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Zaczęło się od wysokiego „C”. Przyjazd 
uczniów z Uehlfeld zbiegł się z organizacją 
w trąbkowskim sanktuarium koncertu Iła-
wa Gospel Singers w ramach Europejskiej 
Nocy Muzeów. Paleta barw i cała gama 
wpadających w ucho dźwięków stworzyły 
dobrą atmosferę dla polsko-niemieckiego 
spotkania. Wypoczynek w Domu Pielgrzyma 
w Trąbkach Wielkich regenerował siły gości 
by mogli przeżyć wszystkie zaplanowane dla 
nich atrakcje.

W niedzielny poranek niemiecka mło-
dzież przybyła do trąbkowskiego sanktu-
arium na Msze św. a następnie udała się na 
wycieczkę do Gdańska, gdzie zwiedziła We-
sterplatte, Stare Miasto, Bazylikę Mariacką, 
Park Oliwski oraz wysłuchała koncertu or-
ganowego w Katedrze Oliwskiej. Niedzielny 
wieczór niemiecka młodzież i ich rówieśnicy 
z Polski spędzili u Państwa Niskich w Ełgano-
wie. Sielankowa atmosfera pikniku, wiosennej 
zabawy przy ognisku udzieliła się wszystkim 
gościom, którzy grali w siatkówkę, piłkę noż-
ną, badmintona i bujali się na hamakach aż 
do zmierzchu, który zapowiadał kolejne po-
niedziałkowe atrakcje.

Szkolna wymiana uczniów nie mogłaby 
się obyć bez zajęć lekcyjnych. Nauczyciele 
wraz z uczniami przygotowali zajęcia tak, 
by były one źródłem czystej radości i przy-
jemności. Młodzież uczestniczyła w lekcji 
matematyki. Niemalże sportowe emocje roz-
palały wyścigi robotów samodzielnie zapro-
gramowanych podczas zajęć z robotyki. Były 
także lekcje sportowe. Dziewczęta uczestni-
czyły w zajęciach fitness, natomiast chłopcy 
rozegrali w mieszanych składach mecz piłki 
nożnej. Po obiedzie młodzież niemiecka od-
była lekcję historii. W tym przypadku w roli 
nauczycielki wystąpiła mieszkanka, od przed-
wojnia, Sobowidza Róża Konieczna, znająca 
biegle niemiecki w mowie i piśmie i to jeszcze 

TRWA INTEGRACJA MŁODZIEŻY Z GMIN: 
TRĄBKI WIELKIE I UEHLFELD
W dniach od 20 do 27 maja 2017 roku Gmina Trąbki 
Wielkie gościła kilkunastoosobową grupę młodzieży 
z partnerskiej Gminy Uehlfeld.

w wersji gotyckiej, czemu nie mogła sprostać 
młodzież niemiecka. Oma Rosa (z niem. 
Babcia Róża), tak nazwana przez uczniów 
z Niemiec, opowiedziała kilka wzruszających 
historii swojego życia, naznaczonego wojną 
i ciężkimi latami powojennymi. Z charakte-
rystycznym dla siebie optymizmem, ciepłem 
i spokojem nie wahała się zaapelować do 
przybyłych gości, by cieszyli się tym co mają, 
że żyją w pokoju i by o ten pokój zabiegali. 
Nieco refleksyjne, ale jednocześnie radosne 
spotkanie zaprowadziło uczniów na skwer im. 
Macieja Płażyńskiego, gdzie razem z polskimi 
kolegami i koleżankami kolorowymi farbami 
zdobili replikę samolotu Gustawa Weisskopfa. 
Kolejną przygodę uczniowie przeżyli w Aqu-
aparku w Redzie. Orzeźwiająca kąpiel w ba-
senach i zabawa na wodnych zjeżdżalniach 
były zapowiedzią kolejnych atrakcji.

We wtorek uczniowie z Uehlfeld wraz 
polską młodzieżą wyruszyli w trasę by zwie-
dzić Gminę Trąbki Wielkie. Z samego rana 

zawitali do Szkoły Podstawowej w Czernie-
wie. Odwiedzili także pomnik upamiętniający 
ofiary obozu w Granicznej Wsi, będącego filią 
obozu koncentracyjnego Stuthoff. Uczniowie 
z Uehlfeld byli obecni także na sesji Rady 
Gminy, gdzie zostali oficjalnie powitani. Ko-
lejnym punktem na mapie gminnej podróży 
był Mierzeszyn. Odwiedzili tamtejszą Szkołę 
Podstawową i poznali życiorys jej Patrona – 
ks. Jana Pawła Aeltermanna – niemieckiego 
księdza katolickiego, sprzeciwiającego się 
nazizmowi za co poniósł śmierć męczeńską 
w 1939 roku. Dyrektor mierzeszyńskiej szkoły 
Bogdan Skiba zaprowadził uczniów do ko-
ścioła pw. św. Barłomieja Apostoła by pokazać 
odrestaurowane barokowe wnętrze zabytko-
wej świątyni. W drodze do izby regionalnej 
Zygmunta Bukowskiego uczniowie podziwia-
li również drugą, neogotycką mierzeszyńską 
świątynię pochodzącą z 1901 roku. W izbie 
„Mój drewniany świat” młodzież niemiecka 
podziwiała stare narzędzia i przede wszyst-
kim drewniane oraz kamienne cuda jakie wy-
szły spod ręki utalentowanego i wrażliwego 
twórcy ludowego z Mierzeszyna. Popołudnie 
po raz kolejny zabrało młodzież nad morze, 
a dokładnie na sopockie molo i piaszczyste 
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plaże Gdyni i Sopotu. Dzień pełen wrażeń 
zwieńczyło wejście na Górę Gradową i noc-
na panorama Gdańska.

Uczniowie z Uehlfeld uczestniczyli rów-
nież w dniach otwartych w Zespole Szkół 
Rolniczych w Rusocinie. Dzięki temu mogli 
skorzystać z gastronomicznych i motoryza-
cyjnych atrakcji przygotowanych przez tę 
szkołę. Po powrocie z Rusocina uczniowie 
po raz kolejny poznawali Trąbki Wielkie 
biorąc udział w grze terenowej odbywającej 
się w sanktuarium, urzędzie gminy, przed-
szkolu i szkole podstawowej. Po przygodach 
w Trąbkach Wielkich autobus szkolny zawiózł 
gości na pole golfowe w Postołowie. Środowy 
wieczór wypełniła dyskoteka zorganizowana 
w Gimnazjum.

Turystyczna skarbnica Pomorza po raz 
kolejny otworzyła się przed niemiecką mło-
dzieżą w czwartek, kiedy z portu w Gdyni 
wyruszyli promem na podbój Helu. Piękna 
słoneczna pogoda i widoki znane z filmów 
kręconych na Karaibach, piaszczyste plaże, 
błękit nieba i Bałtyku to idealne warunki na 
zorganizowanie pikniku oraz grę w siatków-
kę. Jako symbol współpracy między młodzie-
żą polską i niemiecką powstał zamek z piasku 
zwieńczony czerwoną bransoletką przygoto-
waną na pobyt w Polsce. Wizyta w fokarium 
helskim i pamiątkowe zdjęcie pod latarnią 
morską zakończyły wizytę na „początku 
Polski”. Powracających z Helu podróżników 
przywitał w Gdyni dumnie wybijający się 
nad morze wieżowiec Seatowers.

Na ostatni dzień pobytu niemieckiej 
młodzieży zaplanowano wizytę w Europej-
skim Centrum Solidarności w Gdańsku oraz 
na Kaszubach. W ECS młodzież z Uehlfeld 
wraz ze swoimi polskimi kolegami miała 
możliwość przeżyć niecodzienną atrakcję 
jaką było spotkanie z Prezydentem Rzeczypo-
spolitej Lechem Wałęsą. Młodzież z Niemiec 
przy okazji tego spotkania mogła poznać 
historię wpływu „Solidarności” na obalenie 
komunizmu w Europie, odzyskanie wolności 
przez liczne państwa Europy, obalenie Muru 
Berlińskiego i zjednoczenie Niemiec. Sam 
Burmistrz Uehlfeld Werner Stöcker był pod 
wrażeniem spotkania z bohaterem relacji 
telewizyjnych zza „żelaznej kurtyny”, które 
oglądał w wieku 20 lat. Po wyjątkowym spo-

tkaniu z Lechem Wałęsą młodzież udała się 
na wycieczkę do Muzeum Ceramiki Kaszub-
skiej Neclów. W czasie warsztatów ceramicz-
nych uczniowie własnoręcznie wyczarowali 
dla siebie gliniane pamiątki w formie kub-
ków, wazoników i miseczek, które z radością 
zabrali do swoich domów.

 Przyjęcie niemieckiej młodzieży jest od-
powiedzią na zeszłoroczne ugoszczenie przez 
Gminę Markt Uehlfeld grupy młodzieży 
z gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Zawarte 
w zeszłym roku przyjaźnie rozkwitły pod-
czas pobytu w Polsce. Pożegnanie nie obyło 
się bez łez zarówno u gości jak i u polskiej 
młodzieży. Tydzień poby-
tu młodzieży niemieckiej 
i jej kontakt z młodzieżą 
polską pokazywał w wie-
lu momentach jak dużo 
jest rzeczy, które może ich 
łączyć. Wspólna zabawa, 
wspólne zainteresowania 
i pasje a nawet wspólnie 
śpiewane piosenki czy 
malowanie plakatów – te 
wszystkie elementy życia 
codziennego pokazywały 
jak ważny w relacjach mię-
dzyludzkich jest szacunek 

i przyjazne nastawienie do drugiego czło-
wieka. Młodzież niemiecka, która odwiedzi-
ła Gminę Trąbki Wielkie jeszcze nigdy nie 
była nad Bałtykiem, nawet na niemieckim 
wybrzeżu. Jako gospodarze, którzy podej-
mowali młodych gości z Niemiec, mamy na-
dzieję, że dzięki pobytowi w Gminie Trąbki 
Wielkie, wywiozą z Pomorza oprócz majowej 
opalenizny dobre zdanie o Polsce i Polakach, 
radosne wspomnienia i szczere przyjaźnie, 
które stanowić będą podstawę przyjaznej 
współpracy między naszymi małymi ojczy-
znami oraz narodami.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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1. „Trąbki w Trąbkach” – umowa  
z Powiatem Gdańskim

Radni zagłosowali za zawarciem umowy z Po-
wiatem Gdańskim dotyczącej wspólnej realizacji 
imprezy „Trąbki w Trąbkach”. Dzięki zgodzie na za-
warcie tej umowy Powiat Gdański udzieli Gminie 
Trąbki Wielkie dotacji celowej w kwocie 5 000 zł.

2. Przejęcie lokalu od PKP S.A.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne 

przejęcie nieruchomości lokalowej od Polskich Ko-
lei Państwowych Spółki Akcyjnej. Mowa tu o lokalu 
mieszkalnym położonym w Sobowidzu przy ul. Ta-
deusza Kościuszki.

3. Sprzedaż nieruchomości  
w Domachowie.

W kolejnym głosowaniu radni wyrazili zgodę 
na sprzedaż położonej w Domachowie nieruchomo-
ści zabudowanej budynkiem świetlicy, stanowiącej 
własność Gminy. Przedmiotem uchwały była nie-
ruchomość, na której znajduje się dawna świetlica 
wiejska nieużytkowana od wielu lat. Wieś posiada 
nową świetlicę przez co budynek starej świetlicy stał 
się zbędny. Nieużytkowany budynek ulega degradacji 
co obniża jego wartość.

4. Sprzedaż nieruchomości  
w Trąbkach Wielkich

Taka sama decyzja zapadła w przypadku nierucho-
mości, stanowiącej własność Gminy, położonej w Trąb-
kach Wielkich. Radni wyrazili zgodę na jej sprzedaż, 
ponieważ istnieje realne zainteresowanie zakupem 
nieruchomości przeznaczonej na cele produkcyjne.

5. Ustanowienie służebności przesyłu  
na rzecz spółki Polskie Sieci  

Elektroenergetyczne S.A.
W piątej uchwale radni zajęli się sprawą ustano-

wienia służebności przesyłu na rzecz spółki Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Konstancinie – Jeziornie na nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Trąbki Wielkie położonej 
w obrębie geodezyjnym Mierzeszyn.

OBRADOWALI RADNI
Podczas XXXVII Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie, która 
odbyła się w dniu 23 maja 2017 roku, radni podejmowali uchwa-
ły w następujących sprawach:

Treścią służebności przesyłu jest korzystanie przez 
przedsiębiorcę w oznaczonym zakresie z cudzej nie-
ruchomości (nieruchomości obciążonej), w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania urzą-
dzeń przesyłowych (art. 3051 KC). Będzie to oznaczać 
możliwość wejścia prze przedsiębiorcę, któremu przy-
sługuje służebność (a w praktyce jego pracownikom, 
podwykonawcom), na grunt obciążony służebnością 
w celu posadowienia tam urządzeń, o których mowa 
w art. 49 §1 KC, usunięcia awarii, przeprowadzenia 
konserwacji czy modernizacji urządzeń przesyłowych.

Mając na względzie powyższe radni wyrazili 
zgodę na ustanowienie służebności przesyłu.

6. Dotacja celowa dla parafii w Trąbkach 
Wielkich

W jednej z uchwał radni zdecydowali o udzie-
leniu dotacji celowej dla Parafii Wniebowzięcia 
NMP w Trąbkach Wielkich na przebudowę domu 
parafialnego w Trąbkach Wielkich, który decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdań-
sku z dnia 27.10.1973 i 10.12.1996 roku położony 
jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod 
numerem 783. Wartość udzielonej dotacji celowej to 
maksymalnie 150.000,00 zł.

7. Dofinansowanie remontu  
Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich

Zgodnie z porządkiem obrad głosowano także 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przy 
udziale Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim. Przedmiotem porozumienia jest prze-
kazanie środków pieniężnych na remont i popra-
wę infrastruktury w budynku Komisariatu Policji 
w Trąbkach Wielkich. Radni zgodzili się na zawarcie 
porozumienia w wyniku czego Gmina Trąbki Wielkie 
udzieli pomocy finansowej Komendzie Powiatowej 
Policji w Pruszczu Gdańskim na remont i popra-
wę infrastruktury w budynku Komisariatu Policji 
w Trąbkach Wielkich. Pomoc finansowa, zostanie 
udzielona ze środków budżetu Gminy Trąbki Wielkie 
na 2017 rok w wysokości do 25 000 zł.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Andrzej Markowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Duda, z okazji Dnia Samorządu Tery-
torialnego, nadał odznaczenia państwowe 
osobom zasłużonym w działalności na rzecz 
rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. 
Wśród odznaczonych znalazł się m.in. Wice-
przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Józef Sroka. Za wybitne zasługi w działalności 
na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, 
za działalność społeczną i publiczną, za osią-
gnięcia w pracy samorządowej otrzymał on 
z rąk Prezydenta Krzyż Kawalerski Odro-
dzenia Polski. Uroczystość odbyła się w dniu 
29 maja 2017 roku w Pałacu Prezydenckim.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Facebook/Gmina Trąbki Wielkie

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 
ODZNACZONY PRZEZ PREZYDENTA
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rozpoczęto przebudowę ul. Szkolnej 
w Kleszczewie. Obecnie trwają roboty zwią-
zane z układaniem krawężników oraz z ko-
rytowaniem, przygotowywaniem podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne oraz układaniem 
podbudowy drogowej.

Docelowo wykonana zostanie asfaltowa 
nawierzchnia drogowa na odcinku 979,48 
mb oraz chodnik z kostki betonowej o dłu-
gości 550 mb.

W trakcie trwania przebudowy obowią-
zuje organizacja ruchu wyłączająca teren bu-
dowy z użytkowania, umożliwiająca dojazd 
jedynie okolicznych mieszkańców.

Przebudowa potrwa do 05.09.2017 r. Za 
zaistniałe utrudnienia przepraszamy i pro-
simy wszystkich użytkowników o dostoso-
wanie się do zmienionej organizacji ruchu.

Całkowity koszt inwestycji: 1.293.958,77 zł, 
z czego 63,63% pochodzi z dofinansowania 
ze środków EFRROW.

Wykonawca: B&W USŁUGI OGÓLNO-
BUDOWLANE BOŻENA DZIDKOWSKA 
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim

Nadzór inwestorski: DROMAX Piotr Szanser 
z siedzibą w Knybawie

Tekst i zdjęcie: Sabina Bobkowska

ROZPOCZĘTO ROBOTY DROGOWE ZWIĄZANE 
Z PRZEBUDOWĄ UL. SZKOLNEJ W KLESZCZEWIE

O warunkach panujących w domach 
pomocy społecznej dla ludzi starszych krą-
żą różne opinie. Toteż działacze senioralni 
z Gminy Trąbki Wielkie postanowili na-
ocznie sprawdzić jak żyje się mieszkańcom 
tych placówek, bowiem jest szansa, że dom 
taki zaistnieje również w naszej Gminie. 
Wybór padł na dom samorządowy istnieją-
cy od ponad 20 lat na Gdańskich Stogach. 
Gdy tylko dowiedziała się o tym dyrektor 
tamtejszej placówki Ewa Zawadzka oficjal-
nie zaprosiła nas niezwykle serdecznie. Była 
pod wrażeniem, że z naszą grupą składającą 
się z działaczy Gminnej Rady Seniorów, klu-
bów seniora, instytucji kultury i GOPS byli 
osobiście Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol i Przewodniczący Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniew Leszczyński. Dom Pomocy 
Społecznej „Ostoja” na Stogach skupia nie-
wielką, bo 60-cio osobową grupę osób star-
szych zamieszkałych tam na stałe, w bardzo 
dobrych warunkach, w pokojach z łazienka-
mi… Dom ten otoczony jest różnymi insty-
tucjami wsparcia, takimi jak: dom dziennego 
pobytu, klub seniora, miejsca czasowego po-

WYCIECZKA DZIAŁACZY SENIORALNYCH 
DO DPS „OSTOJA”

bytu, punkt porad i informacji dostępny dla 
zainteresowanych z całej dzielnicy Stogi… 
W sumie ten kompleks instytucji współdzia-
łających sprawia wrażenie, że ich beneficjenci 
czują się tam znakomicie i są zupełnie nieźle 
zintegrowani. Taką opinię można było usły-
szeć z ust uczestników wizytacji, jak również 

taką, że nazwa własna Domu „Ostoja” w pełni 
odpowiada atmosferze tam panującej. Druga 
część wycieczki miała charakter patriotyczny 
i polegała na naszym pobycie i wspominaniu 
historii związanej z Westerplatte.

Władysław Kanka
Zdjęcie: Grażyna Wysiecka
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Wśród wspaniałej atmosfery i pięknej pogody, 11 maja 2017 roku obcho-
dziliśmy XII Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Uroczystość organizo-
wał Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Caritas w Trąbkach 
Wielkich. Mieliśmy przyjemność gościć Jego Ekscelencję Biskupa Wiesława 
Szlachetkę, Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Dyrektora Pomor-
skiego Oddziału PFRON Dariusza Majorka oraz przedstawicieli okolicznych 
urzędów i instytucji. Po raz kolejny organizowaliśmy festyn dla naszych przy-
jaciół ze wszystkich placówek Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz DPS Da-
maszka, DPS Zaskoczyn, OREW Czarna Woda, PSOUU Skarszewy, Zespołu 
Szkół w Warczu, Stowarzyszenia „Nasz Autyzm”, a także uczniów okolicznych 
szkół i przedszkoli. Przy akompaniamencie muzycznym oprócz poczęstunku 
(grill, bigos, grochówka, gofry, wata cukrowa, popcorn oraz słodkie przekąski) 
zapewniliśmy uczestnikom moc atrakcji. Były przejażdżki kucykiem, tatuaże, 
kącik fryzjerski, konkurencje sportowe, balony, trampolina oraz wielka loteria 
z wyjątkowymi nagrodami. Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy 
w przyszłym roku!

Tekst i zdjęcia: Magdalena Jurkowska

XII DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DZIEŃ 
DZIECKA 
POD TUREM

Moc atrakcji przygotowali organizatorzy 
festynu z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 
w dniu 3 czerwca 2017 roku w Kleszczewie. 
Były „dmuchańce”, malowanie twarzy, wata 
cukrowa i popcorn, ognisko z kiełbaskami, 
spektakl „Przygody Pana Soczewki”, poczę-
stunek ze słodkościami i napojami. Były też 
warsztaty: gipsowe, malarskie, kowalskie, 
ekologiczne i decoupage. Poza tym dzieci 
startowały w biegu Tura na 300 m wokół 
osady, rywalizowały w przeciąganiu liny, ści-
gały się w workach, rzucały lotkami i ringo 
do celu, bawiły się bańkami mydlanymi. I 
to wszystko było dla nich za darmo dzięki 
organizatorom imprezy, czyli Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
Osadzie pod Turem.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski
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Słuchacze dowiedzieli się m.in., że ist-
niejący kościół został zbudowany w latach 
1739/1740. Jego fundatorką była wojewodzina 
pomorska i starościna sobowidzka Konstan-
cja Czapska. Autor przedstawił zebranym 
zdjęcie portretu fundatorki znajdującego się 
w Muzeum Narodowym w Warszawie i za-
apelował do Proboszcza Bolesława Antonio-

wa o wykonanie jego kopii i umieszczenie 
w kościele. Poinformował również, że para-
fia w Trąbkach Wielkich została erygowana 
w 1768 roku, a wcześniej należała do parafii 
w Kłodawie. Na zakończenie zdradził, że jest 
w trakcie opracowywania dziejów Trąbek 
Wielkich i ich wydanie planowane jest na 
przyszły rok.

NOC MUZEÓW Z HISTORIĄ 
KOŚCIOŁA I MUZYKĄ GOSPEL

Co prawda w Trąbkach Wielkich nie ma muzeów, ale jest zabyt-
kowy kościół. I to właśnie w nim, już po raz drugi, odbyła się Eu-
ropejska Noc Muzeów. Rozpoczęła się od prelekcji autora książek 
o dziejach pięciu miejscowości naszej Gminy Dariusza Dolatow-
skiego. Przedstawił on historię parafii oraz kościoła. 

W drugiej części Europejskiej Nocy Mu-
zeów w Trąbkach Wielkich wystąpił Zespół 
Iława Gospel Singers. Wykonał on utwory, 
zarówno w języku polskim np. „Uwielbiamy 
Cię”, „Czcijmy Jezusa”, jak i w języku angiel-
skim np. „Oh happy day”, „Amen”. Wieczorna 
pora, piękna sceneria, porywająca muzyka 
gospel, religijne teksty utworów, znakomite 
wykonanie, doskonałe nagłośnienie, niezwy-
kłe efekty świetlne zapewniły słuchaczom 
dużo wzruszeń, radości i niezapomnianych 
przeżyć. Nic dziwnego, że artyści musieli 
bisować, a publiczność kołysząc się w rytm 
muzyki na stojąco i śpiewając refren ostat-
niego utworu biła brawo. Po takiej reakcji 
licznie zgromadzonej publiczności nie ma 
wątpliwości, że za rok ponownie należy zor-
ganizować Europejską Noc Muzeów w Trąb-
kach Wielkich.

Leszek Orczykowski
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W ramach cyklu wydawniczego „Poznajemy swoją Małą Ojczy-
znę” ukazało się już 5 pozycji. Ostatnia o Pawłowie zaprezentowana 
została w dniu 19 maja 2017 roku w świetlicy w Pawłowie. Jej auto-
rem, podobnie jak i wcześniejszych książek, jest Dariusz Dolatowski. 
Podczas spotkania z czytelnikami zachęcał on do przeczytania książki 
opowiadając o najważniejszych wydarzeniach z historii Pawłowa.

Zaskoczył słuchaczy ciekawostkami, np.: najsławniejszym fałsze-
rzem dokumentów polskich w XVII wieku był Krzysztof Stanisław 
Janikowski pochodzący z Pawłowa, na początku XX wieku w Pawło-
wie była szkoła, urząd stanu cywilnego, gorzelnia i cegielnia, a w 1910 
roku wśród pawłowian były 472 osoby narodowości niemieckiej i 18 
narodowości polskiej. Opowiadał przekonywująco, bo po spotkaniu 
wszyscy obecni ustawili się najpierw w kolejce po książkę, a następ-
nie po dedykację i autograf autora. Organizatorami premiery książ-
ki byli: Urząd Gminy, GBP, GOKSiR i Rada Sołecka wsi Pawłowo.

Odbyła się ona w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Zainteresowanych książką, którzy nie mogli przybyć na to spo-

tkanie, zapraszamy do naszych bibliotek w Trąbkach Wielkich, So-
bowidzu lub Mierzeszynie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski

KSIĄŻKA O HISTORII PAWŁOWA JUŻ JEST
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Niezwykle ciekawy temat historyczny został 
poruszony w bibliotece w Trąbkach Wielkich 
w dniu 31 maja 2017 roku. Mówiono o sytuacji 
społeczno-politycznej na naszych terenach tuż 
przed wybuchem II Wojny Światowej. Prelegen-
tami byli zawodowi historycy: Bartosz Gondek, 
Artur Jendrzejewski i Marek Kozłow oraz histo-
ryk-amator Przemysław Sautycz. Zebrani dowie-
dzieli się, że granica między Polską a Wolnym 
Miastem Gdańsk została podzielona na sektory. 
Nasz teren znajdował się w sektorze D liczącym 
30 km, na którym ustawiono 170 granitowych 
słupów granicznych. Słupy te oznaczone były du-
żymi literami FD od strony WMG i P od strony 
Polski, oznaczone były też literą sektora i kolej-
nym numerem. Znajdowały się tam także przejścia 
graniczne: całodobowe w Pawłowie – Zieleninie, 

Gołębiewie Średnim, Gołębiewku i Sobowidzu, 
a czynne od 7 do 19 w Postołowie i Rościszewie. 
Lepiej żyło się w WMG niż w Polsce, dlatego też 
dochodziło często do przemytu. Nasze tereny za-
mieszkiwali wtedy zarówno Polacy jak i Niemcy. 
Najwięcej Polaków mieszkało w Trąbkach Wiel-
kich, Kleszczewie, Postołowie, Ełganowie i Czer-
niewie. Polacy byli dwujęzyczni, natomiast Niemcy 
rozmawiali tylko po niemiecku. Dzieci mogły się 
uczyć w polskich placówkach w Trąbkach Wiel-
kich, Ełganowie i Postołowie, ale ich rodzice z tego 
powodu byli szykanowani. Tuż przed wybuchem 
II Wojny Światowej dochodziło do akcji dywer-
syjnych. Miały one miejsce w Mierzeszynie, Ro-
ściszewie, Ełganowie i Sobowidzu. Pierwszy, który 
zginął na granicy Polski z WMG był pogranicznik 
Witold Budziewicz zamordowany przez Niemców 

TRYPTYK HISTORYCZNY  
„1939 – PRZED BURZĄ”  
ZAINAUGUROWANY

w okolicy Postołowa w dniu 20 lipca 1939 roku. 
Od 23 sierpnia 1939 roku Niemcy na naszym 
terenie rozlokowali 1200 żołnierzy jednostki 
wojskowej Waffen-SS znanej jako SS-Heimwehr 
Danzig, utworzonej z pododdziałów przerzuco-
nych z Niemiec i miejscowych ochotników, a 1 
września 1939 roku aresztowana została obsada 
stacji kolejowej w Sobowidzu.

Tych informacji było o wiele więcej. Co jedna 
to ciekawsza. Świadczyły o tym dyskusje po spo-
tkaniu, kiedy to prelegenci musieli odpowiadać na 
pytania słuchaczy. Podobnie było też w rozmo-
wach kuluarowych już po spotkaniu. Widać więc 
było, że konieczne są kolejne prelekcje dotyczą-
ce tych spraw. Na razie jednak przed nami dwie 
następne części tryptyku „1939 – przed Burzą”. 
Najpierw odbędą się badania terenowe w miej-
scach, gdzie znajdowały się posterunki granicz-
ne. Zakończeniem tryptyku będzie inscenizacja 
potyczki o posterunek graniczny w 1939 roku 
z udziałem polskich i niemieckich żołnierzy. Zo-
baczyć ją będzie można w dniu 17 czerwca 2017 
roku o godzinie 19.00 na stadionie w Trąbkach 
Wielkich podczas 13. Biesiady „Trąbki w Trąb-
kach”. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski

UCZENNICE Z WARCZA BYŁY W HISZPANII
Zespół Szkół w Warczu od 2016 roku 

bierze udział w programie wymiany mię-
dzynarodowej Erasmus+. W ramach pro-
jektu Empathetic Kids szkoła współpracuje 
z placówkami z Turcji, Hiszpanii, Macedonii 
i Rumunii. W grudniu ubiegłego roku bio-
rący udział w projekcie przebywali tydzień 
w Polsce, spędzając czas z uczniami i pra-
cownikami ZS w Warczu. W dniach od 2 do 
8 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spo-
tkanie uczestników projektu Empathetic Kids, 
tym razem w Granadzie w Hiszpanii. Dwie 
uczennice klas I i III gimnazjum wraz z na-
uczycielkami prowadzącymi projekt gościły 
w Ave Maria San Cristóbal School. Uczestnicy 
podczas zajęć warsztatowych uczyli się języ-
ka migowego, wykonywali plakietki związane 
z projektem, konstruowali pamiątkowe kostki 
jak również przedstawiali działania prowa-
dzone w poszczególnych krajach w ramach 
programu Erasmus+. Dzieci i opiekunowie 
mieli też możliwość zwiedzić Alhambrę, cen-

trum Granady oraz malowniczo położony 
Albayzin. Przede wszystkim jednak rozwijali 
swoją empatię, nawiązywali relacje koleżeń-
skie, uczyli się języka angielskiego oraz zapo-
znawali się z kulturą Hiszpanii. Spotkanie to 
dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń, 

pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz 
nawiązanie międzynarodowych przyjaźni. 
Z niecierpliwością czekamy na następny 
moduł projektu.

Iwona Neubauer
Zdjęcie: Joanna Pielecka
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Program tej imprezy jest następujący:
14.45  Występ Orkiestry z Fabryki Kultury w Redzie
15.15  Występy przedszkolaków z Trąbek Wielkich, 

Sobowidza i Mierzeszyna
16.00  Występ dzieci i młodzieży z sekcji GOKSiR
17.00  Ogłoszenie wyników Konkursu Trąbkowego 

„Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” i ustano-
wienie Rekordu Polski w jednoczesnej grze na 
trąbkach

17.30  Spektakl Grupy „La Furia” działającej przy 
GOKSiR

18.00  Ogłoszenie wyników we Współzawodnictwie 
Sołectw 2016

18.30  Występ młodzieży gimnazjalnej
19.00  Inscenizacja potyczki o posterunek graniczny 

w 1939 roku
19.30  Występ zespołu „Wierzawianie”
20.00  Losowanie nagród głównych w loterii fantowej 

i licytacja
20.30  KONCERT ZESPOŁU LOMBARD
22.00  Pokaz Tańca z Ogniem Fireshow
22.30  Zabawa taneczna 
01.00  Zakończenie Biesiady

Gwiazdą 13. Biesiady „Trąbki w Trąbkach” 
będzie zespół  

LOMBARD. 
Lombard to zespół poprockowy powstały w 1981 

roku w Poznaniu i od lat należący do grona najpopular-
niejszych zespołów w Polsce. Liderem zespołu jest Grze-
gorz Stróżniak – kompozytor, aranżer i wokalista grający 
na instrumentach klawiszowych. W pierwszej dekadzie 
działalności zespołu grało w nim wielu instrumentali-
stów oraz dwie wokalistki: Wanda Kwietniewska, która 
dziś jest liderką i wokalistką Wandy i Bandy i Małgorzata 
Ostrowska, która od kilkudziesięciu lat prowadzi dzia-
łalność solową. Lombard istniał w kilkunastu składach. 
Obecny, najdłużej istniejący w historii zespołu tworzą: 
Marta Cugier, Grzegorz Stróżniak, Daniel Patalas „Gola”, 
Michał Kwapisz „Guma”, Mirosław Kamiński. Lombard 
nagrał kilkanaście płyt i wciąż zaskakuje swoich fanów 
kolejnymi nowocześniejszymi odsłonami. Wylanso-
wał wiele przebojów. Największe z nich to legendarne 
„Przeżyj to sam” do słów Andrzeja Sobczaka i „Szklana 
pogoda” do słów Marka Dutkiewicza. Zespół w latach 
80. współpracował ze znakomitymi tekściarzami, wśród 
których nie zabrakło także Jacka Skubikowskiego. Obec-
nie teksty dla Lombardu pisze Marta Cugier. Zespół za-
grał kilka tysięcy koncertów w Polsce i dla Polaków na 
całym świecie, gromadząc na nich rzesze publiczności.

Tuż po Lombardzie wystąpi 
 JumpFire. 

Jest to jedna z pierwszych grup w Polsce uprawia-
jących sztukę tańca z ogniem i kuglarstwo, wcześniej 
pracująca pod nazwą Koszalińska Grupa Akrobatyczna 
(KGAteam). Zaprezentuje ona FireShow – Widowisko 
Tańca z Ogniem, czyli wybuchową mieszankę wszystkich 
najlepszych umiejętności zespołu JumpFire z domieszką 
oświetlenia scenicznego, pirotechniki scenicznej, elemen-
tów akrobatycznych i kaskaderskich. Ten pokaz zawsze 

budzi duże emocje wśród widzów, dzięki idealnemu 
i umiejętnemu dopasowaniu wszystkich elementów fire 
show. Z całą pewnością zaletą tego pokazu jest dyna-
miczny rozwój akcji, profesjonalne i doskonale dobra-
ne kostiumy, oraz wyjątkowe efekty. Widowisko tańca 
z ogniem to spójne i emocjonujące Show, gdzie każdy 
element ze sobą współgra: muzyka, taniec, światło, ogień. 

Natomiast imprezę rozpocznie przemarsz ulicami 
Trąbek Wielkich od Poczty na Stadion Redzkiej Orkiestry 
Dętej. Orkiestra powstała w 1994 roku. Jej skład liczy 20 
członków, w większości ludzi młodych. Kapelmistrzem 
jest absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Mo-
niuszki w klasie puzonu na Wydziale instrumentalnym 
Mateusz Zielke. Orkiestra w ciągu roku daje kilkadziesiąt 
koncertów uświetniając imprezy kulturalne, kościelne, 
państwowe, prywatne, a także festyny. Bierze także udział 
w przeglądach orkiestr dętych.

Na scenie zaprezentuje się także Zespół 
Śpiewaczy „Wierzawianie”.

Został założony w 2000 roku. Działa przy Ośrod-
ku Kultury w Wierzawicach w Gminie Leżajsk. Zespół 
prezentuje bogaty i zróżnicowany repertuar pieśni ludo-
wych, biesiadnych i obrzędowych. Źródłem repertuaru 
jest ustna tradycja ludowa, oparta głównie na przeka-
zach rodzinnych. Zespół charakteryzuje zakorzenienie 
w tradycji, talenty śpiewacze, pracowitość i otwartość. 
Tajemnica żywotności i sukcesy zespołu tkwią w połą-
czeniu żywej obecności tradycji, dużej pasji oraz cieka-
wość świata i ludzi. Dorobek zespołu i zasługi dla wsi, 
regionu są nieocenione.

W godzinach 22.30 – 1.00 do tańca grał będzie 
2-osobowy Zespół Mega Ton korzystając z instrumen-
tów elektronicznych (syntezator, keyboard) oraz kla-
sycznych (saksofon, gitara elektroakustyczna). Repertuar 
tworzy na bieżąco stosując się do sugestii widzów, co 
spotyka się z wielkim uznaniem. Ich motto to „muzyka 
dla każdego” a więc postarają się zaspokoić wszystkie 
gusta muzyczne. Obiecują, że po ich występie pozostaną 
niezapomniane wrażenia.

Zupełną nowością na naszej Biesiadzie będzie re-
konstrukcja historyczna. Dotyczyć będzie ona okresu tuż 
przed wybuchem II Wojny Światowej. Rekonstruktorzy 
przebrani za żołnierzy polskich i niemieckich zapre-
zentują potyczki o posterunek graniczny w 1939 roku. 
Na stadionie będzie posterunek graniczny, będzie szla-
ban, będzie strzelanina i inne efekty specjalne, a o tym 
wszystkim opowiadał będzie i komentował dziennikarz, 
historyk i regionalista Bartosz Gondek.

Na scenie zagrają także uczestnicy 
Konkursu Trąbkowego „Mały Trębacz 

w Trąbkach Wielkich”. 

Będzie ich 36, bo tyle osób, uczniów klas trąbki 
wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia, ognisk 
muzycznych i domów kultury województwa pomor-
skiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomor-
skiego zgłosiło się do Konkursu. Rywalizować będą 
oni w dwóch grupach wiekowych: I grupa – ucznio-
wie urodzeni w 2007 roku i młodsi oraz II grupa 
– uczniowie urodzeni od 2003 roku do 2006 roku. 
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Gim-
nazjum w godzinach 10.00 – 16.00, ale chóru trąbek, 
czyli wszystkich uczestników Konkursu, odbędzie się 
na scenie na stadionie o godzinie 17.00. W chórze tym 
zagrają także nauczyciele i inni trębacze. Odbędzie się 
wtedy próba ustanowienia Rekordu Polski w jedno-
czesnej grze na trąbkach. Wszyscy trębacze zagrają 
Hejnał Gminy Trąbki Wielkie.

Podczas Biesiady wystąpią także członkowie sek-
cji GOKSiR: baletowej, break dance, karate i tanecznej, 
a także po raz pierwszy…zumby.

Grupa Teatralna „La Furia” składająca się z uczniów 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przedstawi humory-
styczny spektakl pt. „Książę szuka żony”. W humorystycz-
ny sposób pokaże on niektóre zachowania ludzi. Będzie 
można odnaleźć też na scenie wybranych celebrytów. 

Nie zabraknie także przedszkolaków i gimnazja-
listów

W czasie imprezy zorganizowana zostanie loteria 
fantowa. Dochód ze sprzedaży losów przeznaczony bę-
dzie na sfinansowanie wyjazdu na kolonie w góry dla 
dzieci z terenu Gminy Trąbki Wielkie. Oczywiście każdy 
los w cenie 5 zł wygrywa. Będzie można wygrać m.in.: 
talony na okresowy przegląd techniczny samochodu 
osobowego, kosmetyki, książki, artykuły spożywcze, 
zabawki, kubki, talony do fryzjera, talony do pizzerii, 
kwiaty doniczkowe, karmę dla zwierząt, koszulki, kar-
nety do Postołowo Golf Clubu, bilety do kina, pendrivy, 
sprzęt sportowy itp. Wśród wszystkich, którzy kupią losy 
rozlosowane zostaną nagrody główne. Najlepszą z nich 
będzie telewizor 42’. Będą także m.in.: talon na dowolny 
kurs językowy o wartości 500 zł, obraz, kolacja z noc-
legiem dla dwojga, aparat fotograficzny, talon na rolet-
ki o wartości 200 zł, sprzęt gospodarstwa domowego. 

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

gniew Leszczyński,
–  Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Dorota Bąk,
–  właścicielka firmy LEO-Centrum Języków Obcych 

Anna Zaorska,
–  właścicielka firmy ALFA SYSTEM z Trąbek Wielkich 

Bożena Kolberg-Majka
–  właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego 

z Pruszcza Gdańskiego Zbigniew Mejka 
–  malarka-amatorka z Kleszczewa Genowefa Latocha.

Oprócz loterii odbędzie się także licytacja. Licy-
towana będzie koszulka piłkarza Lechii Gdańsk Sławo-
mira Peszki z autografami wszystkich piłkarzy Lechii 
Gdańsk. Jest to dar otrzymany od LKS Orzeł Trąbki 
Wielkie. Już można, osobiście, drogą internetową ( 
goksir@goksir-trabkiwielkie.pl) lub telefoniczną (58 
682 83 60), zgłaszać swoje propozycje cenowe. Cena 
wywoławcza to 50 zł.

Nowością podczas imprezy będzie Konkurs kuli-
narny Regio Chef, który prowadził będzie znany z pro-

ZAPRASZAMY NA BIESIADĘ
W dniu 17 czerwca 2017 roku (sobota) na stadionie w Trąbkach 
Wielkich odbędzie się 13. Biesiada „Trąbki w Trąbkach”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pop-rock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Str%C3%B3%C5%BCniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Str%C3%B3%C5%BCniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_Kwietniewska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wanda_i_Banda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Ostrowska_%28piosenkarka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82gorzata_Ostrowska_%28piosenkarka%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marta_Cugier
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Str%C3%B3%C5%BCniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Patalas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Kwapisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miros%C5%82aw_Kami%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sobczak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Dutkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Skubikowski
http://jumpfire.pl/fireshow-widowisko-tanca-z-ogniem/
http://jumpfire.pl/fireshow-widowisko-tanca-z-ogniem/
mailto:goksir@goksir-trabkiwielkie.pl
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gramów „Hell’s Kitchen – Piekielna Kuchnia” i Master 
Chef Daniel Hucik.

Prowadzącym Biesiadę będzie dziennikarz i pre-
zenter Sławomir Sizieniewski. pracujący w TVP Info 
w Warszawie i w TVP Gdańsk.

Na scenie odbędzie się jeszcze jedna uroczystość. 
Otóż wręczone zostaną puchary i dyplomy zwycięzcom 
Współzawodnictwa Sołectw 2016 zarówno w klasyfikacji 
drużynowej, jak i indywidualnej.

Na dzieci oczekiwać będą urządzenia rekreacyjne 
(wesołe miasteczko). Na pewno długie kolejki utworzą 
się przy bezpłatnych atrakcjach: wspinanie na ścianę 
mobilną, wykonywanie garnków i malowanie twarzy. 

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

Dzieci na pewno chętnie skorzystają także z moż-
liwości własnoręcznego wykonania dzbanka na kole 
garncarskim.

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

Imprezą towarzyszącą Biesiadzie będą 9. Mistrzo-
stwa Gminy Trąbki Wielkie w piłce nożnej 6-osobowej, 
które odbywać się będą na Orliku od godziny 14.00. Star-
tować w nich będzie 6 drużyn reprezentujących następu-
jące miejscowości: Czerniewo, Domachowo, Ełganowo, 
Kłodawa, Mierzeszyn i Trąbki Wielkie.

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

SPONSORZY I PARTNERZY
CEMEX Warszawa www.cemex.pl
BUFFET GROUP www.buffet-crampon.com/en/
B&S MARKNEUKIRSCHEN Klingenthal www.b-and-s.com
FIRMA TRANSPORTOWA Salewski Edward i Marek Rusocin
SUPERMARKET FART Trąbki Wielkie
DEWELOPER ACTIVA Pruszcz Gdański www.activa.gda.pl
INTERMAR MAREK STEFANIAK www.intermar.com.pl
BUFFET GROUP www.buffet-group.com
LEO-CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Pruszcz Gdański 
www.leoschool.pl
LECHIA Gdańsk SA www.lechia.pl
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW RYSZARD 
KUPKA TRĄBKI WIELKIE
HOTEL SENTOZA GOLF Cząstkowo www.sentoza-golf.pl
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Zbigniew Mejka 
Pruszcz Gdański www.mejka.pl
OCEANIC Sopot www.oceanic.pl
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ DZIECI 
PAN WŁADEK Gdańsk www.panwladek.pl
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA TRĄBKI WIELKIE  
www.goztrabkiwielkie.pl
RADNA POWIATU GDAŃSKIEGO Dorota Bąk
SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH DAMMERA Mierzeszyn 
www.dammera.pl
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „LEŚNY” Zaskoczyn  
www.dps.powiat-gdanski.pl/
MEBLOTECHNIKA Kleszczewo www.meblotechnika.pl
AGNI Pruszcz Gdański agni.net.pl
PENSJONAT NOCE I DNIE Cząstkowo www.noceidnie.com
LKS ORZEŁ Trąbki Wielkie
TELEPIZZERIA TINO Pruszcz Gdański www.tino.pl
POSTOŁOWO GOLF CLUB postolowo.com

LECZNICA DLA ZWIERZĄT Andrzej Pyliński Trąbki Wiel-
kie www.pylinski-lecznica.weterynarz.pl
ARM INSTAL Dawid Armatowski Postołowo
ALFA SYSTEM Trąbki Wielkie www.alfasystem.pl
TOMERT Demlin
AS DECOR Aneta Specylak Trąbki Wielkie  
www.slubzmarzen.pl
GIMNAZJUM w Trąbkach Wielkich  
www.gimnazjum-trabki.pl
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA  
www.mhmg.pl
SALON FRYZJERSKI – ANITA Trąbki Wielkie
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Trąbki Wielkie
KOMPLEKSOWA POMOC DROGOWA Paweł Nowakowski 
Trąbki Małe
SZKOŁA MUZYCZNA IM. NOWOWIEJSKIEGO Gdańsk 
www.osm.gdansk.pl

TRANSBIT Pruszcz Gdański
ZGKiM Trąbki Wielkie
EXCLUSIVE SPORT Gdańsk www.exclusivesport.pl
KWIACIARNIA FART – ILUZJA Agata Jażdżewska Trąbki 
Wielkie
Genowefa Latocha Kleszczewo
Jan Selka Kleszczewo

PATRONI MEDIALNI:
RADIO GDAŃSK radiogdansk.pl
DZIENNIK BAŁTYCKI www.dziennikbaltycki.pl
TELEWIZJA PÓŁNOCNA www.polnocna.tv
PANORAMA POMORZA FLASH www.panoramapomorza.pl
GŁOS TRĄBECKI www.gbp-trabkiwielkie.pl
portal trabki.com trabki.com
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http://www.powiat-gdanski.pl
http://www.trabkiw.ug.gov.pl
http://www.goksir-trabkiwielkie.pl
http://www.gbp-trabkiwielkie.pl
http://www.cemex.pl
http://www.buffet-crampon.com/en/
http://www.b-and-s.com
http://www.activa.gda.pl
http://www.intermar.com.pl
http://www.buffet-group.com
http://www.leoschool.pl
http://www.lechia.pl
http://www.sentoza-golf.pl
http://www.mejka.pl
http://www.oceanic.pl
http://www.panwladek.pl
http://goztrabkiwielkie.pl
http://www.dammera.pl
http://www.dps.powiat-gdanski.pl/
http://www.meblotechnika.pl
http://agni.net.pl
http://www.noceidnie.com
http://www.tino.pl
http://postolowo.com
http://www.pylinski-lecznica.weterynarz.pl
http://www.alfasystem.pl
http://www.slubzmarzen.pl
http://www.gimnazjum-trabki.pl
http://www.mhmg.pl
http://www.osm.gdansk.pl
http://www.exclusivesport.pl
http://radiogdansk.pl
http://www.dziennikbaltycki.pl
http://www.polnocna.tv
http://www.panoramapomorza.pl
http://www.gbp-trabkiwielkie.pl
http://trabki.com
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W dniu 23 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Zygmunta 
Bukowskiego w Czerniewie odbył się 18. Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski Poezji Zygmunta Bukowskiego. W Konkursie udział wzięło 
9 uczniów (2 w kategorii szkół gimnazjalnych, 7 w kategorii szkół 
podstawowych). Uczestnicy recytowali po dwa wiersze – jeden obo-
wiązkowy, wskazany przez organizatorów („Ojczyzna” z tomiku pt. 
„Kształty wzruszeń” – dla szkół podstawowych i „Drewniany świat” 
z tomiku pt. „Ślad istnienia” – dla szkół gimnazjalnych) i drugi dowol-
ny wybrany z dostępnych w bibliotekach tomików poezji Zygmunta 
Bukowskiego. Przy ocenie recytacji Komisja w składzie: emerytowana 
nauczycielka języka polskiego Elżbieta Gralak, przedstawicielka Staro-
stwa Powiatowego z Pruszcza Gdańskiego Małgorzata Kaczorowska 
i bibliotekarka z PiMBP w Pruszczu Gdańskim Joanna Łabasiewicz 
brała pod uwagę: płynność, dostosowanie tempa do treści, barwę 
głosu, intonację oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Werdykt Komisji był następujący:
– w kategorii uczniów szkół podstawowych
I miejsce – Dominika Budych – Szkoła Podstawowa im. Zygmunta 

Bukowskiego w Czerniewie,
II miejsce – Julia Miernik – Szkoła Podstawowa im. Marii Kownac-

kiej w Kłodawie,
III miejsce – Jakub Kiciński – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Sobowidzu,

RECYTOWALI WIERSZE  
ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO

wyróżnienie – Cezary Waszczuk – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 
Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie.

– w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych
I miejsce – Patrycja Heinrich – Zespół Szkół w Suchym Dębie,
II miejsce – Nikodem Ostrowski – Gimnazjum im. Kazimierza Ja-

giellończyka w Trąbkach Wielkich.
Organizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Pruszczu 

Gdańskim, Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich, Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich i Szkoła Podstawowa 
im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie.

Tekst i zdjęcie: Elżbieta Jasiak

W dniu 7 czerwca 2017 roku w Szkole 
Podstawowej w Kłodawie odbyło się uroczy-
ste podsumowanie 7. Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego „Z książką na Ty”.

Konkurs ten to przedsięwzięcie trzech 
placówek: Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej Gdańsku – Filii w Pruszczu 
Gdańskim, Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich oraz Szkoły Podsta-
wowej w Kłodawie. Honorowy patronat nad 
imprezą objęli: Starosta Gdański Stefan Sko-
nieczny oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żej Konkol. W tym roku do konkursu zgłosiło 
się 19 szkół z terenu Powiatu Gdańskiego. 
Konkurs odbywał się w trzech etapach. 
I etap odbył się w lutym br. w Filii Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pruszczu 
Gdańskim, w którym dzieci prezentowały 

LAUREACI KONKURSU 
SPOTKALI SIĘ Z PISARKĄ

umiejętności pięknego czytania przed ko-
misja konkursową. Drugim etapem był test 
wiedzy ze znajomości przeczytanych lektur, 
który reprezentanci szkół pisali w Bibliote-
ce Publicznej w Trąbkach Wielkich w marcu 

br. III etap natomiast polegał na podliczeniu 
wyników czytelnictwa wszystkich szkół bio-
rących udział w Konkursie w poszczególnych 
kategoriach. W tym etapie zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa w Trąbkach Wielkich, drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kło-
dawie, a trzecie – Zespół Szkół w Lublewie. 
Zsumowanie punktów za poszczególne etapy 
Konkursu „Z książką na TY” dało następują-
ce wyniki: I miejsce uzyskała Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 z Pruszcza Gdańskiego i Szkoła 
Podstawowa w Kłodawie, II miejsce – Zespół 
Szkół w Łęgowie, a III miejsce – Zespół Szkół 
Nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Nagrody laure-
atom wszystkich etapów wręczał Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz pisarka 
Anna Czerwińska-Rydel. Nagrodami były 
książki, ale nie tylko. Dodatkową nagrodą dla 
wszystkich laureatów był udział w spotkaniu 
autorskim z w/w pisarką. Została ona zasy-
pana pytaniami przez młodych czytelników. 
Pytali się o ulubionego autora, o ulubioną 
książkę, o to skąd czerpie inspiracje do pi-
sania książek, o to czy w młodości chciała 
być pisarką, o to czy lubi czytać książki, czy 
lubi spotykać się z czytelnikami, o plany na 
nową książkę, o to kiedy napisała pierwszą 
książkę itp. Na wszystkie pytania odpowia-
dała obszernie i ciekawie. Na zakończenie 
spotkania przedstawiła swoje dwie ostatnie 
książki: „Niebo nad Fatimą” i „Pięć Skarbów 
Pod Wielkim Śniegiem. Opowieść o Wan-
dzie Rutkiewicz”. Autorka swoim ciepłem, 
serdecznością i entuzjazmem zauroczyła 
wszystkich. Nic dziwnego, że później jeszcze 
długo podpisywała swoje książki i rozmawia-
ła ze swoimi fanami.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Monika Kosznik
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NA BALU PODSUMOWANO 
SPORTOWY ROK SZKOLNY

W dniu 7 czerwca 2017 roku w Auli 

Gimnazjum odbyło się podsumowanie 

sportowego roku szkolnego w Gminie 

Trąbki Wielkie. Wójt Gminy Trąbki Wiel-

kie Błażej Konkol, Przewodniczący 

Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 

Leszczyński oraz Wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Trąbki Wielkie Józef Sroka 

wręczyli najlepszym zawodniczkom 

i zawodnikom z poszczególnych szkół 

dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. 

Wyróżnieni zostali: Daria Olszewska 

i Wiktor Lewandowski (oboje ze SP 

w Czerniewie), Zuzanna Jaśkiewicz 

i Klaudiusz Groszek (oboje ze SP w Kło-

dawie), Fabiana Surma i Mateusz Stac-

ker (oboje ze SP w Mierzeszynie), 

Zuzanna Kraińska i Kajetan Grzesiuk 

(oboje ze SP w Sobowidzu), Kalina Ni-

ski, Martyna Preuss, Jakub Lech i Kry-

st ian Majewsk i  (wsz yscy ze SP 

w Trąbkach Wielkich) oraz Natalia Mą-

drzejewska i Maciej Preuss (oboje 

z Gimnazjum).

Nagrody w postaci dyplomów i medali 
otrzymali także:

– ze SP w Czerniewie
Dominika Budych, Iwo Ciechowicz, 

Wiktoria Czyż, Aleksandra Gajewska, Maria 
Gajewska, Dominika Janiszewska, Lucjan 
Kalinowski, Anna Morawska, Klaudia Ol-
szewska, Oliwia Owczarek, Jakub Pozorski, 
Martyna Rolińska, Daniel Seredyński, Robert 
Skwiot, Malwina Surma, Igor Zybała,

– ze SP w Kłodawie
Oliwier Bielski, Stanisław Buga, Mateusz 

Caboń, Klaudia Dobecka, Amelia Frydrycho-
wicz, Joanna Gądek, Mateusz Gądek, Mar-
celina Kanka, Natalia Miernik, Aleksandra 
Mischke, Bartłomiej Piechociński, Maciej 
Skonieczny, Zuzanna Stawicka, Wiktoria Szy-
mańska, Michał Wankiewicz, Leon Zaorski, 
Karolina Ziegler,

– ze SP w Mierzeszynie
Oliwia Antoniewicz, Marcel Chodowski, 

Klaudiusz Czerwiński, Szymon Czerwiński, 
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Marcin Górski, Piotr Kąkol, Martyna Ku-
śmierek, Oskar Łaszczewski, Oskar Papis, 
Dominika Pieczykolan, Damian Plichta, 
Julia Radkowska, Paulina Ryszewska, Karol 
Ryszewski, Michał Traczyk, Jakub Wasiek, 
Daria Załęcka,

– ze SP w Sobowidzu
Martyna Bałachowska, Marcin Demski, 

Oliwia Fijał, Szymon Flis, Kacper Gutorski, 
Klaudia Kwiatek, Karol Lietz, Alicja Luk-
senburg, Nadia Łabuńska, Marta Makowska, 
Magdalena Paszylk, Kacper Pawlukiewicz, 
Szymon Piepiórka, Łucja Płaza, Amelia Ra-
tyńska, Dawid Rosanowski, Oskar Stankie-
wicz, Zuzanna Wieczerzak

– ze SP w Trąbkach Wielkich
Weronika Bartosewicz, Aleksander Bie-

lawa, Maria Brzózka, Dawid Dawidowicz, 
Wiktor Dzieżyc, Marta Fuchs, Igor Galiński, 
Wiktoria Giłka, Michał Jasiak, Aleksandra 
Klonowska, Maksymilian Kukowski, Anna 
Łopuch, Oliwia Niedźwiecka, Ivo Niski, Adam 
Pawlak, Agnieszka Płocke, Mateusz Szczepan, 
Artur Szczęsny, Magdalena Wąsik, Paulina 
Wójtowicz

– z Gimnazjum
Tomasz Bonk, Weronika Bruchmann, 

Wiktoria Budnik, Miłosz Cieloszczyk, Kacper 
Grzesiuk, Helena Górska, Michał Koszałka, 
Dorota Krasińska, Zuzanna Kusaj, Kacper 
Laskowski, Dominik Lech, Agnieszka Lesz-
ka, Robert Makuch, Paweł Mączyński, Jędrzej 
Niemczyk, Justyna Nowaczyńska, Dawid Ol-
szewski, Szymon Olszewski, Juliusz Orłow-
ski, Aleksander Ossowski, Artur Pankowski, 
Przemysław Perka, Natalia Przytarska, Piotr 
Rekowski, Aleksandra Stoduś, Weronika 
Szymikowska, Wiktoria Szymikowska, Kry-
stian Went.

Nagrodę specjalną – puchar fair play od 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Przemysła-
wa Sautycza otrzymała Łucja Płaza ze SP 
w Sobowidzu, która podczas zawodów lek-
koatletycznych udzieliła pomocy koleżance 
ze SP w Trąbkach Wielkich tracąc szanse na 
uzyskanie dobrego wyniku.

Nie zapomniano również o nauczycie-
lach wychowania fizycznego. Bogdan Janiak 
ze SP w Czerniewie, Aneta Michalska ze SP 
w Kłodawie, Bożena Kucharska i Tomasz 
Tandek ze SP w Mierzeszynie, Ewa Buga ze 
SP w Sobowidzu, Aleksandra Bielawa i Prze-
mysław Sautycz ze SP w Trąbkach Wielkich 
oraz Katarzyna Borowik, Zenon Kulwikow-
ski, Krystian Ryczkowski i Adrian Wysiecki 
(wszyscy z Gimnazjum) nagrodzeni zostali 
dyplomami i upominkami.

Uroczystość zakończył bal, a właściwie 
dyskoteka, dla młodych sportowców z na-
szej Gminy

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski.

🍕 👀 🍕 PRACA SZUKA CZŁOWIEKA! 🍕 👀 🍕  
Dołącz do ekipy Tino

Aktualnie poszukujemy:  
pizzermana, kierowcy, pomocy kuchennej oraz osoby do obsługi Klienta.  

Zobacz, które stanowisko jest dla Ciebie:

🍕 PIZZERMAN: Nasze oczekiwania? Mamy tylko jeden warunek bezwzględny: 
musisz darzyć pizzę miłością ❤ Reszty nauczysz się od naszych mistrzów.

🚘 KIEROWCA: Twoim zadaniem będzie dostarczenie naszych specjalności do 
domów i biur miłośników pizzy i Cateringu Codziennego. Własne auto mile widziane, 
ale nie wymagane. 

🍗 POMOC KUCHENNA: Jeżeli chcesz pracować na najlepszym produkcie, 
tworząc dania tradycyjne oraz nietuzinkowe, zapraszamy do Tino! Pamiętaj, że Tino to 
nie tylko wyśmienita pizza, ale także Catering Codzienny!

👧 OBSŁUGA KLIENTA: lubisz kontakt z ludźmi? Świetnie się składa, aktualnie 
poszukujemy osoby, która zatroszczy się o naszych Gości i przywita ich pogodnym 
uśmiechem. 

Więcej szczegółów: 
Gdzie: Tino w Pruszczu Gdańskim (ul. Dworcowa 5); 

Od kiedy: od zaraz; 

Po więcej informacji zadzwoń pod numer: ☎601 990 177 ☎ lub wyślij swoje CV 
na adres radek@tino.pl, w tytule podając nazwę stanowiska, o które aplikujesz.

https://www.facebook.com/pizzaTinopruszczgdanski/photos/pcb.1963570697203087/1963569760536514/?type=3
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Rajdy rozpoczęły się w Trąbkach Wiel-
kich (grupa z Gimnazjum i Szkoły Podstawo-
wej), Sobowidzu, Mierzeszynie, Czerniewie 
i Kłodawie. Po raz pierwszy grupę tworzyli 
także seniorzy z Klubu „Zawsze Młodzi” 
z Trąbek Wielkich. Wszyscy czytelnicy – ro-
werzyści ubrani byli w charakterystyczne 
pomarańczowe koszulki z napisem „Odjaz-
dowy Bibliotekarz” i z logo akcji. Najdłuższą 
drogę do pokonania (w obie strony) – 27 
km, mieli uczestnicy rajdu z Kłodawy, 23 
km przejechali uczestnicy z Sobowidza, 15 
km przejechali uczestnicy z Trąbek Wielkich. 
Teoretycznie najbliżej do Cząstkowa mieli 
uczestnicy rajdów z Czerniewa i Mierze-
szyna, ale postanowili jechać dłuższą trasą: 
z Czerniewa przez Ełganowo i Postołowo, 
a z Mierzeszyna przez Błotnię i pokona-
li oni ok. 20 km. Udział w akcji wzięło 91 
osób. Rowerzystom w drodze do Cząstkowa 
towarzyszyła idealna pogoda. Na miejscu 
zrealizowali ideę bookcrossingu „uwalniając 
książki”, czyli pozostawiając je do dyspozycji 
gości hotelowych, wcześniej grupa ze Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich zrobi-
ła to w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich. 

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ GOŚCIŁ NA TERENIE 
HOTELU SENTOZA GOLF W CZĄSTKOWIE

Następnie przyszedł czas na konsumpcję 
kiełbasy z grilla, uzupełnienie płynów i wy-
poczynek przed drogą powrotną. Kto chciał 
mógł także zjeść jabłka podarowane przez 
niezawodnego Prezesa Fundacji Społecznej 
na Rzecz Dzieci „Pan Władek” Władysława 
Ornowskiego. Nie wszyscy jednak wypo-
czywali. Część rajdowców zwiedzała teren 
hotelowy, część zapoznawała się z piłką do 
rugby, a były i takie dziewczyny, które tań-

czyły. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
zdjęciem przed hotelową restauracją. W drogę 
powrotną ruszyli już przy upalnej pogodzie, 
która nie ułatwiała jazdy. Nie było lekko, ale 
wszyscy dotarli do celu.

Głównym organizatorem akcji była 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich, a współorganizatorami: Gmina 
Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, 
szkoły podstawowe: w Kłodawie, w Trąb-
kach Wielkich, w Sobowidzu, w Mierzeszynie 
i Czerniewie oraz Gimnazjum w Trąbkach 
Wielkich.

Za udostępnienie terenu Hotelu Sentoza 
Golf w Cząstkowie serdecznie dziękujemy 
Prezesowi Zarządu Spółki Invest Rent Pani 
Tatianie Matynia.

Leszek Orczykowski

Już po raz szósty na drogi Gminy Trąbki Wielkie wyjechali na ro-
werach uczestnicy akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. W 2012 roku ich 
celem było Jezioro Małe w Mierzeszynie, w 2013 – Postołowo Golf 
Club, w 2014 – Leśniczówka „Wojanowo”, w 2015 – Gospodarstwo 
Agroturystyczne „Wodzowo” w Trzciance, w 2016 – Dom Pomocy 
Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, a w dniu 30 maja 2017 roku – 
Hotel Sentoza Golf w Cząstkowie. 
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Zdjęcie: Leszek Orczykowski
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W dniu 28 maja 2017 roku odbyły się zawody 
w wędkarstwie spławikowym dla dzieci i młodzieży. 
Udział w nich wzięły 24 osoby z Gdańska, Pruszcza 
Gdańskiego, Trąbek Wielkich, Sobowidza, Domachowa, 
Trąbek Małych, Kaczek, Łaguszewa. Miejscem zawodów 
był staw w Kaczkach. Rozgrywane były one w dwóch ka-
tegoriach: do 10 lat i od 11 do 14 lat. Na wstępie wszyscy 
uczestnicy zawodów otrzymali słodycze, napoje i zanętę. 
Potem rozlosowane zostały stanowiska i rozpoczęło się 
wędkowanie. Młodsi „moczyli kije” z pomocą opieku-
nów przez 1,5 godziny, a starsi już samodzielnie przez 2 
godziny. Podczas zawodów złowiono 436 ryb o wadze 
13,81 kg. Były to głównie płotki, ale zdarzały się także 

uklejki i okonie. Pierwsze miejsce w młodszej kategorii 
zajął 6-letni Dominik Hinz z Pruszcza Gdańskiego, który 
złowił wspólnie z dziadkiem 62 ryby o wadze 1400 g, 
natomiast w starszej grupie największą zdobyczą (71 ryb 
o wadze 1320 g) mógł się pochwalić 14-letni Krystian 
Żyła z Sobowidza. Najcięższą rybę złowił (wraz z opieku-
nem) 5-letni Mateusz Biedrzycki z Trąbek Małych. Była to 
płotka o wadze 430 g. Po zważeniu wszystkie ryby trafiły 
z powrotem do stawu. Trzech najlepszych zawodników 
w każdej kategorii otrzymało dyplomy, a pierwszych 
sześć – pucharki. Wszyscy zaś medale i nagrody rzeczo-
we w postaci sprzętu wędkarskiego. Wręczającymi zaś: 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 

MŁODZI WĘDKARZE ZŁOWILI 
436 RYB O WADZE 13,81 KG

Leszczyński i Prezes Koła PZW nr 117 „Czapla” z Prusz-
cza Gdańskiego Adam Trzeciak. Po zawodach wszyscy 
wędkarze mogli raczyć się własnoręcznie upieczoną przy 
ognisku kiełbaską. Organizatorami zawodów byli: Koło 
PZW nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego i Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich. Organizatorzy dziękują Panu Jerzemu Gęburze za 
udostępnienie stawu, a Kierownikowi ZGKiM Karolowi 
Kozakowi za ufundowanie kołowrotków dla zwycięzców 
w obu kategoriach.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski

W dniu 7 maja 2017 roku w Kaczkach odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w wędkarstwie spła-
wikowym. Drużyna z Sobowidza, występująca w skła-
dzie: Krzysztof Zdun, Adam Lataszewicz i Piotr Jasiński, 
okazała się najlepsza. Złowiła ona 204 ryby o wadze 4,69 
kg. Jej przewaga nad pozostałymi ekipami była ogromna. 
Drugie miejsce zajęli wędkarze z Mierzeszyna, którzy 
złowili 5 ryb o wadze 1,23 kg, a trzecie – drużyna z Do-
machowa z wynikiem 7 ryb o wadze 820 g. O wysokich 

WĘDKARZE Z SOBOWIDZA 
BEZKONKURENCYJNI

umiejętnościach wędkarzy z Sobowidza świadczy fakt, 
że ich stanowiska znajdowały się w znacznej odległo-
ści od siebie i przedzielone były stanowiskami zawod-
ników z innych sołectw. I każdy z nich potrafił złowić 
ponad 1 kg ryb, a znajdujący się obok nich wędkarze 
nie wyłowili żadnej ryby w ciągu trwania zawodów, 
czyli w ciągu 3 godzin. Nic więc dziwnego, że zajęli oni 
trzy pierwsze miejsca. Zwyciężył Krzysztof Zdun (1860 
g), drugi był Adam Lataszewicz (1720 g), a trzeci Piotr 

Jasiński (1110 g). Dodatkową nagrodą była statuetka 
za złowienie najcięższej ryby. Otrzymał ją Jerzy Lejk 
z Mierzeszyna, a jego łupem padł karaś o wadze 470 
g. W zawodach startowała jedna zawodniczka – Sabina 
Jaroń z Kleszczewa. Mimo, że nic nie złowiła otrzyma-
ła pamiątkową statuetkę ufundowaną przez Koło PZW 
Nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego. Organizatorzy 
i uczestnicy zawodów serdecznie dziękują właścicielowi 
stawu w Kaczkach Jerzemu Gęburze za udostępnienie 
miejsca zawodów.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski
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Najszybciej trasę spośród zawodników 
przebiegł Hubert Hałun z Trąbek Wielkich, 
który wyprzedził Kamila Dysarza z Błotni 
oraz Kacpra Grzesiuka z Klępin. Najszyb-
szymi wśród zawodniczek były siostry bliź-
niaczki Szymikowskie z Błotni. Pierwsza była 
Wiktoria, druga – Weronika, a na trzecim 
miejscu uplasowała się Wiesława Stachań-
czyk z Kleszczewa. W Biegu uczestniczył je-
den Radny Gminy Trąbki Wielkie – Michał 
Studziński z Drzewiny oraz sołtysi: Irena 
Kuchnowska z Mierzeszyna, Agnieszka Ro-
galska z Czerniewa, Marta Grzesiuk z Klępin, 
Władysław Kanka z Trąbek Małych, Krzysztof 
Pepliński z Domachowa i Konrad Seredyń-
ski z Drzewiny. Najmłodszymi uczestnikami 
imprezy byli: 6-letnia Kinga Glina ze Złej 
Wsi oraz 4-letni Paweł Studziński z Drze-
winy. Najstarszym zaś 78-letni Ryszard Zen-
ka z Drzewiny. Najwięcej osób startujących 
w Biegu było mieszkańcami Błotni – 21, 
kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajęły so-
łectwa: Drzewina (20 osób) i Domachowo 
(12 osób). W klasyfikacji drużynowej, w któ-
rej liczył się procentowy wskaźnik udziału 
mieszkańców startujących w zawodach do 
wszystkich mieszkańców, zwyciężyła, po raz 
trzeci z rzędu, Drzewina 21,05%. Drugie 
miejsce zajęła Błotnia – 11,48%, a trzecie 
– Klępiny z wynikiem 6,45%. Kolejne miej-

sca zajęły następujące sołectwa: Zła Wieś, 
Domachowo, Trąbki Małe, Czerniewo, Mie-
rzeszyn, Kleszczewo, Gołębiewko, Trąbki 
Wielkie i Gołębiewo Wielkie. Na zakończenie 
wśród wszystkich startujących rozlosowano 
13 nagród rzeczowych. Najwięcej szczęścia 
w losowaniu mieli: Kinga Glina (Zła Wieś), 
Justyna Górska (Trąbki Małe), Daria Du-
sza (Błotnia), Dominika Dysarz (Błotnia), 
Ewelina Gębka (Domachowo), Emilia Glina 
(Zła Wieś), Jerzy Lejk (Mierzeszyn), Bartosz 
Niemczyk (Domachowo), Paweł Studziński 
(Drzewina), Tadeusz Mientki (Gołębiewko), 

DRZEWINA, PO RAZ 3. Z RZĘDU,  
NAJLEPSZA W BIEGU PRZEŁAJOWYM

94 osoby (45 zawodniczek i 49 zawodników) z 12 sołectw wzięło 
udział w 4. Biegu przełajowym w ramach Współzawodnictwa So-
łectw. Start i meta znajdowały się na polanie w Błotni – Wybudo-
waniu, a trasę stanowiły 4 pętle pod lasem o łącznej długości ok. 
3,2 km. Starterem był Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. On 
także wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbi-
gniewem Leszczyńskim wręczali pamiątkowe medale wszystkim 
uczestnikom. 

Krzysztof Rywacki (Błotnia), Sławomir Ry-
wacki (Błotnia) i Mariusz Glina (Zła Wieś). 
Nagrodami był sprzęt sportowo-rekreacyjny: 
piłki nożna, piłka siatkowa, kijki do nordic 
walking, śpiwory, plecaki i kubki termiczne.

Organizatorem Biegu był Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich wraz z Radą Sołecką wsi Błotnia, 
których wsparła Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mierzeszynie. Za pomoc w zorganizo-
waniu Biegu szczególnie dziękujemy: Soł-
tysowi wsi Błotnia, i jednocześnie radnemu, 
Andrzejowi Klonowskiemu i Prezesowi OSP 
w Mierzeszynie Krzysztofowi Kraińskiemu. 
Dziękujemy również Dyrektorowi Ośrodka 
Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy 
Pruszcz Gdański Grzegorzowi Cwalińskiemu 
za wypożyczenie bramy startowej i Prezeso-
wi Ochotniczej Straży Pożarnej w Ełganowie 
Andrzejowi Surmie za udostępnienie agrega-
tu prądotwórczego.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski
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W okresie od 13 maja do 11 czerwca 
w klasie okręgowej rozegranych zostało 
5 kolejek. Orzeł rozegrał wtedy 4 mecze 
(jedną kolejkę pauzował): wygrał ze Star-
tem Mrzezino 3 : 0 (dom), KTS-K Wikęd 
Luzino 5 : 2 (dom), zremisował z Sokołem 
0 : 0 (dom) i przegrał z GKS Sierakowice 
0 : 2 (wyjazd). Zdobył także 3 punkty wal-
kowerem za mecz z KS Kamienica Królew-
ska, który na boisku w Trąbkach Wielkich 
przegrał 2 : 3. W tym samym czasie Sokół 
wygrał z GKS Sierakowice 2 : 0 (wyjazd), 
zremisował z Polonią Gdańsk 1 : 1 (dom), 
Orłem Trąbki Wielkie 0 : 0 (wyjazd) i prze-
grał z KTS-K Wikęd Luzino 0 : 2 i MKS 
Władysławowo 1 : 3 (dom). Po rozegraniu 
29 kolejek Orzeł zajmuje 6. miejsce z do-
robkiem 40 punktów i stosunkiem bramek 
56 : 38, a Sokół jest 13, zdobył dotychczas 24 
punkty i posiada stosunek bramek 23 – 52. 
W pojedynku derbowym obie drużyny za-
grały w następujących składach:

Orzeł Trąbki Wielkie – Kamil Narloch – 
Łukasz Balcer, Mateusz Kobylarz, Jakub Neu-
bauer, Mateusz Dończyk, Mateusz Dampc, 

Aleks Kamiński, Tomasz Pietrowicz (72, Mi-
kołaj Kowalski), Bartłomiej Dończyk, Adrian 
Schuchardt, Daniel Jaśniewski (72, Sławomir 
Żabiński), trener: Sławomir Matuk

Sokół Ełganowo
Maciej Gemborys – Mariusz Brzeziński, 

Cezary Kusaj, Dominik Szostek, Łukasz Mejer, 
Dawid Chmielewski, Bartłomiej Kruk, Robert 
Mejer, Wojciech Wójtowicz (46, Kuba Pio-
trowski), Marcin Laga, Adam Leszczyński (60, 
Sebastian Bara), trener: Maciej Gemborys.

W klasie B nasze drużyny uzyskały na-
stępujące wyniki:

GKS Trąbki Wielkie wygrał z Olimpem 
Mierzeszyn 4 : 0 (dom), KS Wocławy 2 : 0 
(dom) i przegrał z EPT Grabiny Zameczek 
1 : 2 (dom), Orłem Straszyn 0 : 4 (wyjazd), 
Morzem Stegna 2 : 3 (wyjazd), z kolei Olimp 
Mierzeszyn pokonał Morze Stegna 2 : 0 (wy-
jazd), KS Wocławy 4 : 0 (dom) i został poko-
nany przez GKS Trąbki Wielkie 0 : 4 (wyjazd), 
GTS Rotmanka 2 : 4 (dom) i Koronę II Cedry 
Wielkie 2 : 5 (wyjazd).

Po 25 kolejkach GKS zajmuje 9. miejsce, 
a Olimp – 12. GKS posiada na swoim koncie 

34 punktów, a Olimp – 18. Stosunek bramek 
GKS wynosi 51 : 54, a Olimpu – 41 : 98.

W meczu derbowym bramki dla GKS 
strzelali: 1 : 0 Jakub Lewańczyk (29), 2 : 0 
Kamil Babiński (45), 3 : 0 Michał Wiński 
(67), 4 : 0 Sylwester Wajsbrot (92)

Drużyny wystąpiły w tym spotkaniu 
w następujących składach:

GKS Trąbki Wielkie
Piotr Rosławski – Kamil Babiński (46, 

Wojciech Koza), Arkadiusz Kujawski, Dawid 
Lewańczyk, Jakub Lewańczyk (89, Grzegorz 
Wilczewski), Michał Małkowski, Rafał Ra-
tyński, Adrian Rosławski, Sylwester Wajsbrot, 
Mateusz Wiński, Michał Wiński (70, Martin 
Niedzielski), trener: Rafał Ratyński

Olimp Mierzeszyn
Kacper Kaźmierczak, Michał Baka, Paweł 

Brodziński (64, Marcin Kuśmierek), Dawid 
Brucki, Damian Bukowski, Maciej Dyks, Ma-
teusz Fritza, Marcin Kaźmierczak, Damian 
Kolberg, Jakub Pepliński (46, Kamil Kula), 
Paweł Żukowski, trener: Przemysław Fritza

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

DERBY W OKRĘGÓWCE NA REMIS, 
A W B KLASIE DLA GKS

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
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