Radny Gminy 
Trąbki Wielkie Karol Kusaj, Prezes OSP Ełganowo An-
drzej Surma oraz najmłodszy druh w OSP Ełganowo – 
4-letni Miłosz Chmielewski. Potem nastąpiło przekazanie 
symbolicznego klucza do nowej siedziby OSP. Wręczali 
Wójt i Przewodniczący Rady, a odbierał – Prezes OSP 
Ełganowo. Kolejnym punktem uroczystości było przeka-
zanie kluczy i dokumentów wozu ratowniczo-gaśniczego. 
Przekazywał Naczelnik OSP Ełganowo Wojciech Surma, 
a odbierał kierowca Łukasz Surma. Po czym ks. Jarosław 
Brylowski poświęcił nowy obiekt i wóz przy włączonych 
syrenach alarmowych. Po poświęceniu obiektów odbyło 
się wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom. Złoty 
medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Mie-
czysław Oroń, a brązowe – druh Andrzej Chmielewski, 
druh Piotr Czerw i druh Zenon Orlikowski. Trzem 
strażakom wręczono odznaki „Strażak Wzorowy”. Byli 
to: druh Karol Kusaj, druh Marcin Leśniewski i druh 
Łukasz Tarczyński. Wójt Gminy Trąbki Wielkie i Naczel-
nik OSP Wojciech Surma nie zapomnieli o tych, którzy 
przyczynili się szczególnie do realizacji tych inwestycji. 
Na ręce Starosty Gdańskiego i Przewodniczącego Rady 
Gminy Trąbki Wielkie przekazali oni pamiątkowe po-
dziękowania dla radnych Powiatu Gdańskiego i rad-
nych Gminy Trąbki Wielkie. Uroczysty apel zakończył 
się zaproszeniem gości do zwiedzania remizy i wozu 
oraz na poczęstunek.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski

3 MAJA W EŁGANOWIE
W dniu 3 maja 2017 roku odbyły się gminne uroczystości zwią-
zane z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Mię-
dzynarodowego Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej od-
prawionej przez ks. Jarosława Brylowskiego – rektora 
kościoła filialnego pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ełga-
nowie w towarzystwie ks. Dariusza Cieniewicza z parafii 
pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kuźnicy (wcześniej 
proboszcz parafii pw. Św. Józefa Robotnika w Postoło-
wie). Przybyły na nią poczty sztandarowe i delegacje 
jednostek OSP z Trąbek Wielkich, Sobowidza, Mierze-
szyna i Ełganowa, a także ze Szkoły Podstawowej im. 
K. Pawłowskiej i Gimnazjum im. K. Jagiellończyka. Byli 
także m.in.: Starosta Gdański Stefan Skonieczny, Radni 
Powiatowi – Dorota Bąk, Bogdan Dombrowski będący 
jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Powiato-
wego OSP RP, Andrzej Gralla i Michał Olejnik, Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol będący jednocze-
śnie Wiceprezesem Zarządu Gminnego Związku OSP 
RP, Przewodniczący Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 

Leszczyński, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Józef Sroka oraz Radni Gminy: Wioleta 
Frydrych, Wiesław Keler, Karol Kusaj, Jan Selka i Michał 
Studziński, p.o. Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej PSP w Pruszczu Gdańskim st. kpt. Jarosław Butrym 
oraz Komendant Gminny OSP Grzegorz Maliszewski. 
Po nabożeństwie, pod obeliskiem znajdującym się na 
przykościelnym placu, delegacje złożyły kwiaty i znicze. 
Następnie, uczestnicy uroczystości, przemaszerowali pod 
nową remizę OSP Ełganowo. Tam odbył się uroczysty 
apel. Na wstępie Naczelnik OSP Ełganowo Wojciech 
Surma złożył meldunek o gotowości do apelu. Meldunek 
odebrał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Po-
tem poinformował on o historii budowy remizy i zakupu 
wozu ratowniczo-gaśniczego. Uczestnicy uroczystości 
dowiedzieli się, że budynek remizy posiada kubaturę 867 
m3, powierzchnię użytkową 168 m2, kosztował 398460 
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ków i piękno przygotowanych strojów są 
godne podziwu. Po emocjach związanych 
z pokazem uczniowie śpiewając m.in. „Bo 
wszyscy Polacy to jedna rodzina...” utworzyli 
„Żywą flagę” przy akompaniamencie Toma-
sza Stroynowskiego. Przed ogłoszeniem wy-
ników związanych z pokazem mody odbyła 
się loteria fantowa, w której każdy gość z pa-
triotyczną ozdobą mógł wygrać biało-czer-
woną flagę. W sumie rozdano 30 flag, które 
zapewne będą wywieszone już niedługo na 
domach szczęśliwców. Loterię poprowadziła 
Aleksandra Nowogrodzka będąca pomysło-
dawczynią i odpowiadającą za organizację 
tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Równie 
mocno zaangażowany w organizację biało-
-czerwonego święta jest Andrzej Szczypiorski, 
który pomaga od samego początku imprezy, 
czyli od 2006 roku.

Na koniec Jury ogłosiło wyniki konkursu. 
Na trzecim miejscu podium ex aequo stanęły 
cztery zespoły: SP Kłodawa, SP Mierzeszyn, 
SP Trąbki Wielkie oraz Przedszkole z Trąbek 
Wielkich. O stopień wyżej stanęły dwa zespo-
ły: SP Czerniewo i Gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich. Laur zwycięstwa przypadł drużynie 
wystawionej przez SP Sobowidz. Dodatkowo 
przyznano także nagrody indywidualne, któ-
re otrzymali: Alan Lis ze SP Kłodawa oraz 
Maciej Tusk ze SP Sobowidz.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA FLAGI NARODOWEJ

Wspaniała lekcja nowoczesnego patrioty-
zmu. Biel i czerwień opanowała całą Szkołę 
Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w So-
bowidzu. Nasze narodowe barwy królowały 
w rozmaitych postaciach od flag, wstążeczek 
przez kotyliony na samych ubraniach koń-
cząc. W ten oryginalny sposób społeczność 
szkoły w Sobowidzu i innych szkół, przed-
stawiciele Samorządu gminnego i lokalnej 
społeczności oddali cześć biało-czerwonym 

barwom w związku ze świętem Flagi Naro-
dowej przypadającym na 2-go Maja a usta-
nowionym przez Sejm RP w 2004 roku.

W programie podziwiać można było 
montaż słowno-muzyczny „Jestem dumny, 
że jestem Polakiem” oraz prezentację multi-
medialną na temat 2-go i 3-go Maja. Następ-
nie licznie zgromadzona publiczność mogła 
podziwiać pokaz mody z wykorzystaniem 
barw narodowych. Kreatywność uczestni-

Maj jest miesiącem niezwykłym pod wzglę-
dem nagromadzenia dat, które w szczególny spo-
sób wpłynęły na naszą historię. Międzynarodowe 
Święto Pracy, Święto Flagi, Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3-go Maja, Dzień Zwycięstwa to za-
ledwie kilka spośród ważnych do zapamiętania 
dni. Dlatego 8 maja 2017 roku, przy współudziale 
licznie przybyłych gości, odbyła się w auli gim-
nazjum wyjątkowa akademia, którą przygotowali 
z własnej inicjatywy uczniowie reprezentujący 
Samorząd Szkolny. Montaż poetycko-muzyczny 
przy akompaniamencie Janusza Beyera i pod 
kierunkiem Ilony Gielniak-Rolnickiej wprowa-
dził zgromadzonych w zawiłe historycznie losy 
naszej Ojczyzny.

Począwszy od elekcji, poprzez zabory, pierw-
szą wojnę światową aż po odzyskanie niepodle-
głości uczniowie w składzie: Fabian Grzywna, 
Kacper Karnath, Natalia Grzębska, Dominika 
Kuchta, Julia Dziemińska, Julia Janiszewska, Niko-
dem Ostrowski, Agata Sokół, Aleksandra Bida, Jan 

UROCZYSTA LEKCJA PATRIOTYZMU W GIMNAZJUM
Skulimowski, Helena Górska prezentowali teksty 
liryczne oraz pieśni. Uroczysty nastrój podnosiła 
powaga przedstawianych dzieł oraz dobór pieśni, 
których wykonania podjęły się chóry: trio męskie 
i żeńskie. Uczniowie, dzięki prowadzącym apel 

koleżankom i kolegom, mieli okazję w szczególny 
sposób przypomnieć sobie wiadomości z historii 
lub poznać nowe wątki tej materii.

Ilona Gielniak-Rolnicka
Zdjęcie: Borys Niski
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Dwanaście lat temu, w dniu konsekracji 
świątyni w Czerniewie, a dzień po odejściu 
do domu Ojca Wielkiego Polaka Papieża Jana 
Pawła II narodziła się tradycja czczenia dzie-
ła jego pontyfikatu. Podobnie było i w tym 
roku w dniu 12 kwietnia. Delegacje Urzędu 

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W CZERNIEWIE

i Rady Gminy Trąbki Wielkie, sołtysów, szkół 
i Przedszkola, instytucji, Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z Trąbek Wielkich i Ełganowa, 
rzemieślników oraz organizacji społecznych 
złożyły kwiaty i znicze przed ołtarzem. Lekcje 
przeczytali Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 

Konkol i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich Prze-
mysław Sautycz, kazanie wygłosił ks. Andrzej 
Sowiński – proboszcz parafii św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie, który celebrował mszę świę-
tą wraz z proboszczem parafii Przemienie-
nia Pańskiego w Sobowidzu – Krzysztofem 
Masiulanisem (dziekanem dekanatu Trąbki), 
proboszczem parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny ks. Bolesławem An-
toniowem, proboszczem parafii św. Jakuba 
w Kłodawie – Zdzisławem Kumorem, ks. 
prałatem Edwardem Szymańskim i ks. Jaro-
sławem Brylowskim – rektorem kościoła bł. 
Jerzego Popiełuszki w Ełganowie. Uroczystość 
uświetniły sztandary OSP Ełganowo i OSP 
Trąbki Wielkie oraz Szkoły Podstawowej 
im Z. Bukowskiego w Czerniewie i Szkoły 
Podstawowej im. K. Pawłowskiej w Trąbkach 
Wielkich oraz Gimnazjum im K. Jagiellończy-
ka w Trąbkach Wielkich. Msza święta zakoń-
czyła się adoracją Najświętszego Sakramentu 
i procesją Eucharystyczną wokół kościoła .

Przemysław Sautycz
Zdjęcia: Andrzej Markowski

JUBILEUSZE 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Aż 4 pary z Gminy Trąbki Wielkie obchodziły w kwietniu 2017 

roku 50-lecie pożycia małżeńskiego. Są to: Państwo Mariola i Euge-
niusz Baliccy z Gołębiewa Wielkiego, Państwo Krystyna i Stanisław 
Maliszewscy z Gołębiewa Wielkiego, Państwo Janina i Kazimierz Ru-
cińscy z Kleszczewa oraz Państwo Brygida i Józef Pallasch z Gołę-
biewka. W związku z powyższym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda przyznał Szanownym Jubilatom Medale za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol w obecności kierowniczki Urzędu Stanu Cywilne-
go w Trąbkach Wielkich Ludwiki Zdun. Przekazali oni Szanownym 
Jubilatom życzenia długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym 
zdrowiu i zadowoleniu oraz doczekania następnych pięknych jubile-
uszy. Do życzeń dołączyli kosz kwiatów i upominek.

Tekst i zdjęcia: Ludwika Zdun

Państwo Brygida i Józef Pallasch z Gołębiewka Państwo Mariola i Eugeniusz Baliccy  
z Gołębiewa Wielkiego

Państwo Janina i Kazimierz Rucińscy  
z Kleszczewa

Państwo Krystyna i Stanisław Maliszewscy  
z Gołębiewa Wielkiego
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PODZIĘKOWANIE I GRATULACJE 
Z OKAZJI 5-LECIA KLUBÓW SENIORA
To już pięć lat liczą sobie Kluby Seniora powstałe niemalże 
równocześnie w dziesięciu sołectwach Gminy Trąbki Wielkie. 
W tym czasie klubowicze spędzili razem setki godzin przy 
symbolicznej kawie lub herbacie, przy dźwiękach ulubionych 
melodii. Były wspólne wyprawy do kina, teatru lub na cieka-
we imprezy rozrywkowe. Ogromnym zainteresowaniem cie-
szyły się wycieczki do miejsc ciekawych historycznie, 
przyrodniczo, kultowo zarówno te bliższe jak i dalsze, w tym 
zagraniczne. Nie brakowało tradycyjnych zabaw i wieczorków 
tanecznych. Szczególną wartością Klubów była i jest integra-
cja, przeciwdziałanie samotności, tj. bycie razem, a nawet 
zawiązujące się przyjaźnie. Udawało się to Wam niezwykle 
często. 
Wszystko to Państwo osiągacie dzięki znakomitej współpracy, 
a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu Waszych Liderów. 
Dziękujemy Państwu za tą znakomitą pięcioletnią działalność, 
gratulujemy wspaniałych efektów i życzymy zdrowia, dalszych 
pomysłów i dużo satysfakcji z tego co robiliście dotychczas 
i zamierzacie czynić w przyszłości, w kolejnych latach.
Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami 

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Władysław Kanka

UROKLIWA ALEJA OTRZYMA 
NOWĄ NAWIERZCHNIĘ

Od początku maja trwa remont urokliwej krajobrazowo drogi Do-
machowo – Zaskoczyn na odcinku Alei Dębowej o długości 1,59 km. 
Odbywa się on w ramach wieloletniego Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wykonawcą 
inwestycji jest Konsorcjum firm KRUSZYWO Sp. z o. o i BITUMI-
NUM Sp. z o.o. z siedzibą w Linii. W kosztach przedsięwzięcia par-
tycypuje rząd, Powiat Gdański oraz Gmina Trąbki Wielkie. Udział 
Gminy w realizacji tego remontu wynosi 379 tys. zł.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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OOrrggaanniizzaattoorr

JJaann KKoossiińńsskkii

Z PROGRAMOWANIEM 
NA TY W CZERNIEWIE

Wykorzystując zaplecze do pracy indywidualnej z uczniami 
w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie 
od września 2016r. wdrożone zostały zajęcia z nauki programowa-
nia w ramach innowacji pedagogicznej „Z programowaniem na TY”.

Nowatorstwo zaplanowanej innowacji wdrożonej w szkole po-
lega nie tylko na prowadzeniu stałych zajęć z nauki programowa-
nia dla klasy IV, ale również  na wprowadzeniu do programu zajęć 
komputerowych języka programowania Scratch 2.0. w klasach V-VI 
jako edytora tekstu, grafiki, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz 
sterowania obiektem po ekranie.

Dzięki tym zajęciom dzieci stały się partnerami nauczyciela w roz-
wiązywaniu problemów, budowaniu algorytmów i odkrywaniu świata 
programowania…. co wszystkich bardzo cieszy!

Tekst i zdjęcie: Elżbieta Jasiak
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Na miejsce dotarliśmy sporo przed czasem, 
więc mogliśmy przygotować się w małej sali 
uniwersyteckiej. Debata półfinałowa dotyczyła 
tezy „Wprowadzenie emerytury obywatelskiej 
jest najlepszą metodą uzdrowienia polskiego 
systemu emerytalnego”. Nasza drużyna, sto-
jąca po stronie propozycji, toczyła ożywione 
dyskusje i skrupulatnie przeglądała statystyki 
oraz wyliczenia, którymi mieliśmy zamiar po-
przeć nasze argumenty. Naszym przeciwnikiem 
okazała się drużyna z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, na którą 
przyszło nam długo oczekiwać. Debata z lice-
alistami była bardzo burzliwa. Sędziowie stanę-
li po stronie propozycji, przyznając nam sześć 
punktów, natomiast opozycji - 4. W świetnych 
nastrojach udaliśmy się dwa piętra niżej do 
auli Wydziału Nauk Społecznych, w której miał 
mieć miejsce wielki, uroczysty finał dotyczący 
tezy „Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę 

DEBATANCI Z GIMNAZJUM NAJLEPSI
W dniu 24 kwietnia 2017 roku grupa debatancka z Gimnazjum 
w składzie Kacper Karnath (mówca I), Nikodem Ostrowski (mówca 
II), Borys Niski (mówca III), Sandra Wiczling (mówca IV), Teresa Żu-
kowska, Agnieszka Korkowska, Julia Dziemińska, Fabian Grzywna, 
Artur Pankowski, Juliusz Orłowski udała się na Pomorską Ligę Debat. 

pozytywnie wpłynie na rozwój Polski”. Po kilku 
słowach wstępu nasi mówcy wraz z mówcami 
z I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach 
opuścili salę w celu wylosowania stron, których 
będą musieli bronić. Na przygotowanie do dys-
kusji mieliśmy 15 minut. W tym czasie liczna 
publiczność złożona min. z loży ekspertów, 
posłów na Sejm RP, radnych powiatu, radnych 
miasta Gdańsk, reprezentantów grup LOTOS 
i ENERGA, przedstawicieli radia i telewizji 
oraz studentów miała przyjemność obejrzeć 
kilkuminutowy film promujący ideę debat, 
a także wysłuchać kilku zajmujących prze-
mówień gości specjalnych. Debata rozpoczęła 
się około godziny 14.00 i była niesamowicie 
zaciekła. Nasi oponenci, stojący po stronie 
propozycji, odwoływali się m.in. do warto-
ści rodzinnych czy rozwiązań zastosowanych 
w Niemczech. My z kolei wspominaliśmy o za-
ostrzeniu się konkurencji na ceny pomiędzy 

małymi, prywatnymi sklepami a ogromnymi 
sieciami oraz o korzyściach jakie wynikły z do-
puszczenia handlu w niedzielę na Węgrzech. 
Padały liczne pytania, a wszystkie ad vocem 
zostały wykorzystane. Widzowie, mający do 
dyspozycji zielone i czerwone kartki, chętnie 
wyrażali swoje zdanie na temat omawianego 
właśnie argumentu. Podczas przemówień na-
szych mówców w górze widoczny był prawie 
wyłącznie zielony kolor. Po zakończeniu debaty 
loża ekspertów udała się na kilkunastominu-
tową naradę. Gdy tylko jury wróciło na salę, 
został odczytany werdykt. Wygraliśmy z dużą 
przewagą. Wyniki sędziowskie przedstawiały 
się następująco: 3:7, 7:3, 4:6, 3:7, 3:7. Niektó-
rzy obecni byli zdziwieni i nie dowierzali, 
że gimnazjaliści pokonali 15 liceów, o czym 
wspomniał nawet jeden z radnych.  Otrzyma-
liśmy ogromny puchar, który odebrała nasza 
kapitan – Sandra Wiczling. Nagrody rzeczo-
we zostały wręczone przez sponsorów. Każdy 
z organizatorów gratulował nam zwycięstwa 
i wyrażał pozytywne opinie na temat naszej 
drużyny. Usłyszeliśmy wiele miłych słów od 
zgromadzonych osób. Na zakończenie podsu-
mowaliśmy owocny dzień sesją fotograficzną.

Julia Dziemińska
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25 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 57 
im. gen. Władysława Andersa w Gdańsku odbył się Wo-
jewódzki Konkurs Prozy „Prozatorium”. Konkurs miał 
na celu rozpowszechniać czytelnictwo, uczyć poprawnej 
dykcji oraz interpretacji, przygotować do publicznych wy-
stępów i uwrażliwić na sztukę, a także wspierać wszech-
stronny rozwój. Uczestnicy losowali fragment prozy 
(opowiadania z serii „Mikołajek”) i indywidualnie, w ciągu 
45 minut, przygotowywali interpretację głosową tekstu. 
Następnie występowali przed jury i publicznością. Jury 
oceniało poprawną dykcję, interpretację tekstu (oszczęd-
ność gestów) oraz ogólny wyraz artystyczny. Przewodni-
cząca jury Marzena Nieczuja-Urbańska (aktorka Teatru 
Wybrzeże) ogłosiła werdykt, wcześniej udzielając kilku 
cennych wskazówek i rad młodym interpretatorom prozy. 
Poinformowała ona, że  pierwsze miejsce w Konkursie 
zajęła uczennica Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bu-
kowskiego w Czerniewie Aleksandra Gajewska.

Tekst i zdjęcie: Joanna Bartkowiak-Zwarra

UCZENNICA Z CZERNIEWA LAUREATKĄ 
KONKURSU PROZY
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Już tradycyjnie w Przedszkolu w Trąb-
kach Wielkich uroczyście obchodzono Świa-
towy Dzień Książki jako element Innowacji 
Pedagogicznej „Lubię książki” autorstwa 
Agnieszki Krawczyk. W związku z tym do 
Przedszkola przybyły w dniu 24 kwietnia 
2017 roku mamy przedszkolaków oraz Anna 
Chmielewska z Gminnej Biblioteki Publicz-
nej. Panie przeczytały dzieciom utwory Patro-
na Przedszkola Jana Brzechwy: „Kłamczucha”, 
„Globus”, „Stonoga”, „Arbuz”, „Przyjście lata” 
i „Baśń o Rudobrodym koźle”. Tego typu ini-
cjatywa zachęca rodziców przedszkolaków do 
częstszego czytania im książek, a przedszko-
laków – do częstszych kontaktów z literaturą. 
Pozwala ona także przybliżyć, zarówno ro-
dzicom, jak i dzieciom, twórczość Patrona 
Przedszkola Jana Brzechwy.

Tekst i zdjęcie Agnieszka Krawczyk

PRZEDSZKOLAKI OBCHODZIŁY ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy pro-
jekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem 
od ponad dwudziestu lat jest kształtowanie 
postaw obywatelskich, szerzenie wśród mło-
dzieży wiedzy na temat zasad funkcjonowania 
polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, 
a od kilku lat także aktywizacja młodych ludzi 
do działania na rzecz ich środowisk lokalnych.

Każdego roku, w ramach nowej edycji 
SDiM, ogłaszany jest konkurs dla uczniów, 
w którym nagrodą jest udział w posiedzeniu 
SDiM odbywającym się tradycyjnie 1 czerw-
ca, czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka.

W tym roku odbędzie się już XXIII edycja 
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tytuł tegorocznej – 
to: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne 
od symboli propagujących systemy totalitarne. 
Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.

Tradycyjnie uczniowie Gimnazjum bio-
rą udział w projekcie. W tym roku szkolnym 

CZWORO GIMNAZJALISTÓW POSŁAMI NA SEJM!
powstały dwie drużyny: Daria Dusza i Patryk 
Majewski realizowali projekt „Nadanie świe-
tlicy wiejskiej w Błotni imienia Zygmunta 
Bukowskiego”, a Dominika Kempa i Teresa 
Żukowska – „Nadanie szlakowi pieszemu 
z Trąbek Wielkich do Granicznej Wsi imie-
nia Alfa Liczmańskiego”. Uczniowie reali-
zowali te projekty pod opieką nauczycielek: 
Ilony Gielniak-Rolnickiej i Anny Wadowskiej. 
I oba projekty zostały wysoko ocenione przez 
jury, a ich wykonawcy znaleźli się w grupie 
460 wybranych delegatów na Sejm, wybra-
nych spośród uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Tak więc 1 czerwca 
zasiądą oni w ławach Sejmu i będą uczestni-
czyli w posiedzeniu. Będą mieli także okazję 
do zwiedzenia gmachu Sejmu i przyjrzenia 
się z bliska miejscu pracy parlamentarzystów.

Ilona Gielniak-Rolnicka, Anna Wadowska
Zdjęcie: Ilona Gielniak-Rolnicka

W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich zo-
stały zaprezentowane prace plastyczne uczniów klas szó-
stych Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich. Prace 
te są częścią projektu badawczego „Chagall w oczach 
dzieci. Znaczenia wizualno-werbalne nadawane przez 
dwunastolatków wybranym obrazom Marca Chagalla” 
autorstwa Moniki Rysiewicz ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich oraz dr Małgorzaty Karczmarzyk 
z Uniwersytetu Gdańskiego. Współpraca SP Trąbki 
Wielkie z Uniwersytetem Gdańskim zaowocowała już 
publikacją naukową „Kultura-sztuka-edukacja” wydaną 
przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie w 2016 
roku. Rozdział w tej książce dotyczył twórczości Joana 
Miro i stał się promocją naszego środowiska.

U źródeł twórczości plastycznej leżą dwie zasadni-
cze potrzeby człowieka: potrzeba ekspresji i poznania. 
Rysunek czy inny rodzaj działalności plastycznej to, obok 
mowy i gestu, sposób wyrażania się, kanał komuniko-

CHAGALL W OCZACH DZIECI
wania i nawiązywania kontaktu a także doskonalenia 
własnych sprawności i zdolności oraz wiedzy.

W trakcie niniejszej pracy badawczej dzieci otrzy-
mały do obejrzenia 4 obrazy Marca Chagalla oraz zapo-
znały się z sylwetką artysty i rodzajem twórczości jaką 
uprawiał. Poznały terminy plastyczne: sztuka współ-
czesna, abstrakcjonizm. Następnie uczniowie wykonali 
zadanie: „Bawimy się w malarzy i malujemy jak Marc 
Chagall”. Efektem działań są piękne prace, które może-

my podziwiać na wystawie. Projekt w następnej części 
opiera się na analizie semiotycznej znaczeń obrazu.  Ry-
sunek dziecka jest komunikatem wysyłanym do świata 
zewnętrznego. Aby określić znaczenia i potencjał ko-
munikacyjny rysunków dzieci ze szkoły podstawowej 
została dokonana wstępna analiza materiału pozyska-
nego w badaniu. Uczniowie wypowiadali się w prze-
prowadzonych wywiadach na temat własnych odczuć 
wcielania się w postać Marca Chagalla, nadawali tytuły 
swoim pracom. Ostatnim etapem projektu jest opisanie 
powyższych działań.

Monika Rysiewicz
Zdjęcie: Monika Kosznik
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Po kilkumiesięcznych przygotowaniach 
przed publicznością zaprezentowała się 
Grupa Teatralna „La Furia” działająca przy 
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Trąbkach Wielkich. W dniu 6 kwietnia 
2017 roku w Bibliotece Publicznej w Trąb-
kach Wielkich odbyła się światowa prapre-
miera spektaklu „Zbuntowane Bajki”. Autorką 
scenariusza, reżyserką i opiekunką Grupy jest 
Kamilla Cieślak. Na scenie w postacie ze zna-
nych bajek wcieliło się 14 młodych aktorów. 
Postacie te raz po raz nawiązywały do dzi-
siejszych realiów czym rozśmieszały publicz-
ność. Debiut był więc udany. Potwierdziły to 
gromkie brawa od publiczności, a także miłe 
słowa od Przewodniczącego Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego. 
Ci, którzy nie przyszli na to przedstawienie 
niech żałują. Ale kolejne…już wkrótce.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski

GRUPA TEATRALNA „LA FURIA” 
ZADEBIUTOWAŁA NA SCENIE

Blisko 100 przedszkolaków przybyło 
w dniu 26 kwietnia 2017 roku do bibliote-
ki w Trąbkach Wielkich, aby obejrzeć film 
animowany pt. „Sekretne życie zwierzaków 
domowych”. W filmie tym głównymi boha-
terami byli: Max – biało-brązowy piesek, 
Bridget – suczka o białej sierści, Chloe – 
niezwykle otyła, pręgowana, niebieska kot-
ka, Duke – duży włochaty pies o brązowym 
kolorze sierści, Tuptuś – biały puszysty kró-
lik, Buddy – długi, czarny jamnik, Norman 
– świnka morska i Mel – jasnobrązowy 
mops. Dzieci dowiedziały się z filmu o ich 
przygodach, a przede wszystkim co robią te 
zwierzęta w domu, gdy nie ma w nim ludzi. 
Świetnie się przy tym bawiły zajadając po-
pcorn, żelki i ciastka.

Monika Kosznik
Zdjęcie: Zdzisław Cygert

NA FILMIE W BIBLIOTECE

641 zł. Tyle pieniędzy zarobiły koronczarki z sek-
cji działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich ze sprzedaży szydełkowych, 
i nie tylko, ozdób wielkanocnych. Cała kwota zosta-
ła przekazana na rzecz chorego na SMA (rdzeniowy 
zanik mięśni) 10-miesięcznego Nataniela Piechociń-
skiego z Łaguszewa. Wszystkim, którzy wzięli udział 
w kiermaszu wyrobów wielkanocnych i tym samym 
wsparli Nataniela serdecznie dziękujemy. Wsparcie 
potrzebne jest jednak nadal. Dlatego też bardzo pro-
simy o kolejne wpłaty. Tym razem na konto Fundacji 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Alior Bank SA nr 

641 ZŁ DLA NATANIELA
konta 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 tytułem: 
30887 Piechociński Nataniel darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia sekcji ko-
ronczarskiej odbywają się w każdą środę w godzinach 
17.00 – 19.00 w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich. Wszelkich informacji na ich temat udzie-
la prowadząca zajęcia Halina Stoduś pod numerem 
telefonu 606 961 103.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: facebook
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podtrzymywanie ducha patriotyzmu i prze-
kazywanie nieskażonych propagandą nazi-
stowską wiadomości o życiu w Polsce. Dlatego 
tez wyszukiwały kwater prywatnych, ponie-
waż zależało im na bezpośrednim kontakcie 
z ludnością. Zatrzymały się m. in. w Trąbkach 
Wielkich, tam nocowały w domach polskich 
rodzin. Pani Zofia bardzo podkreślała, że 
spotkały się z wyjątkowo przyjaznym, wręcz 
serdecznym przyjęciem, zarówno ze strony 
starszych, jak i młodzieży i innych osób cie-
kawych wieści o życiu w Polsce.”

Dodatkowo opisany został moment 
uchwycony przez fotografa: „Zdjęcie zostało 
zrobione w chwili, kiedy harcerki wyruszyły 
z Trąbek Wielkich w dalszą drogę, o ile pa-
miętam, do Pruszcza Gdańskiego na pociąg. 
Przedstawia ono kilka mieszkanek Trąbek, 
które – co dla odjeżdżających było niezwy-
kle wzruszające – niemal wszystkie ubrały się 
w odświętne stroje, choć dzień był powszedni 
i odprowadziły nowo poznane przyjaciółki aż 
do granicy miejscowości. Stąd zdjęcie pod ta-
blicą. Kobieta po lewej, z dzieckiem na ręku, 
jest jedną z tych które udzielały druhnom 

O NAJNOWSZEJ HISTORII 
GMINY TRĄBKI WIELKIE

POLSKIE HARCERKI  
W PRZEDWOJENNYCH  
TRĄBKACH WIELKICH

Dziennikarz Wiesław Malicki przesłał do Wójta Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażeja Konkola wyjątkową fotografię, która jest ciekawym 
wycinkiem z życia Gdańskiej Polonii z czasów XX-lecia międzywo-
jennego.

noclegu. Panna w mundurku to prawdopo-
dobnie drużynowa”.

To nie koniec historii tego zdjęcia. Wiesła-
wowi Malickiemu dziękujemy za przekazanie 
Urzędowi cennej pamiątki i zebrane informa-
cje. Mamy jednak nadzieję, że pomogą nam 
Państwo – Drodzy Czytelnicy – napisać ciąg 
dalszy tej opowieści. Być może wiedzą Pań-
stwo nieco więcej na temat tego zdjęcia, na 
temat podroży harcerskich w Wolnym Mie-
ście Gdańsku w okresie XX-lecia między-
wojennego. Być może znają Państwo kogoś, 
kto mógłby być cennym źródłem informacji 
w tym temacie. Prosimy o informację w Urzę-
dzie Gminy, na Facebook’u lub o przesłanie 
na adres mailowy redakcji Głosu Trąbeckiego 
gbp@gbp-trabkiwielkie.pl.

Mariusz Czerwiński

Na samym wstępie swojego listu Wiesław 
Malicki uzasadnia posiadanie tej niezwykłej 
pamiątki: „Dostałem je [zdjęcie-przyp. autora] 
od pani Zofii Rosickiej w latach siedemdzie-
siątych, kiedy przyjechała do Gdańska aby 
nas odwiedzić. Państwo Rosiccy byli zaprzy-
jaźnienie z moimi rodzicami z czasów pobytu 
w Bytomiu, gdzie mój ojciec był pierwszym po 
wojnie dyrektorem Muzeum Górnośląskiego.”

Fotografia powstała w 1938 albo 1939 
roku. Wiesław Malicki skłania się bardziej 
ku pierwszej wersji. Dostarcza również nie-
co informacji na temat ofiarodawczyni zdję-
cia: „Pani Zofia, wówczas młoda panna, była 
uczestniczką kilkunastoosobowej harcerskiej 
drużyny żeńskiej, która wyprawiła się na zwie-
dzanie Kociewia, Kaszub i Gdańska, wówczas 
Freie Stadt Danzig. Drużyna była łączona, tzn. 
składała się z dziewcząt pochodzących z róż-
nych miast śląskich, z Krakowa i z Lwowa.”

Mamy także informacje na temat charak-
teru i celu wizyty polskich harcerek w Wol-
nym Mieście Gdańsku: „Oczywiście wycieczka 
oprócz krajoznawczego, miała również wy-
miar propagandowy. Zadaniem druhen było 

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka ,,Pruszcz Gdański 
w latach 1945 – 1990: Partia, bezpieka, „Solidarność”, której auto-
rami są pracownicy IPN: Piotr Brzeziński, Arkadiusz Kazański i Mar-
cin Węgliński. Składa się ona z trzech części. Dotyczą one: partii 
komunistycznej, aparatu bezpieczeństwa i NSZZ „Solidarność”. 

Książka zawiera informacje nie tylko z Pruszcza 
Gdańskiego, ale także z jego okolic, w tym z obecnej 
Gminy Trąbki Wielkie. Znajduje się w niej m.in. wy-
powiedź sekretarza Komitetu Gromadzkiego PZPR 
w Sobowidzu podczas obrad Powiatowej Konferencji 
Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w 1971 roku, infor-
macje o niegospodarności w spółdzielniach produk-
cyjnych w Kleszczewie i Mierzeszynie w 1954 roku, 
informacja o obsadzeniu w latach 70-tych w Postoło-
wie tajnego współpracownika o pseudonimie „Biały”, 
informacja o sprawdzaniu w 1960 roku małżeństwa 
z Trąbek Wielkich podejrzewanych o kontakty z wy-
wiadem zachodnioniemieckim m.in. przez informatora 
„KF”, informacja z 1960 roku o uczniach szkoły pod-

stawowej w Sobowidzu Kazimierzu W. i Edwardzie O. 
umieszczających swastykę na słupie wysokiego napię-
cia, informacja z 1960 roku o Hubercie G. z Postołowa 
znieważającym naród polski i pochwalającym okres 
hitlerowski, wypowiedź z lat 60-tych gospodarzy z Go-
łębiewa przeciwnych kółkom rolniczym, informacja 
o „incydentach” z 1964 roku: demonstrowanie niem-
czyzny przez sklepową w Postołowie i grupę ludności 
z Mierzeszyna, informacja o rozpracowywaniu w latach 
60-tych ks. Józefa Szczypińskiego administratora parafii 
w Mierzeszynie, informacja o tajnych współpracowni-
kach: „Noteć” z Granicznej Wsi i „Zdzisław” z Gołębiewa 
działających w latach 70-tych, informacja o rozpraco-
wywaniu parafii m.in. w Trąbkach Wielkich, Kłodawie, 

Sobowidzu i Mierzeszynie oraz o założeniu teczek 
ewidencji na kapłanów m.in.: Edwarda Szymańskiego, 
Gerarda Borysa, Feliksa Głowienkę, Bogdana Napierałę, 
Józefa Wdowiaka i Edmunda Bogunia, informacja z 1988 
roku o pracowniku leśnictwa Kleszczewo kradnącym 8 
kg materiałów wybuchowych, meldunek o nastrojach 
społecznych w Rościszewie przed wyborami w 1988 
roku, informacja o proteście pracownic Urzędu Gminy 
w Trąbkach Wielkich w 1982 roku. Zainteresowanych 
zapraszamy do wypożyczenia i przeczytania tej książki. 
Dwa egzemplarze znajdują się w naszych bibliotekach 
w Trąbkach Wielkich i Mierzeszynie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski



Głos Trąbecki

10



Głos Trąbecki

11

Urząd Gminy Trąbki Wielkie informuje, że od dnia 12 maja br. 
uruchamia wypożyczalnię rowerów ze wspomaganiem elektrycznym 
w ramach projektu „ELMOS - Przedstawienie elektrycznej mobilności 
jako intermodalnego środka transportu w miastach o małej i śred-
niej wielkości w obszarze Południowego Bałtyku”. Każdy pełnoletni 
mieszkaniec Gminy Trąbki Wielkie może wypożyczyć bezpłatnie ro-
wer na tydzień i przekonać się o zaletach takiego środka transportu.

Wszelkich informacji udziela Monika Elmanowska, p.22 Urzędu 
Gminy lub tel. 58 683-70-15.

Tekst i zdjęcie: Monika Elmanowska

WYPOŻYCZ ROWER Z NAPĘDEM 
WSPOMAGANYM ELEKTRYCZNIE

KIBICOWALI TREFLOWI
43-osobowa grupa uczniów ze szkół w Sobowidzu i Kłodawie 

w dniu 22 kwietnia 2017 roku uczestniczyła w wyjeździe na mecz 
Polskiej Ligi Koszykówki Trefl Sopot – Start Lublin, który odbył się 
w Hali 100-lecia w Sopocie. Kibice tylko w pierwszej połowie oglą-
dali wyrównany pojedynek. Po zmianie stron zdecydowaną przewagę 
uzyskali gospodarze i ostatecznie wygrali 92 : 70. Do domu uczest-
nicy wyjazdu wracali bardzo zadowoleni. Nie dosyć, że ich drużyna 
wygrała to jeszcze zdobyli zdjęcia, plakaty i kalendarze z autografami 
koszykarzy. Wyjazd zorganizowali: Fundacja „Pan Władek” i GOKSiR.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ewa Buga

KOLEJNE DWIE 
PIŁKI ZA PUSZKI

GOKSiR otrzymał bezpłatnie od Fundacji na Rzecz Odzysku Alu-
miniowych Puszek po Napojach RECAL z Warszawy dwie piłki: do 
piłki nożnej marki Adidas Beau Jeu oraz do koszykówki marki NBA 
Spalding Street NBA. Jest to nagroda za zebranie i przekazanie do 
ponownego przerobu 30 kg puszek aluminiowych.

Tak więc odkąd, w dniu 17 marca 2016 roku, GOKSiR przystąpił 
do Projektu „Piłki za puszki” zebraliśmy już 72 kg puszek aluminio-
wych. Przy założeniu, że 1 kg to ok. 60 sztuk daje to 4320 puszek.

Oprócz w/w piłek GOKSiR otrzymał już trzy piłki: jedną marki 
Adidas DFL Replique Torfabrik do gry w piłkę nożną i dwie marki 
Molten V5 PC do gry w piłkę siatkową. Otrzymane piłki przezna-
czone są dla użytkowników Orlika. Prosimy o wrzucanie kolejnych 
puszek aluminiowych do pojemnika znajdującego się na Placu Her-
bowym obok wejścia do Orlika. Dzięki temu otrzymamy kolejne piłki, 
a i środowisko naturalne skorzysta na tym.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski

KADROWICZKI Z SOKOŁA
Dwie piłkarki z Sokoła Ełganowo: Kalina Niski i Marcelina Preuss 

zostały powołane do Kadry Pomorza U-13 dziewcząt. Wystąpiły one 
w meczu Zachodniopomorski ZPN – Pomorski ZPN rozegranym 
w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Wałczu i zakończonym wynikiem 
0 : 4. Występ musiał być udany skoro otrzymały one powołanie na 
kolejny mecz. Tym razem w dniu 10 maja 2017 roku zagrają one 
w Gdyni z drużyną Wielkopolskiego ZPN.

Obie zawodniczki występują w rozgrywkach Pomorskiego ZPN 
w drużynach młodzików i orlików Sokoła Ełganowo razem z chłop-
cami, a ich trenerem jest Karol Kusaj.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Karol Kusaj
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W dniu 9 kwietnia 2017 roku w Hali 
Sportowej w Trąbkach Wielkich odbyły się 
8. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w ko-
szykówce mężczyzn. Udział w nich wzięło 
5 drużyn z czterech sołectw: Domachowo, 
Kaczki I, Kaczki II, Mierzeszyn, Trąbki Wiel-
kie, w których grało 30 zawodników. Roz-
grywki przeprowadzono systemem „każdy 
z każdym”. Mecze trwały 4 razy po 5 minut. 
Najlepszymi okazali się koszykarze z Trąbek 
Wielkich: Maciej Stankiewicz, Piotr Megger, 
Jakub Lewańczyk, Sylwester Wajsbrot, Daniel 
Kowalewski, Jakub Marchewicz, którzy bez 

KOSZYKARZE Z TRĄBEK WIELKICH 
MISTRZAMI GMINY

problemów pokonali wszystkich rywali. Po-
konali oni: Kaczki I 28 : 8, Czerniewo 30 : 15, 
Kaczki II 27 : 10 i Domachowo 48 : 3. Dru-
gie miejsce zajęli zawodnicy drużyny Kaczki 
I: Dariusz Pettke, Sebastian Buga, Sławomir 
Blejder, Tomasz Blejder, Dariusz Szczukowski, 
Paweł Jaromin, którzy wygrali z Czerniewem 
31 : 12, w derbowym pojedynku z drużyną 
Kaczki II 23 : 19 i z Domachowem 30 : 6. Na 
trzecim miejscu uplasowali się koszykarze 
z Czerniewa: Mateusz Konarzewski, Daniel 
Rogalski, Damian Zawadzki, Filip Żmuda, 
Wojciech Szynka, Patryk Kisicki, którzy oka-

zali się lepsi od drużyny Kaczki II 20 : 10 i od 
Domachowa 10 : 6. W meczu decydującym 
o czwartym miejscu Kaczki II pokonały Do-
machowo jednym punktem 19 : 18.

Najlepsze trzy drużyny otrzymały pucha-
ry, dyplomy i talony uprawniające do korzy-
stania z Hali Sportowej, a zawodnicy tych 
drużyn – medale. W klasyfikacji najlepszych 
strzelców zwyciężył Piotr Megger z Trąbek 
Wielkich zdobywca 55 punktów. W nagrodę 
otrzymał on piłkę, oczywiście do koszykówki.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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Już po raz trzeci w Postołowie odbyły się Wyścigi psich zaprzęgów. 
Mistrzostwa Polski były w 2012 roku, Puchar krajów nadbałtyckich 
w 2013 roku, a w dniach 29-30.04.2017 roku startowano w ramach 
Pucharu Polski. Wystąpiło 45 osób, w tym dwie z Estonii. Jeszcze 
więcej było psów. Ich rasy to: malamut, husky, labrador, owczarek 
szwajcarski, greyster, wyżeł wegierski, pies grenlandzki, alaskan 
husky, alaskan malamut i eurodog. 

PSIE ZAPRZĘGI RYWALIZOWAŁY W POSTOŁOWIE

Rywalizowano w 9 klasach zaprzęgowych: 
od zaprzęgów z 1 psem (SC1, BJ, CC), dwo-
ma psami (D0-D1-D2), trzema lub czterema 
(C0, C1-C2), aż do zaprzęgów z 6 psami (B0). 

Długości tras były różne np. dla zaprzęgów 
było to 5,5 km pierwszego dnia i 4,0 km 
drugiego dnia, a dla bikejoeringu – pierw-
szego i drugiego dnia po 3,5 km. Zwycięz-

cami w poszczególnych klasach zostali: B0 
- Justyna Gettel z Sulejówka k. Warszawy, 
C0 – Paulina Browarczyk z Gdańska, C1-
C2 – Piotr Linda z Porzecza k. Wejherowa, 
D0-D1-D2 – Olgierd Tracz z Gdańska, SC1 
(maszer+hulajnoga+pies) – Marek Rogalski-
-Janc z Opalenicy, BJM (kolarz+rower+pies)   
– Olgierd Tracz z Gdańska, BJK – Paulina 
Frelich z Poznania, CCM (biegacz+pies) – 
Stefan Wnorowski z Konstancina k. War-
szawy), CCK – Julita Dybikowska z Siedlec. 
Bardzo dobrze spisała się w Zawodach 
w klasie CCK, jedyna zawodniczka z naszej 
Gminy, mieszkanka Trąbek Wielkich Zofia 
Jaromin, która pokonała 8 rywalek i zajęła 
3. miejsce. Wszyscy, którzy zajęli medalowe 
miejsca, oprócz medali, otrzymali także dy-
plomy i nagrody rzeczowe w postaci: karmy 
Doliny Noteci, odzieży Brubeck, voucherów 
do kliniki Odmładzanie Stawów, voucherów 
do kliniki AnimalCenter, okularów sporto-
wych Goggle, akcesoriów KROSS, smarów 
EXPAND, odżywek Traczer Dogs Supple-
ments, voucherów do wypożyczalni Fat Bi-
ków. Dodatkowo najlepszy canicrossowiec, 
czyli Stefan Wnorowski z Greya otrzymał 
voucher na karmę Doliny Noteci o wartości 
600 zł ufundowany przez Janisz. Usłgi Samo-
chodowe z Pruszcza Gdańskiego.

Organizatorami Zawodów byli:
Sportowy Klub Psich Zaprzęgów Dolina 

Noteci Racing Team
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-

kreacji w Trąbkach Wielkich
Sponsorami i partnerami byli:
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdań-

skim, Gmina Trąbki Wielkie, Nadleśnic-
two Kolbudy, Postołowo Golf Club, Dolina 
Noteci, Kross, Brubeck, Bysewo, Armexim, 
HCC, Expand, Mitas, ZeroDc, Traczer Dogs 
Supplements, TraczerPL, Janisz. Usługi Sa-
mochodowe Pruszcz Gdański, SuperB, Ho-
tel Sentoza Golf Cząstkowo, OSP Ełganowo, 
Centrum Kultury i Sportu z Pruszcza Gdań-
skiego, Pomorskie Zrzeszenie LZS, ZGKiM 
Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski

Zd
jęc

ie:
 Le

sze
k O

rcz
yk

ow
sk

i
Zd

jęc
ie:

 M
ari

us
z S

us
ki

Zd
jęc

ie:
 M

ari
us

z S
us

ki

Zd
jęc

ie:
 Le

sze
k O

rcz
yk

ow
sk

i



Głos Trąbecki

14

W dniu 29 kwietnia 2017 roku w Postołowie i okolicznych lasach 
odbył się, jako impreza towarzysząca Zawodom Pucharu Polski 
w wyścigach psich zaprzęgów, wyścig w kolarstwie górskim. Roz-
począł się on startem wspólnym 6 zawodniczek i 38 zawodników. 
Do pokonania mieli oni 6 pętli o długości ok. 4 km każda. Trasa 
była trudna i bardzo zróżnicowana. Początkowo – szeroka, szutro-
wa i szybka, po przejechaniu ok. 2,5 km – naszpikowana zjazdami, 
podjazdami z różnymi przeszkodami (korzenie, wąskie zakręty, 
uskoki), a końcówka pętli znowu szybka. Do tego śliska i z wielo-
ma kałużami po deszczach. 

KOLARZE GÓRSCY 
ŚCIGALI SIĘ W LESIE

1:03:08, który pokonał 5 pętli. W kategorii 
pań zwyciężyła Weronika Lorkowska (Team 
Verge Polska), która pokonała 5 pętli w czasie 
1:06:01 i w klasyfikacji generalnej zajęła 29. 
miejsce. Trójka najlepszych w każdej kate-
gorii otrzymała medale, dyplomy i nagrody 
od firmy Kross, a zwycięzca w klasyfikacji 
generalnej dodatkowo – przegląd samocho-
du z wymianą oleju od firmy Janisz. Usługi 
samochodowe z Pruszcza Gdańskiego.

Organizatorzy:
Sportowy Klub Psich Zaprzęgów Dolina 

Noteci Racing Team
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-

kreacji w Trąbkach Wielkich
Sponsorzy i partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdań-

skim, Gmina Trąbki Wielkie, Dolina Noteci, 
Kross, Brubeck, Bysewo, Armexim, HCC, 
Expand, Mitas, ZeroDc, Traczer Dogs Sup-
plements, TraczerPL, Janisz, SuperB, Hotel 
Sentoza Golf Cząstkowo, OSP Ełganowo, 
Pomorskie Zrzeszenie LZS, ZGKiM Trąbki 
Wielkie.

Leszek Orczykowski

ukończył on wyścig pozostali zawodnicy, bez 
względu na ilość przejechanych pętli, kiero-
wani byli do mety. Pełne 6 pętli pokonało 17 
zawodników. Wśród nich Artur Wesołowski 
z Gdańska – najlepszy masters, który uzyskał 
czas 1:08:05. Najlepszym juniorem okazał się 
Jakub Sykuła (Banach Sport Team) zajmując 
25. miejsce w klasyfikacji generalnej z czasem 

Najtrudniejsza część trasy wymagała 
od zawodników ogromnej siły, wytrzyma-
łości i zdolności panowania nad rowerem 
i swoim ciałem. I to ona decydowała o koń-
cowych rezultatach. Najlepiej i najszybciej 
trasę pokonał mieszkaniec Sierakowic Piotr 
Rzeszutek reprezentujący Klub Kolarski Lew 
Lębork. Jego czas to 58 minut i 6 sekund. Gdy 

Zd
jęc

ie:
 M

ari
us

z S
us

ki

Zdjęcie: Leszek Orczykowski Zdjęcie: Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Leszek Orczykowski



Głos Trąbecki

15

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
e-mail: gbp@gbp-trabkiwielkie.pl

www.gbp-trabkiwielkie.pl
Redaktor naczelny: Leszek Orczykowski

W okresie od 12 kwietnia do 6 maja 2017 roku w klasie okręgowej 
Orzeł Trąbki Wielkiewygrał z Czarnymi Pruszcz Gdański 4 : 1 (dom), 
Orlętami Reda 1 : 0 (wyjazd), zremisował z MKS Władysławowo 
0 : 0 (wyjazd) i przegrał z Polonią Gdańsk 1 : 2 (dom), KS Kamie-
nica Królewska 0 : 1 (dom) natomiast Sokół Ełganowo wygrał z Eko-
-Prod Szemud 2 : 0 (dom), zremisował ze Sztormem Mosty 0 : 0 
(dom) i przegrał z GKS Kowale 0 : 4 (dom), Startem Mrzezino 0 : 2 
(wyjazd).

ORZEŁ – 6, SOKÓŁ – 13 W „OKRĘGÓWCE”, 
A GKS – 8, OLIMP – 12 W KLASIE B

Po rozegraniu 24 kolejek Orzeł zajmuje 6. 
pozycję z 30 punktami i stosunkiem bramek 
47 : 37, a Sokół jest 13. ze zdobyczą punktową 
19 i stosunkiem bramek 19 : 46

W klasie B grupie III w tym samym 
okresie GKS Trąbki Wielkie wygrał z GTS 
Juszkowo 5 : 2 (wyjazd), z GTS Goszyn 5 : 
2 (dom), zremisował z GTS Przywidz 2 : 2 
(dom) i przegrał z Wisłą Steblewo 0 : 2 (wy-
jazd), Olimp Mierzeszyn zaś wygrał z EPT 
Grabiny – Zameczek 3 : 2 (wyjazd), zremi-
sował z Wisłą Steblewo 3 : 3 (dom), z Wisłą 
Długie Pole 2 : 2 (wyjazd) i przegrał z Orłem 
Straszyn 1 : 2 (dom).

Po rozegraniu 20 kolejek GKS zajmuje 8. 
miejsce zdobywając 28 punktów i posiadając 

stosunek bramek 42 : 44, a Olimp plasuje się 
na 12. pozycji mając 12 punktów i stosunek 
bramek 31 : 85.

Terminy kolejnych meczów na własnych 
boiskach, w tym GMINNE DERBY:

13.05.2017 r. (sobota), 16.00, GKS – EPT 
Grabiny-Zameczek

20.05.2017 r. (sobota), godz. 16.00, Sokół 
– Polonia Gdańsk

20.05.2017 r. (sobota), godz. 17.00, Orzeł 
– Start Mrzezino

21.05.2017 r. (niedziela), godz. 15.00, 
Olimp – KS Wocławy

27.05.2017 r. (sobota), godz. 16.00, GKS 
TRĄBKI WIELKIE – OLIMP MIERZESZYN

3.06.2017 r. (sobota), godz. 16.00, Sokół 
– MKS Władysławowo

3.06.2017 r. (sobota), godz. 17.00, Orzeł 
– Wikęd Luzino

4.06.2017 r. (niedziela), godz. 15.00, 
Olimp – GTS Rotmanka

10.06.2017 r. (sobota), godz. 17.00, 
ORZEŁ TRĄBKI WIELKIE – SOKÓŁ EŁ-
GANOWO

11.06.2017 r. (niedziela), godz. 14.00, GKS 
– KS Wocławy

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski




