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Ceremonia ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych w Szkole 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbyła się 18 października 2017 roku. 
Było to wyjątkowe wydarzenie, gdyż uroczystego pasowania dokonał 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich przy udziale Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Błażeja Konkola i Dyrektora Wydziału Strategii Nadzoru Peda-
gogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku Jerzego Wiśniewskiego. 

W TRĄBKACH WIELKICH

Grono uczniów Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich powiększyło się o 44 młodych, zdolnych 

i ambitnych 7-latków. A są nimi: Noemi Bona, Mag-
dalena Borkowicz, Juliusz Brdynkiewicz, Oliwier Buta, 

Jan Cejko, Miłosz Chmielewski, Maja Debert, Alicja 
Dzieżyc, Ksawery Giedziewicz-Gapa, Olga Głowacka, 
Patryk Grześlak, Julia Hetmańska, Aleksander Jakusz, 
Jakub Kamiński, Aleksander Kolendo, Róża Kowal-
czyk, Hanna Kromer, Wiktoria Kula, Małgorzata Kurek, 
Robert Liberadzki, Zuzanna Mąkosa, Zuzanna Ohler, 
Michalina Olszewska, Rozalia Ossowska, Kasper Pa-
jąkowski, Maksymilian Pankowski, Szymon Pawlak, 
Blanka Połtarzycka, Kacper Rogall, Amelia Rychter, 
Miłosz Słabolepszy, Antoni Słupiński, Piotr Styn, Natalia 
Szczepan, Dawid Szostek, Jakub Szostek, Laura Szwin-
dowska, Fabian Warmbier, Nikodem Węgrzyński, Olaf 
Wichman, Łucja Wilke Dominika Zielińska, Magdalena 
Ziemian, Olaf Zwarra.

Zaraz po ceremonii pasowania odbyła się inaugu-
racja II edycji wojewódzkiego programu edukacyjnego 
„Uczę się bezpieczeństwa”, której celem jest edukacja 
dzieci w różnych obszarach związanych z ich bezpie-
czeństwem. Partnerami programu są Policja, Straż 
Pożarna i Urząd Komunikacji Elektronicznej stąd 
obecność na uroczystości: zastępcy Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Gdańsku Krzysztofa Kozelana, 
zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku 
Piotra Sochy i naczelnika ds. konsumenckich Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w Gdyni Krzysztofa Pie-
karskiego. Pierwszoklasiści otrzymali od gości mnó-
stwo różnorodnych prezentów i upominków, a na 
zakończenie uroczystości ich serca zdobyła maskotka 
pomorskiej policji – słonik o imieniu „Popo”. Później 
atrakcją dla najmłodszych był pokaz wozów policyj-
nych i strażackich.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

W MIERZESZYNIE podobał się przedszkolakom, uczniom, a także 
rodzicom. Pierwszoklasiści otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, prezenty od młodszych i star-
szych kolegów. Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol przekazał im upominki oraz 
talon finansowy. Wspólnie zdecydowali, że 
przeznaczą go na ciekawą wycieczkę.

Tekst i zdjęcie: Krzysztof Rek

Tylko 10 osób złożyło ślubowanie i zo-
stało pasowanych na uczniów w Szkole Pod-
stawowej w Mierzeszynie. Byli to: Magdalena 
Antoniewicz, Faustyna Ciepiela, Jakub Ciepli-
kiewicz, Przemysław Czerwiński, Oliwia Dys-

arz, Nicolas Konieczny, Maciej Niemc, Nikola 
Schuchardt, Weronika Stenka i Sarah Templer. 
Uroczystość odbyła się w dniu 20 października 
2017 roku. Uczniowie przygotowali przedsta-
wienie p.t. „Plastusiowy pamiętnik”. Występ 
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W SOBOWIDZU
W dniu 5 października 2017 roku w Sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Sobowidzu odbyła się uroczystość ślubowania pierw-
szoklasistów. Uczniowie zaprezentowali, przygotowany pod okiem 
wychowawczyni Heleny Pijanowskiej, program artystyczny, w któ-
rym pokazali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. 

Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej Ojczy-
zny i znajomością zasad, które ułatwiają prawi-
dłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zo-
stać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszo-
klasisci złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. 
Pasowania na ucznia dokonała Dyrektor Szkoły 
Ewa Wojtas. Rogi obfitości, czyli paczki ze sło-
dyczami wręczyli rodzice, Bank Spółdzielczy 
ufundował książeczki SKO z 10 zł wkładem, 
Rada Rodziców – legitymacje szkolne. Następ-
nie wykonano pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały 

się wraz z rodzicami na poczęstunek i wspólną 
zabawę. Ślubującymi i pasowanymi byli:

Wiktoria Drobniewska, Lilianna Harbul, 
Hubert Iwaszczyszyn, Szymon Klocek, Julia 
Kochner, Katarzyna Krasińska, Lilianna Kru-
pińska, Krzysztof Kulik, Jakub Lewandowski, 
Kaja Piepiórka, Kacper Pyzowski, Oliwier Rak, 
Kinga Sawicka, Liliana Szeffs, Blanka Sulewska, 
Maciej Tusk, Maciej Tusk, Justyna Wilińska 
i Artur Wyka.

Helena Pijanowska
Zdjęcie: Łukasz Krupiński

W KŁODAWIE
W dniu 13 października 2017 roku do 

społeczności Szkoły Podstawowej w Kłodawie 
zostało przyjętych 20 uczniów klasy pierwszej: 
Kinga Brzozowska, Szymon Caboń, Nikola 
Czerwińska, Adrian Hetmański, Dominik Jaś-
kiewicz, Bartosz Kapicki, Bartosz Kęsy, Oskar 
Kleist, Oliwia Moskal, Krystian Pałasz, Izabela 
Piepiórka, Kuba Sadowski, Wiktoria Sieczka, 
Konrad Stachowicz, Julia Stasiak, Jakub Stec, 
Paulina Wińska, Justyna Zarzycka, Amelia 
Żabińska, Oliwia Żabińska. Aby przystąpić do 
ślubowania dzielne pierwszaki musiały odwie-
dzić różne krainy. Dzieci wykazały się wiedzą 
przyrodniczą, matematyczną, polonistyczną 
i społeczną. Recytowały wiersze i śpiewały 

piosenki. Ostatnim zadaniem było wypicie 
z uśmiechem na twarzy ,,magicznego płynu”. 
W trakcie ślubowania dzieci zobowiązały się 
do pilnej nauki, dbania o dobre imię Szkoły, 
szacunku dla nauczycieli i miłości Ojczyzny. Po 
ślubowaniu Dyrektor Halina Podolska dokona-
ła pasowania na ucznia. Potem dzieci wkleiły 
swoje znaczki do kroniki szkolnej oraz otrzy-
mały dyplomy i rogi obfitości ze słodką niespo-
dzianką. Otrzymały także upominki od Banku 
Spółdzielczego w Trąbkach Wielkich. Zgodnie 
ze szkolną tradycją, zwieńczeniem uroczystości 
było posadzenie przez uczniów i rodziców pa-
miątkowego drzewka w przyszkolnym ogrodzie.

Tekst i zdjęcie: Aneta Markun

W dniu 16 listopada 2017 roku w Szko-
le Podstawowej w Czerniewie odbyło 
się Pasowanie na Ucznia Klasy Pierw-
szej. W uroczystości brała udział cała 
społeczność szkolna, rodzice oraz za-
proszeni goście. 

Mali wychowankowie wspaniale zdali 
swój pierwszy egzamin. Głośno i wyraźnie 
recytowali wierszyki i wspólnie odśpiewali 
radosne piosenki, a następnie przez Dyrektor 
Kazimierę Kozak zostali pasowani na uczniów. 
Podczas ślubowania zobowiązali się oni god-
nie reprezentować szkołę i ojczyznę. Rodzice 
nagrodzili swoje pociechy rożkami słodkości, 
a starsi uczniowie brawami. Kierownik Zespo-
łu Oświaty Urzędu Gminy Trąbki Wielkie Pa-
trycja Jereczek przekazała pierwszoklasistom 
upominki od Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola. Do życzeń dołączył się tak-
że Samorząd Uczniowski oraz klasa III. Po 
uroczystości rodzice zabrali swoje pociechy 
na słodki poczęstunek.

Kazimiera Kozak
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

W CZERNIEWIE
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Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: zmian budżetu Gminy 
Trąbki Wielkie na rok 2017 oraz zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2017 – 2030, a także:
– określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych oraz in-
formacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Trąbki Wielkie

Wzory formularzy na 2018 rok, w porównaniu z dotychczas 
obowiązującymi, uległy niewielkiej modyfikacji związanej ze zmianą 
ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o po-
datku leśnym oraz odrębnych ustaw wymienionych w formularzach.
– zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na rok 2018

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 
Trąbki Wielkie na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. pozostały na 
takim samym poziomie jak w roku 2017, a taryfy dla zbiorowego od-
prowadzania ścieków ulegają zmianie w zakresie cen za odprowadzone 
ścieki: gospodarstw domowych i przemysłu oraz pozostałych odbior-
ców prowadzących działalność produkcyjną. W taryfie przewidziana 
została nowa opłata w wys. 15,00 zł z VAT od 1 m³ zużytej wody, 
przeznaczona na odbiór i wywóz nieczystości płynnych z budynków 
komunalnych w miejscowościach: Sobowidz i Gołębiewko do oczysz-
czalni ścieków Trąbki Wielkie. Wysokość opłaty została wyliczona 
na podstawie ofert złożonych przez firmy wywożące nieczystości.
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kunegundy Pawłowskiej 
w Trąbkach Wielkich
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szko-
ły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna 
w Mierzeszynie
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marii Kownackiej w Kłodawie
– stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę 
podstawową, wynika z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
– dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instru-
mentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym prze-
chowywany jest pieniądz elektroniczny

Urząd Gminy Trąbki Wielkie zamierza przystąpić do „Programu 
upowszechniania płatności bezgotówkowej w jednostkach admini-
stracji publicznej” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju we 
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

Płatności będą dokonywane przez terminal płatniczy POS lub 
poprzez bankowość mobilną z wykorzystaniem WebPOS Paybynet. 
Urząd nie poniesie kosztów związanych z instalacją terminala POS 
i/lub uruchomienie usługi WebPOS Paybynet oraz za akceptację 
i rozliczenia płatności bezgotówkowych realizowanych w ramach 
Programu. Klienci Urzędu dokonujący płatności również nie będą 
obciążani opłatami za dokonanie transakcji. System zapłaty podatków 
i opłat za pomocą tego instrumentu płatniczego uzupełnia katalog 
istniejących sposobów regulowania zobowiązań.

OBRADOWALI RADNI
W dniu 30 października 2017 roku odbyła się XLII Sesja Zwyczajna 
Rady Gminy Trąbki Wielkie.

– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości położonych w Gminie Trąbki 

Wielkie wynoszą rocznie:
1.  Od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków na gruntach objętych eksploatacją kruszywa – 
0,91 zł od 1m2 powierzchni,

c)  rekreacyjno-wypoczynkowych – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,
d)  pod drogami wewnętrznymi – 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,
e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-

tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m2 powierzchni,

f)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,63 zł 1 ha powierzchni,

g)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2017, poz. 1023 ze zm.), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługo-
wą albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni.

2.  Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

e) garaże – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-

tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

– określania wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad 
ustalania terminów płatności oraz sposobu jej poboru
Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 35 zł od każdego psa.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby posiadające psy trwale 
oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację (chip, tatuaż).
Rejestrację psów oraz obliczanie i pobór opłaty od ich posiadania 
w drodze inkasa prowadzą sołtysi Gminy Trąbki Wielkie.
Z tytułu poboru opłaty od posiadania psów przyznaje się wynagro-
dzenie za inkaso w wysokości 50% pobranej przez inkasenta opłaty 
od posiadania psów.
Opłata od posiadania psów płatna jest z góry, bez wezwania do dnia 
31 maja, a w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ciągu 14 

dni od momentu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające 
powstanie obowiązku podatkowego.
– wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagro-
dzenia za inkaso

Pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od 
osób fizycznych na terenie Gminy Trąbki Wielkie odbywać się będzie 
w drodze inkasa. Ustanowiono 25 inkasentów, którymi będą sołtysi. 
Z tytułu poboru podatków przyznano inkasentom wynagrodzenie 
za inkaso w wysokości 7% pobranych przez inkasenta podatków.
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w sto-
sunku rocznym wynosi:
1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

pojazdu:
a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

– wiek pojazdu do 10 lat – 767 zł
– wiek pojazdu powyżej 10 lat – 807 zł

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– wiek pojazdu do 10 lat – 1049 zł
– wiek pojazdu powyżej 10 lat – 1116 zł

c)  powyżej 9 ton a poniżej 12 ton
– wiek pojazdu do 10 lat – 1116 zł
– wiek pojazdu powyżej 10 lat – 1185 zł

2)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3)  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
– wiek pojazdu do 10 lat – 1325 zł
– wiek pojazdu powyżej 10 lat – 1393 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, według 
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
– wiek pojazdu do 10 lat – 277 zł
– wiek pojazdu powyżej 10 lat – 351 zł

6)  od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według załącznika 
nr 3 do niniejszej uchwały.

7)  od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)  mniej niż 22 miejsca:

– wiek pojazdu do 10 lat – 976 zł
– wiek pojazdu powyżej 10 lat – 1046 zł

b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca:
– wiek pojazdu do 10 lat – 2021 zł
– wiek pojazdu powyżej 10 lat – 2091 zł

Zwalnia się z podatku środki transportowe przeznaczone do prze-
wozu uczniów.
– zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trąbki Wielkie do 
roku 2025

Mieszkańcy sołectwa Trąbki Wielkie na zebraniu wiejskim wsi 
Trąbki Wielkie w dniu 27 października 2017 roku przyjęli Plan Odno-
wy Miejscowości do roku 2025. Uchwałę podjęto w celu wykorzystania 
inicjatywy mieszkańców dla poprawy warunków i jakości życia oraz 
rozwoju gospodarczego na wsi, jak również dla stworzenia możliwo-
ści ubiegania się o dofinansowanie zadań wymienionych w POM.

Poza tym podczas Sesji radni wysłuchali informacji Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola o pracach między sesjami Rady Gminy.

Przedstawione zostały także sprawozdania za I półrocze 2017 
roku: Komisji Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady 
Gminy, Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Gminy 
i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Radni spotkali się także z przedstawicielami wykonawców stra-
tegicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: 
„Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii 400kV 
relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń w zakresie budowy 
stanowisk słupowych oraz rozmieszczenia przewodów między słu-
pami”. Dowiedzieli się oni, że inwestycja rozpocznie się jesienią tego 
roku, a zakończy w marcu 2018 roku. Przebiegać będzie w okolicach 
Postołowa, Granicznej Wsi, Czerniewa, Warcza i Mierzeszyna, głów-
nie w terenach leśnych. Do obsługi inwestycji wykorzystywane będą 
przede wszystkim drogi powiatowe. W przypadku uszkodzeń dróg 
będą one doprowadzane do stanu przejezdnego, a po zakończeniu 
inwestycji całkowicie naprawione.

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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PIŁA DLA OSP 
ROŚCISZEWO

Jednostka OSP w Rościszewie w sierp-
niu brała udział w działaniach ratowniczych 
po przejściu trąby powietrznej przez powiat 
chojnicki i kościerski. Podczas tych akcji ule-
gły całkowitemu zniszczeniu dwie piły. Ze 
środków Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
nasi strażacy w dniu 5 października 2017 roku 
otrzymali nową piłę. Dziękujemy za ciężką 
pracę włożona w usuwanie skutków nawałni-
cy i życzymy by nowa piła była jak najrzadziej 
używana w takich celach.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

W dniu 2 października 2017 roku w auli 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich od-
było się spotkanie dialogowe poświęcone roz-
wojowi szkół oraz kompetencjom kluczowym 
uczniów. Debata odbyła się w ramach projektu 
„Wsparcie kadry jednostek samorządu teryto-
rialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowa-
nym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych 
uczniów”, do którego Gmina Trąbki Wielkie 
zakwalifikowała się, jako jedyna z wojewódz-
twa pomorskiego, razem z 32 gminami z całej 
Polski. Do konsultacji zaproszono przedsta-
wiciela Kuratorium Oświaty, pracowników 
naukowych, uczniów, dyrektorów szkół, kadrę 
pedagogiczną, rodziców, radnych, lokalnych 
przedsiębiorców, kierowników jednostek or-
ganizacyjnych.

Spotkanie miało na celu pozyskanie infor-
macji jak poszczególne grupy widzą współcze-

DEBATOWANO NA TEMAT OŚWIATY

sną oświatę oraz czego oczekują od dzisiejszej 
edukacji. Uzyskane propozycje będą materia-
łem do stworzenia strategii oświatowej w Gmi-
nie Trąbki Wielkie. Po opracowaniu wstępnego 

dokumentu planowane jest kolejne spotkanie 
dialogowe.

Iwona Kamińska
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

W URZĘDZIE MOŻNA 
JUŻ PŁACIĆ KARTĄ

Informujemy, że w naszym urzę-
dzie uruchomione zostały dwa ter-
minale płatnicze, za pomocą których 
można dokonywać płatności kartą 
płatniczą w technologii tradycyjnej 
(stykowej) oraz zbliżeniowej, a do-
datkowo płatności można również 
dokonywać telefonem przy użyciu 
aplikacji WebPOS Paybynet.

W terminalu będą akceptowa-
ne płatności z wykorzystaniem kart 
płatniczych VISA, MasterCard oraz 
płatności mobilne BLIK.

Dodatkowo informujemy, że 
klienci urzędu (płatnicy) dokonujący 
płatności przy pomocy karty płatni-
czej bądź przy użyciu telefonu nie po-
noszą żadnych prowizji. Zachęcamy 
do korzystania z tej formy płatności.

Andrzej Markowski

PREZENTY Z UEHLFELD 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Niespodziewani goście zawitali w dniu 30 października 2017 roku do Przedszkola 
w Trąbkach Wielkich. Byli nimi trzej przedstawiciele partnerskiej niemieckiej Gminy Uehl-
feld z Burmistrzem Wernerem Stöckerem na czele.

Goście mimo niesprzyjającej aury, z wesołymi minami, wnieśli do budynku „słodką nie-
spodziankę”. Z okazji zbliżających się wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia dzieciom 
zostały podarowane kalendarze adwentowe, a żeby wytrzymały z konsumpcją do grudnia 
– także słodkie żelowe misie. Wiadomo, że słodycze, to jest to, co dzieci lubią najbardziej – 
niemniej sama wizyta gości była dla dzieci dużym przeżyciem – musiały korzystać z pomocy 
tłumacza, gdyż trudno było się 
porozumieć w ojczystym języku 
z darczyńcami.

Mamy nadzieję, że jak 
przedszkolaki troszkę podrosną 
i staną się uczniami, to wezmą 
udział w wymianie młodzieży 
polsko-niemieckiej, mając w pa-
mięci miłe, słodkie wspomnie-
nia z dzieciństwa.

Anna Tysler
Zdjęcie: Angelika Dąbek
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„ŁADUNEK BOMBOWY” W WARCZU
otrzymaniu zgłoszenia o znalezieniu prawdo-
podobnie ładunku wybuchowego natychmiast 
wysłał na miejsce policjantów.

Stróże prawa zabezpieczali teren wokół 
szkoły, wyznaczyli 100 metrowy rejon bezpie-
czeństwa, zamknęli ruch kołowy i pieszy na 
drodze wojewódzkiej nr 226 oraz uczestniczyli 
w ewakuacji. Dyżurny natychmiast powiado-
mił o całej sytuacji stanowisko kierowania 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, 
Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu 
Gdańskim oraz służby ratownicze. Powiado-
mił również sztab zarządzania kryzysowego 
w starostwie powiatowym w Pruszczu Gdań-
skim oraz urząd gminy w Trąbkach Wielkich. 
Antyterroryści z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku zneutralizowali znalezio-
ny w szkole ładunek wybuchowy. W trakcie 
ćwiczeń z jednej z klas wydobywa się siwy 
dym. Stwierdzono wybuch rac dymnych z za-
palnikiem czasowym. Dowodzący akcja wzywa 
na miejsce straż pożarna i prosi o oddymienie 
pomieszczeń. Po stwierdzeniu braku zagro-
żenia pracę na terenie szkoły podjęła grupa 
dochodzeniowo-śledcza.

Tego typu ćwiczenia to doskonała okazja 
do zweryfikowania sprawności w działaniu 
wszystkich służb. Dzięki nim, policjanci są 
doskonale przygotowani do sytuacji, które 
mogą zdarzyć się naprawdę.

Marzena Szwed-Sobańska
Rzecznik Komendy Powiatowej Policji 

w Pruszczu Gdańskim

W Zespole Szkół Specjalnych w Warczu znaleziono paczkę, która 
przypominała ładunek wybuchowy. Taki scenariusz rozegrał się w ra-
mach przeprowadzonych ćwiczeń sztabowych pn. „ZSS Warcz 2017”.

Ćwiczenia rozpoczęły się w dniu 4 paź-
dziernika br. o godz. 10.00 w Zespole Szkół 
Specjalnych w Warczu. Pracownik szkoły 
w jednym z pomieszczeń gospodarczych zna-
lazł paczkę z której wystawały różnokolorowe 
kable i mrugała czerwona dioda. Natychmiast 

powiadomił o dyrektora szkoły, który zarządził 
ewakuację wszystkich osób z budynku szkoły. 
Jeden z nauczyciele powiadomił pruszczańska 
komendę policji o znalezieniu paczki. Na-
uczyciele kierowali wszystkich uczniów do 
wyznaczonego miejsca ewakuacji. Dyżurny po 

POSZUKIWANA 
JEST OSOBA, KTÓRA 
NIE ODEBRAŁA 
GOTÓWKI 
Z BANKOMATU

Policjanci z komisariatu policji 
w Trąbkach Wielkich poszukują osoby, 
która pozostawiła wypłaconą gotów-
kę w szufladzie bankomatu Euronet. 
Do zdarzenia doszło 31 października 
2017 roku około godz.16.00 przy skle-
pie Biedronka w Trąbkach Wielkich.

We wtorek (31 października 
br.) około godz. 16.00 kolejny klient 
bankomatu stojącego przy sklepie 
Biedronka w Trąbkach Wielkich 
zauważył w szufladzie wydającej 
banknoty pewną ilość gotówki. Praw-
dopodobnie osoba, która dokony-
wał wypłaty około godz. 16.00 nie 
odebrała wypłaconych pieniędzy. 
W związku z tym proszę w powyższej 
sprawie kontaktować się z komisaria-
tem policji w Trąbkach Wielkich pod 
numerem 58 682-83-97.

Marzena Szwed-Sobańska
Rzecznik Komendy Powiatowej 

Policji w Pruszczu Gdańskim

JUBILEUSZ 35-LECIA DPS „LEŚNY’’
W tym roku mija 35 lat od powołania Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w 

Zaskoczynie. Uroczystość zorganizowaną z tej okazji zaszczycili: Starosta Gdański 
Stefan Skonieczny, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu 
Gdańskim Beata Kowalczyk, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkol oraz oso-
by wyróżnione w przeszłości statuetką „Przyjaciela Domu”. Obecni byli również 
zaproszeni emeryci oraz wszyscy pracownicy Domu. Przybyłych gości powitał 
Dyrektor DPS-u Waldemar Dowgiert. Podczas uroczystości zostały przekazane 
przez Starostę Gdańskiego rowery rehabilitacyjne dla mieszkańców. Wszyscy go-
ście otrzymali pamiątkowe prezenty. W części artystycznej została przedstawiona 
w humorystyczny sposób historia Domu. Uroczystość zakończyła się wspólną 
zabawą z mieszkańcami zaprzyjaźnionych Domów: Rudno i Marszewska Góra.

Magdalena Połtarzycka
Zdjęcie: Ryszard Rywacki
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Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię                            
(prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi. 

 
Trąbki Wielkie  

4 grudnia 2017 

przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 17b  

cyfrowa technologia 
obrazowania 
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sariatu Policji w Trąbkach Wielkich Adam Ba-
czewski, Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Trąbkach 
Wielkich Dorota Bąk, Maria i Władysław Or-
nowscy z Fundacji „Pan Władek”, a także goście 
z zaprzyjaźnionej Gminy Uehlfeld z Burmistrzem 
Wernerem Stöckerem na czele.

Niepowtarzalną atmosferę spotkania uświet-
niły dzieci z Przedszkola w Trąbkach Wielkich 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich, które zademonstrowały swoje talenty wo-
kalne, taneczne, a także aktorskie.

Było coś dla ducha, było i dla ciała w postaci 
obiadu. A potem rozpoczęła się zabawa tanecz-
na przy muzyce serwowanej przez DJ-a. Były 
także różnego rodzaju konkursy. Uhonorowano 
również najstarszą uczestniczkę i najstarszego 
uczestnika spotkania. Byli to: 92-letnia Anna 
Hendrych z Czerńca oraz 91-letni Józef Pawe-
lec z Postołowa.

Za sprawą dobrej zabawy i smacznego poczę-
stunku towarzyszyły Seniorom uśmiechy i dobry 
nastrój. I na pewno ten Dzień będzie pozytyw-
nie przez nich wspominany przez kolejny rok.

Beata Kaczmarek-Galińska
Zdjęcie: Marcin Żurek

BAWIŁO SIĘ OK. 200 SENIORÓW
Spotkanie z okazji Gminnego Dnia Seniora 

odbyło się w tym roku w dniu 28 października 
w Auli im. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich. Na uroczystość przybyło 

ok. 200 Seniorów. Byli również obecni: Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewod-
niczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński, Ks. 
Prałat Edward Szymański, Komendant Komi-

W czasie naszej działalności odbyło się:
–  46 spotkań klubowych,
–  15 wyjazdów do kin i teatrów,
–  16 wycieczek turystycznych oraz na Litwę, 

dwie do Czech oraz szlakiem trzech stolic: 
Bratysława, Budapeszt, Wiedeń,

–  32 wyjazdy do „Solanek” w Grudziądzu,
–  12 zabaw tanecznych, w tym bale przebie-

rańców,
–  rejs promem do Karlskrony i częścią „Pętli 

Żuławskiej”,
–  spływ kajakowy Wdą,
–  udział w Wielkim Metropolitalnym Prze-

jeździe Rowerowym,
–  udział i realizacja programu „Pomaganie 

jest piękne”.
Największym naszym osiągnięciem jest 

wolontariat na rzecz Domu Pomocy Społecznej 
w Damaszce. Czternastu naszych wolontariu-
szy zostało przeszkolonych i otrzymali Certy-
fikaty ASOS, które umożliwiły im świadczenie 
pomocy. W 2015 roku nasi wolontariusze 
w konkursie, który organizowała Rada Orga-
nizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego 

KLUB SENIORA „SIŁĄ DWÓCH RZEK 
I JEDNEGO WODOSPADU” MA 5 LAT

Klub Seniora „Siłą dwóch rzek i jednego wodospadu” w Kłodawie 
obchodził piątą rocznicę działalności. Aktualnie zrzesza 38 członków, 
a prezesem od samego początku jest Krystyna Cholewińska (na zdję-
ciu). Klub posiada statut i prowadzi swój blog pod adresem: klubse-
nioraklodawablogspot.com oraz kronikę. Pierwszy wpis miał miejsce 
5.09.2013 roku. 

zdobyli pierwsze miejsce jako Grupa Wolon-
tariuszy Roku 2015.

Piątą rocznicę naszej działalności obcho-
dziliśmy w dniu 21 października 2017 roku 
w Szkole Podstawowej w Kłodawie, na którą 
przybył Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol, Prezes Gminnej Rady Seniorów Wła-
dysław Kanka, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Kłodawie Halina Podolska, Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Damaszce Arkadiusz 
Kiemczyński, przedstawiciele klubów senio-
ra z Domachowa, Trąbek Małych i Trąbek 
Wielkich oraz mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Damaszce.

Szczególne podziękowania kieruję do 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Damaszce za występ zespołu muzycznego 
i delegatów Klubu Seniora w Trąbkach Ma-
łych za przepyszny okolicznościowy tort oraz 
do wszystkich naszych członków za aktywne 
angażowanie się w działania na rzecz nasze-
go Klubu.

Krystyna Cholewińska
Zdjęcie: Jan Kosiński
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RAZEM  
OD 50 LAT

50 lat temu Państwo Emilia i Janusz Brzóz-
ka z Kleszczewa powiedzieli sobie sakramen-
talne „tak”. Z tej okazji w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w Trąbkach Wielkich w dniu 17 
października 2017 roku odbyła się uroczystość, 
podczas której otrzymali oni z rąk Wójta Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, nadane im 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę, Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie. Odebrali także życzenia, kosz 
kwiatów oraz upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

91 URODZINY 
PANA JÓZEFA

Dnia 15 października 2017 roku swoje 
91 urodziny obchodził Pan Józef Pawelec za-
mieszkały w Postołowie. Z tej okazji Jubilata 
odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol oraz pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Se-
nior otrzymał bukiet kwiatów, upominek wraz 
z serdecznymi życzeniami długich lat życia, 
przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogo-
dy ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, 
dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, 
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Marcin Laga

DOWIEDZIELI SIĘ 
WSZYSTKIEGO O SOLI

Pasjonat z Rumi Czesław Dawiskiba, 
który od pięciu lat zajmuje się wszystkim co 
dotyczy soli, wygłosił w dniu 26 paździer-
nika 2017 roku w GOKSiR prelekcję pt. 
”Dobroczynna sól - zdrowie bez recepty”. 
Słuchaczami byli seniorzy z Trąbek Wielkich, 
Trąbek Małych, Gołębiewa Wielkiego, Kaczek 
i Kleszczewa. Dowiedzieli się oni wiele cie-
kawostek na jej temat, a przede wszystkim 
o zaletach i wadach jej spożywania. Prelegent 
poinformował ich, że sól jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu, 
ale dzienne jej spożycie nie powinno prze-
kraczać 5 g (1 płaska łyżeczka) i że powinno 
się spożywać nie tej rafinowanej (oczysz-
czonej), a najlepiej naturalnej, np. z Kopalni 
Soli w Kłodawie. Zwrócił im także uwagę 
na korzyści zdrowotne ze stosowania kąpieli 
solankowych oraz z używania lamp solnych 
wykonanych z krystalicznej soli. Przekonali 
się oni, że określenie soli jako „biały zabójca” 
jest nieuzasadnione.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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Zarząd Jednostki OSP Trąbki Wielkie
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w akcji 

„DAR KRWI”
TERMIN POBORU KRWI:

25 LISTOPADA 2017 ROKU

Krew może oddać honorowo każda osoba, 
która ukończyła 18 lat i posiada dokument 

potwierdzający wiek (dowód osobisty).
Ambulans do pobierania krwi będzie podstawiony

przy remizie OSP w Trąbkach Wielkich 
przy ulicy Sportowej 17A.

Zapraszamy wszystkich 
Zainteresowanych niesieniem pomocy

Organizator 
Jan Kosiński 
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ZAPRASZAMY DO GALERII RAKUSZANKA
Galeria Rakuszanka znajduje się w Szkole Podstawowej (budynek 
dawnego Gimnazjum) w Trąbkach Wielkich i zajmuje olbrzymie 
pomieszczenie podzielone na boksy na drugim piętrze szkoły.

wzięła się jej nazwa. Otóż Rakuszanka to żona Kazimierza 
Jagiellończyka – patrona Gimnazjum.

Obecnie prezentowana jest tam Wystawa Prac Uczniów.
Na Wystawie znajdują się prace uczniów klas IV-VII 

wykonane w ostatnich 3 latach pod kierunkiem nauczy-
ciela - Moniki Rysiewicz. Prace są o tematyce związanej 
z przyrodą, otaczającym nas światem. Zostały one wyeks-
ponowane tematycznie: jesień, martwa natura, perspek-
tywa, sztuka ludowa, dzieła mistrzów…

Główną rolę w Wystawie odgrywa kolor i zabawa 
barwami. Prace zostały stworzone w różnych technikach 
plastycznych. Nauczyciel inspiruje swoich uczniów, sam 
podpatrując rzeczywistość, tworząc własne pomysły cie-
kawych i nowatorskich technik malarskich. Dzieci lubią 
łączyć pastele z akwarelami, eksperymentować z tuszem, 
plakatówką, kredką. Prace uczniów są pełne pozytywnych 
emocji i dziecięcej ekspresji. Przedstawiają otaczający nasz 
świat śmiało, wrażliwie i odważnie. Młodzi artyści widzą, 
pojmują i odczuwają rzeczywistość w sposób szczególny. 
Pokazują w swoich pracach nieoczekiwane wartości i zna-
czenia tego, co nas otacza, co nas dorosłych już nie dziwi 
i nie zatrzymuje naszej uwagi. Dziecko wybiera ze świata 
to, co dla niego najpiękniejsze i maluje świat po swojemu, 
niczym człowiek z groty Lascaux.

Warto więc zobaczyć prace naszych młodych artystów.
Zapraszamy na Wystawę! Zapraszamy do naszej 

Rakuszanki!
Tekst i zdjęcie: Monika Rysiewicz

SPOTKANIE PRZY PRZEJŚCIU 
GRANICZNYM W SOBOWIDZU

W dniu 7 października 2017 roku grupa miłośników historii spotkała się w okoli-
cach działającego w okresie międzywojennym przejścia granicznego w Sobowidzu. Obej-
rzała ona betonowy słup znajdujący się obok drogi Sobowidz – Świetlikowo – jedyną 
pozostałość po tym obiekcie. Cztery osoby z tej grupy przy pomocy wykrywaczy metali 
przeprowadziły badania terenowe na obszarze przylegającym do dawnej strażnicy. Ich 
efektem było znalezienie drobnych przedmiotów z okresu wojennego np. łuski nabojów. 
W pobliżu parkingu Nadleśnictwa Sobowidze natrafiono także na bezimienny grób, któ-
rego historia czeka na wyjaśnienie.

Spotkanie przy przejściu granicznym w Sobowidzu było trzecią, ostatnią, częścią 
tryptyku „1939 - przed Burzą”, którego pierwsza część w postaci wykładów odbyła się 
w dniu 31 sierpnia 2017 roku w bibliotece w Trąbkach Wielkich, a druga -  insceniza-
cja historyczna zaprezentowana została podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach” w dniu 
17 czerwca 2017 roku.

Organizatorami wydarzenia byli: historycy i miłośnicy przeszłości, związani z Porta-
lem Historycznym Północnej TV „Strefa Historii” oraz skupieni w stowarzyszeniu „Wczoraj 
Dziś i Jutro”, a także Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

OPOWIADAŁ W MIERZESZYNIE 
O INDIACH

Po Trąbkach Wielkich i Sobowidzu, także w Mierzeszynie podróżnik, były nauczy-
ciel w szkołach w Trąbkach Wielkich i Warczu, Tomasz Ilnicki opowiadał o swojej ubie-
głorocznej wyprawie do Indii.

Warto było zorganizować to spotkanie, bo do tamtejszej świetlicy przybyło aż 40 
osób. Dowiedziały się one o Indiach - kraju kontrastów, w którym znajdują się przebogate 
budowle z mauzoleum Tadź Mahal na czele, a tuż obok na sąsiednich ulicach ogromna 
bieda i ubóstwo. Także o ogromnych korkach i hałasie na ulicach, wszechobecnym brudzie 
i smrodzie, traktowaniu zwierząt domowych i dzikich, do których trudno się przyzwy-
czaić Europejczykowi. Wszystko to ubarwiał zdjęciami i filmikami, które szczególnie na 
dużym ekranie na scenie robiły niesamowite wrażenie. Na zakończenie spotkania wszyscy 
gratulowali Tomaszowi Ilnickiemu odwagi, który na wyprawę do Indii wybrał się wyjąt-
kowo sam i dziękowali za ciekawą prezentację. Podróżnik natomiast poinformował, że 
została wydana jego książka „Azyl. Zapiski stalkera” o jego podróżach do Czarnobyla. 
Od razu znaleźli się chętni do jej kupienia i uzyskania od autora dedykacji z autografem. 
Obiecał także, że jeśli zgłosi się ktoś do naszych bibliotek i będzie chciał zakupić książkę 
(jej cena to 30 zł) otrzyma od niego dedykację z autografem.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Paulina Papis

Jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Nie znam 
szkoły, która może pochwalić się tak profesjonalną galerią 
na wystawy twórczości plastycznej.

Pomieszczenie zapiera dech i stanowi wyzwanie 
dla organizatora wystawy. Niestety wiele osób z Trąbek 
Wielkich tu jeszcze nie trafiło. Mało kto wie również skąd 
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Podobnie jak w poprzednich latach tak i w roku 
szkolnym 2017/2018, w ramach współpracy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich z Przed-
szkolem im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich, 
przedszkolaki odwiedzać będą bibliotekę. Takich 
spotkań odbędzie się osiem. Pierwsze z nich miało 
miejsce w dniu 20 października 2017 roku, a odwie-
dzającymi były dzieci z grupy „Sówki”. Zapoznały się 
one z biblioteką, dowiedziały się jak zostać czytel-
nikiem i jak korzystać z księgozbioru. Korzystając 
z okazji obejrzały wystawę prac plastycznych i fo-
tograficznych nagrodzonych w Konkursie „Piękna 
nasza Polska cała” zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie. Potem 
wysłuchały fragmentów książki „Piękna i Bestia”. 
Na zakończenie otrzymały cukierki i zadowolone 
pomaszerowały do swojego Przedszkola.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Zdzisław Cygert

„SÓWKI” ODWIEDZIŁY BIBLIOTEKĘ

Literaturoznawca, tłumacz, pisarz, były sekretarz 
Wisławy Szymborskiej, czyli Michał Rusinek w dniu 
20 października 2017 roku spotkał się z dziećmi 
z Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Na 
wstępie poprowadził „lekcję” o wierszach i opowia-
daniach, ich budowie i różnicach. Potem przeczytał 
kilka wierszy ze swoich książek np. „Tatar” z „Wier-
szyków rodzinnych”. Przy okazji dowiedział się od 
dzieci, że w XIII wieku na Kraków napadali…tury-
ści i terroryści!!! Przedstawił także przetłumaczoną 
przez siebie niezwykłą „Książkę bez obrazków”, 
której autor Benjamin Joseph Novak potencjalne-
go czytelnika ostrzega, że jest ona „kompletnie bez 
sensu”. Następnie wspólnie z dziećmi zabawił się 
w stworzenie opowiadania. Zabawa polegała na wpi-
sywaniu do przygotowanego wcześniej opowiadania 
przymiotników podawanych przez dzieci. Gdy czytał 
później o „dziwacznym miasteczku Trąbki Wielkie 
nad różowiutką rzeczką”, „kapryśnych jajkach”, „prze-
kręconych kurach” i „szpetnawym kruku” śmiechu 
było co niemiara. Na zakończenie odpowiadał na 
pytania, które głównie dotyczyły jego podróży. Po 
spotkaniu rozdawał autografy. Pożegnało go grom-
kie „dziękujemy” i pytania o termin następnej wi-

BYŁY SEKRETARZ NOBLISTKI SPOTKAŁ SIĘ Z DZIEĆMI Z DKK

zyty autora w Trąbkach Wielkich świadczące o tym, 
że dzieciom spotkanie, pełne humoru i zabawnych 
opowieści, bardzo się podobało.

Odbyło się ono w ramach programu „Dysku-
syjne Kluby Książki 2017 w województwie pomor-
skim” Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku, który dofinansowano ze środków Insty-

tutu Książki. Strategicznymi celami programu są: 
promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie 
i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek 
publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do 
korzystania z bibliotek publicznych oraz zachęca-
nie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” 
NA OBRAZACH I ZDJĘCIACH

Wernisażem prac malarskich i fotograficznych w Bi-
bliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich podsumowany 
został projekt Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Kło-
dawie pt. „Piękna nasza Polska cała”. Pokazanych zostało 
76 obrazów i 12 zdjęć. Wykonane zostały one przez 30 
dzieci i młodzież podczas wyjazdów plenerowych nad 
morze, nad jeziora i w góry. Prace malarskie powstawa-
ły pod kierunkiem Ewy Kruglik, a prace fotograficzne 
– pod kierunkiem Grażyny Goszczyńskiej i Agnieszki 
Curzytek. Autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni 
dyplomami i wydawnictwami albumowymi. Ich oceny 
dokonała Komisja w składzie: Genowefa Latocha – malar-
ka-amatorka z Kleszczewa, Anna Chmielewska – kustosz 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich oraz 
Ewa Kruglik – przewodnicząca Stowarzyszenia Rodzina 
Kolpinga w Kłodawie. Wśród prac malarskich zwycię-

żyła praca Jakuba Kotwickiego z Kłodawy pt. „Żurawie 
w Nowym Porcie”, a wśród prac fotograficznych – zdjęcie 
Natalii Zdrojewskiej z Kaczek pt. „Portret dziewczyny”. 
Dyplomami nagrodzeni zostali wszyscy uczestniczący 
w projekcie. Dyplom otrzymał także sołtys wsi Kłodawa 
Krystian Sadowski za organizowanie jako wolontariusz 
dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie gier 
integracyjnych: stacjonarnych i terenowych. Nagrody 
wręczał Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński. W trakcie uroczystości odbył się 
koncert szant grupy wokalnej Stowarzyszenia Rodzina 
Kolpinga w Kłodawie przy akompaniamencie grającej na 
gitarze Elżbiety Kruglik, a na zakończenie wszyscy zebrani 
oglądali prace i toczyli dyskusje na ich temat.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Jerzy Gajewicz



Głos Trąbecki

14

Mistrzyniami Gminy Trąbki Wielkie w piłce 
siatkowej kobiet zostały zawodniczki z Mierzeszyna. 
W swoim pierwszym meczu pewnie pokonały dru-
żynę Domachowa w setach do 5 i do 6. W drugim 
zmierzyły się z faworytkami, triumfatorkami pięciu 
poprzednich mistrzostw, z Sobowidza. Pierwszy set 

SIATKARKI Z MIERZESZYNA  
WYGRAŁY MISTRZOSTWA GMINY

zgodnie z przewidywaniami wygrały siatkarki z Sobo-
widza, a w drugim – prowadziły już 13 : 9. Wtedy to 
role się odwróciły i Mierzeszynianki zwyciężyły w tym 
secie 17 : 15, a w trzecim – do 9. W półfinale pokonały 
one, bez problemów, zespół z Trąbek Małych 15 : 9, 
15 : 6. W finale zmierzyły się z siatkarkami z Gołębie-

wa Średniego. W pierwszym secie cały czas prowadziły 
(6 : 0, 8 : 3, 11 : 4, 12 : 6) i ostatecznie wygrały 15 : 7. 
Drugi set był zupełnie inny. To siatkarki z Gołębie-
wa Średniego kontrolowały grę, ale do czasu. Było 
5 : 0, 6 : 2, 7 : 4, 9 : 5, 10 : 6, 11 : 8, 11 : 10, 12 : 10 i... 
przestały zdobywać punkty. Potem królowały już siat-
karki z Mierzeszyna i to one zwyciężyły w tym secie 
15 : 12. W mistrzowskim zespole wystąpiły: Martyna 
Pliszczyńska, Natalia Kobrzyńska, Agnieszka Leszka, 
Andżelika Szuba, Zofia Jąkalska, Hanna Jąkalska, 
a w drużynie Gołębiewa Średniego: Julia Zielińska, 
Martyna Grabowska, Dominika Banaczyk, Marty-
na Hennig, Paulina Cierocka, Weronika Turzyńska. 
W meczu o 3. miejsce Sobowidz, występujący w skła-
dzie: Aleksandra Szeremeta, Julia Laskowska, Helena 
Schuchardt, Weronika Bruchmann, Dorota Krasińska, 
Marika Sulewska, Agata Muszyńska, pokonał Trąbki 
Małe w dwóch setach do 9 i do 10.

Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, dy-
plomy i talony upoważniające do korzystania z Hali 
Sportowej odpowiednio przez 3, 2 i 1 godzinę. Za-
wodniczki trzech najlepszych zespołów otrzymały 
medale: złote, srebrne i brązowe. Nagrody wręczał 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbi-
gniew Leszczyński. Za zabezpieczenie medyczne 
imprezy odpowiadała OSP Trąbki Wielkie za co ser-
decznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

W dniu 8 października 2017 roku w Hali Sporto-
wej w Trąbkach Wielkich odbyły się 27. Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w piłce siatkowej mężczyzn. 
Udział w nich wzięło 5 drużyn reprezentujących 
sołectwa: Czerniewo, Gołębiewo Średnie, Kaczki, 
Trąbki Małe i Trąbki Wielkie. Grano systemem 
„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do 
15. Zwyciężyła ekipa z Gołębiewa Średniego (na 
zdjęciu), która pokonała wszystkich rywali bez straty 
seta. Wydawało się, że może im zagrozić drużyna z 
Kaczek. Jednak w pierwszym secie ich pojedynku 
wyrównana walka toczyła się tylko do stanu 9 : 9, 
by zakończyć się wynikiem 15 : 9. W drugim secie 
przewaga Gołębiewa Średniego była jeszcze większa. 
Na początku przewaga wynosiła 5 : 0, potem 9 : 3 
i 14 : 6. Kaczki do końca nie poddawały się i zdo-
łały jeszcze wygrać 5 punktów by ostatecznie prze-
grać tego seta 11 : 15. Okazało się więc, że więcej 
punktów z Mistrzami zdobyła drużyna z Czerniewa 
- 24, a także drużyna z Trąbek Małych - 22. Zespół 
z Gołębiewa Średniego wystąpił w składzie: Michał 
Klemm, Damian Grabowski, Radosław Grabowski, 
Paweł Wiński, Daniel Potratzki, Michał Worzała, 
Tomasz Szatkowski i Patryk Cierocki. Natomiast w 
drużynie z Kaczek grali: Sebastian Buga, Dariusz 
Pettke, Paweł Blejder, Dariusz Szczukowski, Wojciech 
Paszylk i Marek Buga. Trzecie miejsce zajęło Sołec-
two Czerniewo, którego barw bronili: Filip Żmuda, 

SIATKARZE Z GOŁĘBIEWA 
ŚREDNIEGO NAJLEPSI

Patryk Kisicki, Mateusz Konarzewski, Daniel Rogal-
ski, Robert Ptach, Szymon Krakowski i Piotr Zulew-
ski. Czwarte - Trąbki Wielkie, które reprezentowali: 
Krzysztof Kamiński, Maciej Stankiewicz, Mateusz 
Szostek, Wojciech Zielke, Sylwester Wajsbrot i Ja-
kub Lewańczyk. Piąte natomiast, z zawodniczkami; 

Agnieszką, Celiną i Heleną Górskimi oraz z zawod-
nikami: Mariuszem Zaorskim, Kamilem Kęsym i Ju-
lianem Górskim w składzie, - Trąbki Małe. W sumie 
w Mistrzostwach wzięło udział 33 osoby. Trzy pierw-
sze drużyny otrzymały puchary, dyplomy i talony do 
korzystania z Hali Sportowej (odpowiednio przez 
3, 2 i 1 godzinę), a zawodnicy z trzech pierwszych 
drużyn - medale. Nagrody wręczał Przewodniczący 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński. 
Organizatorzy dziękują OSP w Trąbkach Wielkich 
za zabezpieczenie medyczne zawodów.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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PO RUNDZIE JESIENNEJ: 
W OKRĘGÓWCE – ORZEŁ 
1955 NA 10. MIEJSCU, 
A SOKÓŁ NA 14, W KLASIE 
B – GKS WICELIDEREM, 
A OLIMP PRZEDOSTATNI

Zakończyły się rozgrywki Pomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej. W ostatnich pięciu kolejkach klasy okręgowej 
nasze drużyny zdobyły sporo punktów.

Orzeł 1955 Trąbki Wielkie wygrał z Kamionką So-
pot 5 : 2 (dom) i z Wietcisą Skarszewy 3 : 2 (wyjazd) oraz 
zremisował z Polonią Gdańsk 0 : 0 (dom) i z Gedanią 
II Gdańsk 3 : 3 (dom), a przegrał tylko z Bałtykiem II 
Gdynia 1 : 2 (wyjazd). Dzięki tym wynikom awansował 
z 11 na 10 miejsce w tabeli posiadając na swoim koncie 
19 punktów i stosunek bramek 23 : 30.

Aż trzy zwycięstwa w pięciu meczach zanotował So-
kół Ełganowo. Wygrał on ze Sztormem Mosty 3 : 2 (dom), 
z KS Mściszewice 5 : 2 (wyjazd) i z Polonią Gdańsk 2 : 0. 
Przegrał natomiast z MKS Władysławowo 0 : 2 (wyjazd) 
i KS Kamienica Królewska 0 : 7 (wyjazd). Po rundzie je-
siennej zajmuje on 14. miejsce ze zdobyczą 12 punktów 
i stosunkiem bramek 16 : 49.

W klasie B nasze drużyny znajdują się na odmien-
nych biegunach.

GKS Trąbki Wielkie zakończył tegoroczne rozgrywki 
jako wicelider. Chociaż wyniki ostatnich czterech me-
czów nie były już takie dobre jak na początku rundy. 
GKS wygrał tylko z KS Wocławy 4 : 0 (dom) oraz zremi-
sował z Osiczanką Osice 0 : 0 (dom), a przegrał, w naj-
ważniejszym meczu rundy z liderem, Wisłą Długie Pole 
2 : 6 (wyjazd) oraz, sensacyjnie, z Gromem Trutnowy 0 : 1 
(wyjazd). Zdobył dotychczas 28 punktów (traci do lidera 
5) i 48 bramek, a stracił 16 goli.

Olimp Mierzeszyn zakończył rozgrywki wygraną 
w Domachowie z GTS Rokitnicą 3 : 2, ale pozostałe mecze 
przegrał: z GTS Juszkowo 1 : 13 (wyjazd), z GTS Ruso-
cin 0 : 4 (dom) i z GTS Rotmanka 0 : 1 (wyjazd). Wyniki 
te spowodowały, że spadł z 11 na 13. miejsce mając tyle 
samo punktów, czyli 10, co ostatnia drużyna w tabeli Wisła 
Drewnica. Jego bilans bramkowy to 23 : 75.

Teraz w rozgrywkach nastąpi przerwa. Na boiska 
piłkarze wrócą w marcu przyszłego roku.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: GKS Trąbki Wielkie




