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PODZIĘKOWALI ZA PLONY ZIEMI
Tegoroczne Dożynki Archidiecezjalno-Samorządowe odbyły się jak 
zwykle w Sanktuarium Maryjnym w Trąbkach Wielkich w drugą 
niedzielę września, ale wyjątkowo, z powodu częstych ulewnych 
deszczy, jeszcze w trakcie żniw. Deszcz padał także w czasie Mszy 
świętej dziękczynnej za plony i w czasie Biesiady Dożynkowej. 
Mimo niesprzyjającej pogody we Mszy św. uczestniczyły tłumy 
wiernych z wielu zakątków Archidiecezji Gdańskiej. Przewodniczył 
jej Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. W homi-
lii powiedział, że praca rolników zasługuje na szczególny szacunek. 
Stwierdził, że „praca na roli, nie jest, jak się niektórym wydaje, gor-
sza od innych, wręcz przeciwnie, lepsza, bo szlachetniejsza”.

Pobłogosławił chleb przyniesiony przez starostów 
Dożynek, którymi byli Karolina i Krystian Wichman z Ła-
guszewa, a także ziarno na tegoroczny zasiew. Z podziwem 
oglądał 6 koron żniwnych uczestniczących w Konkursie. 
Ich wykonawcy nagrodzeni zostali okazałymi pucharami: 
Puchar Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza 
otrzymało Sołectwo Przywidz, Puchar Starosty Gdańskie-
go Stefana Skoniecznego – Sołectwo Gołębiewko, Puchar 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola – Sołectwo 
Ełganowo, Puchar Prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej 
Zenona Bistrama – Sołectwo Żelisławki, a puchary za 
udział w Konkursie – Sołectwo Czerniewo i Sołectwo 
Mierzeszyn. Sołectwo Gołębiewko otrzymało także na-
grodę w postaci namiotu ufundowaną przez Kierownika 
Biura Powiatowego w Pruszczu Gdańskim Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR Marcina Wittnera. Po 
Nabożeństwie odbyła się procesja z wieńcami dożynko-
wymi na stadion prowadzona przez Orkiestrę „LinStarT” 
z Liniewa. Na scenie usytuowanej na Placu Herbowym na-
stąpiło otwarcie Biesiady Dożynkowej. Dokonał tego Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Głos zabrali także: 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budow-
nictwa Kazimierz Smoliński, Wojewoda Pomorski Dariusz 

Drelich, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego 
Ryszard Świlski oraz Członek Zarządu Pomorskiej Izby 
Rolniczej Jan Kolaska. Korzystając z okazji Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol w związku z jubileuszem 
25-lecia Radia Plus wręczył ks. kanonikowi dr Maciejowi 
Kwiecień, dyrektorowi Radia Plus w Gdańsku okoliczno-
ściową statuetkę z gratulacjami za działalność i życzenia-
mi dalszej owocnej pracy. Potem odegrany został Hejnał 
Gminy Trąbki Wielkie przez trębacza Maksymiliana Pa-
bjańczyka i rozpoczęły się występy na scenie. Najpierw 
zaprezentowała się Grupa Teatralna „La Furia” działająca 
przy GOKSiR. 13-osobowa Grupa opowiedziała w sposób 
dowcipny o proteście postaci z różnych bajek w spektaklu 
„Zbuntowane Bajki”. Za scenariusz, jak i reżyserię, odpo-
wiadała będąca jednocześnie opiekunką Grupy Kamilla 
Cieślak. Tuż po nich zagrało dwóch uczniów Niepublicznej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Trąbkach Wielkich: Szymon 
Raducha na pianinie i Michał Gałązka na trąbce, któ-
rym towarzyszył grający na pianinie nauczyciel Tomasz 
Mentel. Wykonali oni utwory klasyczne i rozrywkowe. 
Następnie na scenie zrobiło się tłoczno. A to dlatego, że 
rozpoczęły się występy Zespołu Pieśni i Tańca Gminy 
Pruszcz Gdański „Jagódki”, który tworzy 50 tancerzy i 8 
osobowa kapela. Zaprezentował on tańce zarówno polskie 

(kaszubskie, rzeszowskie), a także zagraniczne (flamenco, 
charleston). Podobnie było z pieśniami, były one z róż-
nych stron Polski, bałkańskie, irlandzkie, a nawet w języ-
ku suahili. Wszystko to dopełniały piękne stroje, dzięki 
czemu widzowie, mimo deszczowej pogody, z zachwytem 
obserwowali ten występ. Kolejnym punktem programu 
było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Gminnym 
Konkursie „Piękna Wieś Pomorska 2017”. Z rąk Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczą-
cego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyń-
skiego dyplom i talon o wartości 1000 zł odebrała Sołtys 
wsi Mierzeszyn Irena Kuchnowska za wygraną w kategorii 
„Wieś” oraz dyplom i talon o wartości 500 zł – mieszkan-
ka Kaczek Alicja Czebiołko, w zastępstwie swojej mamy 
– Haliny, za zajęcie I miejsca w kategorii „Zagroda”. Po 
tej uroczystości na scenę wyszło 6 pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gołębiewku. Wszystkie w długich czarnych 
sukniach, czarnych kapeluszach, z długimi …nosami 
i miotłami w rękach. Jak to one – rozbawiły publiczność, 
tym razem w „Tańcu Czarownic”. Z kolei 12 panów z Mę-
skiego Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf ” pod dyrekcją 
Martyny Bierek rozśpiewało publiczność i zachęciło do 
tańca. Zaśpiewali oni doskonale wszystkim znane przeboje 
muzyki rozrywkowej. Potem przyszedł czas na gwiazdę 
kabaretową Biesiady, czyli Zespół Piosenki Kabaretowej 
„Trzeci Oddech Kaczuchy”. Autentyczny Sołtys (wsi Ługi 
k. Strykowa) Andrzej Janeczko i jego żona Maja Piwońska 
nie zawiedli. Był oczywiście największy ich przebój „Kom-
bajnista”, ale również wiele innych zarówno piosenek, 
jak i skeczy. Koncert zakończył się i wtedy publiczność 
emocjonowała się losowaniem nagród głównych w Loterii 
Fantowej Parafialnego Zespołu Caritas. Było ich aż 13. Te 
dwie najcenniejsze, czyli telewizor 42’ – nagroda Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i kuchnia mikro-
falowa – nagroda Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego trafiły odpowiednio do 
Joanny Góry z Żukczyna oraz Dominika Lecha z Trąbek 
Wielkich. Emocji nie brakowało także w czasie licytacji 
koszulki piłkarza Lechii Gdańsk Sławomira Peszki ofiaro-
wanej przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. 
Szczęśliwym jej zdobywcą okazał się Adam Leszczyński 
z Kleszczewa, który wylicytował ją za 500 zł. Kwota ta, 
jak i uzyskana ze sprzedaży losów w Loterii zostanie 
przekazana na zakup środków opatrunkowych i leków 
dla chorych z Parafii w Trąbkach Wielkich.

Ostatnim punktem programu Biesiady był koncert 
zespołu „Drossel”. Bracia Tomasz i Krzysztof Drossel szyb-
ko nawiązali kontakt z fanami i wprawili ich w doskonały 
nastrój. Były więc wspólne śpiewy, wymachiwanie rękami, 
tańce przed sceną, a po występie długie rozdawanie auto-
grafów i wspólne zdjęcia. W tym czasie prowadzący Biesia-
dę Tomasz Galiński z Radia Gdańsk poprosił Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola o oficjalne zakończenie 
Imprezy. Wójt podziękował wszystkim uczestnikom i or-
ganizatorom Biesiady, zaprosił na następną w 2018 roku 
i dopiero wtedy uznał Biesiadę Dożynkową za zakończoną.

Oczywiście Biesiada Dożynkowa to nie tylko wystę-
py na scenie. To także namioty usytuowane na stadionie 
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z różnorodną działalnością. Swoje miejsce miały więc następujące instytucje: Urząd 
Gminy, Jednostka Wojskowa z Pruszcza Gdańskiego, WKU z Gdańska, Pomorska Izba 
Rolnicza, Nadleśnictwo Kolbudy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
z Pruszcza Gdańskiego, Centrum Rehabilitacji Caritas z Trąbek Wielkich. Nie zabrakło 
również sołeckich namiotów. Prezentowały się: Mierzeszyn, Postołowo i Gołębiewko. 
Jak zwykle oblegany był namiot Zespołu Parafialnego Caritas z Trąbek Wielkich, gdzie 
sprzedawano losy z loterii. Dla dzieci przygotowane były bezpłatne atrakcje w postaci: 
malowania twarzy, pracy na kole garncarskim oraz zajęć plastycznych przygotowanych 
przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Kłodawy. Bezpłatnie można było zjeść gro-
chówkę z kuchni polowej. Imponował 32 metrowy opryskiwacz Dammann z Firmy 
Polhoz z Szymankowa. Wszystko to uzupełniały stoiska gastronomiczne i z zabawkami.

Dożynki Archidiecezjalno – Samorządowe odbywały się pod Honorowym Patro-
natem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, a także pod patronatem Starosty 
Gdańskiego Stefana Skoniecznego, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Po-
morskiej Izby Rolniczej.
Sponsorami i partnerami Biesiady Dożynkowej byli:
SAG Elbud Gdańsk, www.spie-sag.pl
CEMEX Warszawa, www.cemex.pl
ACTIVA Pruszcz Gdański, www.activa.gda.pl
Supermarket FART Trąbki Wielkie,
POLHOZ Sp. z o.o. Szymankowo, www.polhoz.pl
Bank Spółdzielczy z Pruszcza Gdańskiego, www.bspruszczgd.pl
Nadleśnictwo Kolbudy, www.kolbudy.gdansk.lasy.gov.pl
LEO – Centrum Nauki Języków Pruszcz Gdański www.leoschool.pl
ARM INSTAL Postołowo,
Firma Transportowa SALEWSKI Rusocin,
Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich
Przedszkole w Trąbkach Wielkich,
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trąbkach Wielkich,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich,
Ochotnicza Straż Pożarna z Trąbek Wielkich,
Kompleksowa Pomoc Drogowa w Trąbkach Małych,
Sołectwo Domachowo,
Sołectwo Pawłowo,
Jan Selka z Kleszczewa.
Patronami medialnymi: Dziennik Bałtycki, Radio Plus, Panorama Pomorza Flash, Pozytywny 
Portal, Głos Trąbecki.
Organizatorami: Gmina Trąbki Wielkie, Parafia w Trąbkach Wielkich, GOKSiR, GBP.
Wszystkim, którzy pomogli w organizacji Dożynek Archidiecezjalno-Samorządowych organiza-
torzy serdecznie dziękują.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Sławomir KusajZdjęcie: Sławomir Kusaj
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KSIĄDZ  
ANTONIÓW 
KANONIKIEM

Jak co roku, w niedzielę, podczas festynu wieńczą-
cego uroczystości Archidiecezjalno – Samorządowego 
Odpustu w Trąbkach Wielkich odbyła się loteria fanto-
wa organizowana przez Parafialny Zespół Caritas. Także 
w tym roku cieszyła się ona ogromną popularnością, 
mimo niesprzyjającej aury. W trakcie trwania całego 
festynu wiele osób, chętnych nabyć losy, oczekiwa-
ło w kolejce, która ani przez chwilę nie była krótsza. 
Jeszcze tuż przed losowaniem nagród głównych co rusz 
znajdowali się chętni, aby nabyć losy i spróbować swoje-
go szczęścia. A było o co walczyć. Nagrody główne były 
nad wyraz atrakcyjne. Wśród nich znalazły się m.in. 
telewizor, kuchenka mikrofalowa czy wieża stereo. Dla 
jednych to zabawa, a dla naszego Zespołu to szansa na 
pozyskanie środków na realizację celów statutowych 
PZC. Dlatego też pragniemy serdecznie podziękować 
naszym Ofiarodawcom, których poniżej prezentujemy:

Wójt Gminy Trąbki Wielkie – Błażej Konkol, 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie – Zbi-
gniew Leszczyński, Fundacja „Pan Władek” – Maria 
i Władysław Ornowscy (Gdańsk), „Alfa System” – 
Bożena Kolberg (Trąbki Wielkie), Genowefa Latocha 
(Kleszczewo), Mateusz Sroka (Trąbki Wielkie), Sklep 
spożywczo przemysłowy „Fart” – Andrzej Pastuszka 
(Trąbki Wielkie), Gościniec dla Przyjaciół „Hilary” 
(Kleszczewo), Anna i Andrzej Karcz, „Bar nad Wie-
rzycą” – Alicja Duszkiewicz (Trąbki Wielkie), Biuro 

Rachunkowe „PERFEKT” – Małgorzata Ogonowska 
(Trąbki Wielkie), Caritas Centrum Rehabilitacji – 
(Trąbki Wielkie), Centrum ogrodnicze – Justyna Ka-
leta (Gdańsk), „DAJAR” Zakład porcelany, „Elnaft” 
– (Trąbki Wielkie), Ferma Drobiu Goldferm – Nata-
lia Powalska (Trąbki Wielkie), Krzysztof Marciniak 
– (Trąbki Wielkie), Kwiaciarnia „Iluzja” – C.H. Fart 
Agata Jażdżewska (Trąbki Wielkie), Salon fryzjerski 
„Anita” – Anita Kolibska (Trąbki Wielkie), Salon 
fryzjerski „NICOL” – Magdalena Konieczna (Pruszcz 
Gdański), Salon fryzjersko – kosmetyczny– Wioletta 
Szostek (Trąbki Wielkie), Salon Lady B – Beata Bana-
czyk (Trąbki Wielkie), Sklep „U Sławki” – Sławomira 
Dera (Trąbki Wielkie), Sklep „Sezam” (Trąbki Wielkie), 
Sklep spożywczo – przemysłowy – Jacek Goldschmidt 
(Gołębiewko), Szkółka roślin ozdobnych „DAMMERA” 
– (Mierzeszyn), Szkółka roślin – Dariusz Wieczorek 
– (Jagatowo), Usługi handlowo – gastronomiczne – 
Mieczysław Płaza (Trąbki Wielkie)

i dzięki hojności których mieliśmy możliwość 
przygotowania i sprzedaży tak wielu losów. Moje 
przewodniczenie Zespołowi dobiegło końca, wzywa-
ją inne obowiązki, jednakże mam nadzieję, iż wierni 
Darczyńcy nadal będą wspierać w działaniach Trąb-
kowski Caritas.

Danuta Mokrosińska
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

OREW 
CARITAS NA 
BIESIADZIE
Pracownicy OREW CARITAS w Trąbkach 
Wielkich wzięli udział w Biesiadzie Dożyn-
kowej. Reklamowali działalność swojej 
placówki i częstowali przygotowanymi 
przez siebie słodkościami. Spotkali się z du-
żym uznaniem lokalnej społeczności i sło-
wami wdzięczności związanymi z ich 
bieżącą działalnością.

Magdalena Jurkowska
Zdjęcie: Maria Szpakowska

LOTERIA CARITAS – TAK BYŁO

Podczas uroczystej Mszy świętej dziękczynnej za 
plony w dniu 10 września 2017 roku Arcybiskup Me-
tropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź ogłosił wier-
nym, że Ksiądz Proboszcz Bolesław Antoniów otrzymał 
godność Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej 
Staroszkockiej przy kościele pod wezwaniem św. Igna-
cego z Loyoli w Gdańsku – Starych Szkotach.

Spośród księży z Dekanatu Trąbki Wielkie Kano-
nikiem, i to Gremialnym, Kapituły Kolegiackiej Gdań-
skiej przy Kolegiacie Gdańskiej pw. Serca Jezusowego 
w Gdańsku Wrzeszczu jest od 22 czerwca 2001 roku 
Edward Szymański, a Kanonikiem Honorowym Ka-
pituły Archikatedralnej Gdańskiej przy Bazylice Ar-
chikatedralnej pw. Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie 
jest od 13 czerwca 2009 roku Krzysztof Masiulanis.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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UCZCILI PAMIĘĆ POMORDOWANYCH W GRENZDORF
W 78. rocznicę przekształcenia obozu 

Grenzdorf w filię obozu koncentracyjnego Stut-
thof społeczność Gminy Trąbki Wielkie oraz 
zaproszeni goście uczcili pamięć o ofiarach tego 
obozu. Uroczystość odbyła się przy pomniku 
upamiętniającym pomordowanych w Granicznej 
Wsi w dniu 13 września 2017 roku. Uczestnicy 
tego wydarzenia wysłuchali okolicznościowego 
wykładu i po wspólnej modlitwie złożyli pod 

pomnikiem biało-czerwone kwiaty oraz znicze. 
Dla uczniów z najstarszych klas gminnych szkół 
zorganizowana została wycieczka do Muzeum 
Stutthof w Sztutowie. Jej uczestnicy mieli oka-
zję na własne oczy zobaczyć ogrom cierpienia 
i potęgę zbrodni, jaką „ludzie ludziom zgoto-
wali” w latach 1939-1945. Widzieli tam warun-
ki, w jakich żyli, pracowali, cierpieli i umierali 
niewinni ludzie. Wstrząsające wrażenie zrobiły 

na nich krematoria, komora gazowa, szubienica 
i ogromne liczby ...oznaczające ilość ludzkich 
istot, które w wielkich katuszach umierały na 
życzenie swych katów i oprawców...

Była to niezwykła lekcja historii, która na 
długo pozostanie w ich sercach i myślach...

Elżbieta Jasiak
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński

Elżbieta Jasiak

DZIEŃ  
PRZEDSZKOLAKA 
W PRZEDSZKOLU

Dzień 20 września to Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Także w Przedszkolu w Trąb-
kach Wielkich nie mógł się ten dzień obejść 
bez atrakcji dla najmłodszych. Tego dnia za-
witał tam Klaun Wojtuś, który szerokim wa-
chlarzem atrakcji zabawiał dzieci. Sprawił, że 
na ich twarzach przez cały czas był uśmiech. 
Z baloników czarował dosłownie wszystko to, 
co chciały dzieci: pieski, kotki, serduszka, misie 
i inne stworki. Dzień ten na pewno pozostanie 
dzieciom na długo w pamięci.

Tekst i zdjęcie: Angelika Dąbek AWANS NA NAUCZYCIELI  
MIANOWANYCH W OREW CARITAS

W dniu 24 sierpnia 2017 roku miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie w OREW CARITAS w Trąb-
kach Wielkich. Dwie pracownice: Maria Szpakowska 
i Anna Weltrowska przystępowały do państwowe-
go egzaminu, ubiegając się o awans na nauczycieli 
mianowanych. Egzamin odbył się pod przewodnic-
twem ks. Tomasza Kosewskiego – reprezentujące-
go organ prowadzący placówki tj. gdańską Caritas 
w obecności dwóch ekspertów z zakresu psychologii 
i pedagogiki specjalnej oraz przedstawiciela nadzo-
ru pedagogicznego tj. Kuratorium w Gdańsku oraz 
dyrektora placówki. Egzamin był efektem prawie 3 
letnich działań pedagogicznych nauczycieli. Obie pa-
nie prezentowały swój dorobek zawodowy, przedsta-
wiając bardzo obszerne sprawozdanie. Egzamin był 
oceniony pozytywnie, maksymalną ilością punktów. 

Zespół pracowników w OREW, wzbogacił się więc 
o dwóch nauczycieli mianowanych. Uroczyste wrę-
czenie Aktów Nadania stopnia awansu na nauczy-
ciela mianowanego odbyło się 7 września 2017 roku 
w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego.

Tekst i zdjęcie: Magdalena Jurkowska

„WZGÓRZE MONTESSORI”
Wzgórze Montessori to nowo otwarty punkt 

opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 5 lat. Znajduje 
się w Ełganowie przy ulicy Asfaltowej 92. W ma-
lowniczym miejscu prowadzony jest dzieciniec czyli 
miejsce stanowiące alternatywę przedszkola. Propo-
nowana jest opieka oparta na zasadach pedagogiki 
Marii Montessori. Dzieci uczą się samodzielności 
oraz kreatywnego myślenia. W niestandardowy 
sposób mogą odkrywać tajniki wiedzy. Obcowanie 
z nauką i umiejętnościami potrzebnymi w życiu 
codziennym jest tu jak zabawa. Pedagogika Marii 
Montessori zakłada, że dziecko ma chłonny, otwar-
ty umysł oraz, że podczas najmłodszych lat uczy 
się z największą łatwością. „Chcemy dać dzieciom 

przestrzeń do rozwoju, zabawy i spokoju”– mówi 
założycielka Anna Niski. „Ważne jest dla nas in-
dywidualne podejście do dziecka, ponieważ każ-
dy maluch rozwija się w swoim tempie. Warto to 
obserwować i wykorzystywać.”

Wzgórze Montessori znajduje się w otoczeniu 
łąk i lasów. Dzieci codziennie spędzają dużo czasu 
w ruchu na świeżym powietrzu. Spacery, wędrów-
ki, wspólne zabawy w lesie czy ogrodzie sprzyjają 
dziecięcej energii.

Leszek Orczykowski
Wzgórze Montessori zaprasza dzieci 

od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7 do 17.
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OBRADOWALI RADNI
W dniu 19 września 2017 roku obradowała Rada Gminy Trąbki Wiel-

kie. Radni uchwalili wtedy m.in. uchwały: w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Lipusz i w sprawie przyjęcia zasad udzielania i roz-
liczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trąbki Wielkie. W wyniku 
pierwszej z nich Gmina Lipusz otrzyma od Gminy Trąbki Wielkie pomoc 
finansową w formie dotacji celowej w wysokości 10000 zł na odtworze-
nie infrastruktury komunalnej w związku z nawałnicą, która dokonała 
ogromnych zniszczeń na terenie w/w Gminy w nocy z 11 na 12 sierpnia 
2017 roku. W wyniku drugiej z nich przyjęty został Regulamin określają-
cy zasady dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Trąbki Wielkie. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać 
się osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi 
nieruchomości z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywa-
na na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2016 poz. 1829), 
zamierzające zrealizować zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawiera-
jących azbest z obiektów zlokalizowanych na nieruchomości położonej na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie. Udzielanie dofinansowania może nastąpić 
na wniosek uprawnionych osób. Kwota dofinansowania zadania stanowić 
będzie 100 % kosztów kwalifikowanych obliczanych w oparciu o kryte-
rium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego: a) 
nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie 
składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie 
odpadów,b)nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeże-
li na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW

NOWY SOŁTYS 
W EŁGANOWIE

Z funkcji Sołtysa wsi Ełganowo zrezygno-
wał Maciej Czerwiński. W związku z powyż-
szym podczas zebrania wiejskiego w dniu 27 
września 2017 roku odbyły się wybory na to 
stanowisko. Udział w nich wzięły trzy osoby. 
Najwięcej głosów otrzymał Franciszek Surma 
i to on jest obecnie Sołtysem wsi Ełganowo.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

W dniu 19 września 2017 roku w Urzędzie 
Gminy w Trąbkach Wielkich podczas obrad XLI 
zwyczajnej sesji Rady Gminy Trąbki Wielkie od-
było się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta 
Gminy uczniom szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu gminy Trąbki Wielkie, którzy 
w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 uzyskali 
wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia 
artystyczne i sportowe.

Wyróżnionym osobiście gratulowali: Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie – Błażej Konkol, Przewod-
niczący Rady Gminy Trąbki Wielkie – Zbigniew 
Leszczyński i Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie – Józef Sroka.

Stypendia naukowe otrzymali: Karolina Ma-
kowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Sobo-
widzu, Filip Fedak – uczeń Szkoły Podstawowej 
w Sobowidzu, Kinga Pozorska – uczennica Szko-
ły Podstawowej w Czerniewie, Wiktoria Czyż 
– uczennica Szkoły Podstawowej w Czerniewie, 
Martyna Bodziany – uczennica Szkoły Podstawowej 
w Mierzeszynie, Weronika Rosanowska – uczennica 
Szkoły Podstawowej w Kłodawie, Szymon Raducha 

– uczeń Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich, 
Iwo Niski – uczeń Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich, Helena Górska – uczennica Gimnazjum 
w Trąbkach Wielkich, Anna Kullas – uczennica 
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, Katarzyna Ca-
boń – uczennica Gimnazjum w Trąbkach Wiel-
kich, Klaudia Ratkowska – uczennica Gimnazjum 
w Trąbkach Wielkich, Iga Głowacka – uczennica 
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, Julia Caboń – 
uczennica Gimnazjum w Trąbkach Wielkich.

Stypendia sportowe przyznano następującym 
uczniom: Oliwia Fijał – uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Sobowidzu, Leon Zaorski – uczeń Szkoły 
Podstawowej w Kłodawie, Weronika Szymikowska 
– uczennica Gimnazjum w Trąbkach Wielkich, 
Natalia Mądrzejewska – uczennica Gimnazjum 
w Trąbkach Wielkich.

Stypendia przyznane zostały na okres od wrze-
śnia 2017 do stycznia 2018. Uczniowie Gimnazjum 
otrzymywać będą miesiecznie po 150 zł, a ucznio-
wie szkół podstawowych – po 100 zł.

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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Kolejna droga powiatowa na terenie Gminy Trąbki Wielkie zosta-
ła wyremontowana i oddana do użytku. Przecięcie wstęgi nastąpiło 
w południe 13 września 2017 roku. Zaraz po tym poświęcenia drogi 
dokonał ks. Bolesław Antoniów. Przemarszowi po nowo oddanej dro-
dze towarzyszyła niecodzienna niespodzianka. Grupa mieszkańców 
przygotowała dla przybyłych gości słodki poczęstunek. W ten sposób 
wyrazili swoją radość z przeprowadzonej inwestycji.

Mieszkańcy Kleszczewa zyskali blisko 1 km nowej asfaltowej dro-
gi oraz 500 metrów chodnika. Koszt inwestycji to prawie 1,5 mln zł. 
Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich, z budżetu Powiatu Gdańskiego w partnerstwie 
z Gminą Trąbki Wielkie, która w porozumieniu z Powiatem zobowią-
zała się do wyremontowania 300 metrów ul. Brzozowej prostopadłej 
względem ul. Szkolnej.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

NOWA NAWIERZCHNIA DROGI 
CZERNIEWO – ZASKOCZYN

550 mb o szerokości 4,5 m drogi Czerniewo – Zaskoczyn zyskało nową na-
wierzchnię. 400 mb od Czerniewa w stronę Zaskoczyna i 150 mb od Zaskoczyna 
w kierunku Czerniewa utwardzono płytami drogowymi YOMB. Płyta YOMB dobrze 
sprawdza się na nieutwardzonych odcinkach dróg, szczególnie tam, gdzie nie ma 
kanalizacji deszczowej, bo padający deszcz przenika przez otwory do gruntu i na 
drodze nie tworzą się kałuże.

Inwestycja ta kosztowała 209355 zł, z czego 60 tys. pochodziło z Funduszu Ochro-
ny Gruntów Rolnych. Prace wykonała firma „Romar” Reszczyńscy Sp. J. z Rokocina.

Karol Kozak
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

NOWA DROGA W KLESZCZEWIE
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PIERWSZE KOMPUTEROWE KOTY ZA PŁOTY
Zosia

„Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w zajęciach nauki na 
komputerze z sympatyczną panią Marią i panem Mariuszem.”

Grupa z Sobowidza 
Tak w jednym mailu opisują swój kurs w Szkole Podstawo-
wej w Sobowidzu mieszkańcy Gołębiewa Wielkiego, któ-
rych zmobilizowała do wzięcia udziału Radna Anna Stosio:

„Witamy!
Grupa z Sobowidza! Właśnie kończymy szkolenie 

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Poznali-
śmy podstawy obsługi komputera. Niektórzy mieli kontakt 
z komputerem po raz pierwszy. Kiedy komputer przestał 
być „straszny”, otworzył swoje szerokie możliwości. Na-
uczyliśmy się wyszukiwać potrzebne informacje, zrobić 
tanie zakupy, zapłacić rachunki, ale też zawrzeć nowe 
znajomości czy podzielić się własnymi doświadczeniami 
z potrzebującymi rady. Dzięki stronie internetowej naszej 
gminy, wiemy „co w trawie piszczy” w naszej okolicy. 
Dziękujemy! Piszemy się na więcej!”

Dla każdego coś dobrego
Ze szkoleń „e-Mocni-cyfrowe umiejętności, realne ko-

rzyści” skorzystać może każdy, nie tylko seniorzy. Deklara-
cja PIT online, obsługa e-konta, korzystanie z e-dziennika, 
tworzenie tekstów i tabel – to tylko niektóre obszary, z któ-
rych każdy może wskoczyć na wyższy poziom cyfrowych 
umiejętności. Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński 

Za nami już pierwszy miesiąc szkoleń komputero-
wych „e-Mocni. Cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. 
Jako pierwszy, w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie, wy-
startował Klub Seniora z Domachowa. Seniorzy przeszli 
przez kurs podstawowy. Uczyli się obsługi komputera, jak 
go włączyć i wyłączyć, jak poruszać myszką i jak napisać 
prosty tekst. Po takim przeszkoleniu wypływali na głębo-
kie wody Internetu i korzystali z jego przeróżnych dobro-
dziejstw. O tym jak owocnie skorzystali z kursu świadczą 
napisane przez Nich samodzielnie teksty. 

Uczestnicy o kursie:
Seniorka z Domachowa:

„Mierzeszyn, dnia 15 września 2017 roku
Bardzo podoba mi się kurs w Mierzeszynie. Wraz z moim 
mężem Janem czekamy na więcej. Na szkoleniu było faj-
nie, mieliśmy bardzo przemiłą Panią.”

Jan
„Bardzo podobał mi się kurs komputerowy, który odbywał 
się w Mierzeszynie.”

Tadeusz
„Brałem udział w kursie komputerowym seniorów w Mie-
rzeszynie, na którym zdobyłem podstawowe umiejętności. 
Z KURSU JESTEM ZADOWOLONY.” 

Najstarsza seniorka z grupy
„Jestem seniorką z Domachowa i byłam uczestniczką 
szkolenia komputerowego w Mierzeszynie. Nauczyłam 
się obsługiwać komputer. Potrafię teraz wyszukiwać 
w Internecie uzdrowiska oraz jak wyjechać do sanato-

rium. Na szkoleniu było fajowo. Pani instruktorka była 
sympatyczna i cierpliwa.”

JUBILEUSZ 5-LECIA DZIAŁALNOŚCI 
KLUBU SENIORA W MIERZESZYNIE

W dniu 23 września 2017 roku Członkowie Klu-
bu Seniora w Mierzeszynie świętowali jubileusz 5-le-
cia działalności.

Na samym początku jako Przewodnicząca Klubu 
Seniora powitałam wszystkich gości przybyłych na uro-
czystość. Zaszczycili nas swoją obecnością Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Sołtys Mierzeszyna Irena 
Kuchnowska, Sołtys Domachowa Krzysztof Pepliń-
ski, Radny Gminy Trąbki Wielkie Marek Czerwiński, 
Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Władysław 
Kanka, Bibliotekarka Ewa Papis, Maria i Władysław 
Ornowscy z Fundacji „Pan Władek” oraz Seniorzy 
z Klubu w Domachowie.

W części artystycznej gościnnie wystąpiły miesz-
kanki Domu Pomocy Społecznej z Zaskoczyna, które 
śpiewały piosenki Maryli Rodowicz oraz recytowały 
wiersze. Po występie nagrodzonym licznymi brawami, 
publiczność obejrzała na dużym ekranie krótki film 
o dotychczasowej działalności Klubu Seniora oraz 
nasze podróżnicze plany na najbliższy rok. Na łamach 
„Głosu Trąbeckiego” również Państwu przedstawię re-
lację z naszych 5 lat działalności.

Śmiało mogę powiedzieć, że 5 lat działalności Klu-
bu Seniora w Mierzeszynie minęło jak jeden dzień…
pewnie dlatego, że dużo się działo. Klub zawiązał się 
19 września 2012 roku. Przewodniczącym klubu został 
Kazimierz Niesiołowski, jego zastępcą Zyta Lorenc, 
a skarbnikiem Bernadeta Kolbusz. W 2014 roku prze-
jęłam rolę przewodniczącego i pełnię ją do dnia dzi-
siejszego. Nasz klub liczy 19 członków i 2 sympatyków

Na emeryturze wcale nie mamy dużo czasu i nie 
wiem, jak go znaleźliśmy na nasze spotkania i podró-
że. Spotykaliśmy się z okazji Dnia Kobiet, Andrzejek, 
Śledzika i Świąt Bożego Narodzenia. Świętowaliśmy 
jubileusze naszych księży: 50 rocznicę święceń kapłań-
skich ks. Gerarda Borysa i 50 urodziny oraz 25 rocz-
nicę święceń kapłańskich ks. Andrzeja Sowińskiego. 
W kwietniu 2015 roku byliśmy na otwarciu świetlicy 
w Domachowie, gdzie następnie w styczniu 2017 ob-
chodziliśmy z naszymi serdecznymi przyjaciółmi z Do-
machowa 5 rocznicą działalności ich Klubu Seniora.

Niedawno temu świętowaliśmy złote gody naszych 
przyjaciół Antka i Basi Kiryluk. Z sukcesami stajemy 
w szranki do sportowych bojów, a i w konkursach kro-

nik zdobywamy złote medale i tryumfalnie wracamy 
na…zgadnijcie…rowerze. Nie spoczywamy na laurach 
i cały czas się rozwijamy. Ostatnio uczestniczyliśmy 
nawet w kursie komputerowym.

W ciągu 5 lat istnienia Klubu bardzo dużo po-
dróżowaliśmy i na pytanie gdzie byliśmy, zawsze od-
powiadam „ a gdzie nas nie było?”. Mamy już za sobą 
kilkadziesiąt wspólnych wypadów: do restauracji, te-
atru, na koncerty i do kina.

Polskę zwiedziliśmy od Bałtyku po gór szczyty. 
Kraków, Zakopane, Łagiewniki, Trójmiasto, Szwajcaria 
Kaszubska, Elbląg i Krynica Morska, Święta Lipka, Wil-
czy Szaniec, Warszawa, Toruń i Malbork to tylko kilka 
przykładów naszych turystycznych podbojów. A plany 
na przyszłość mamy równie ambitne, chcemy bowiem 
odwiedzić bieszczadzkie niedźwiedzie oraz Litwę, Łotwę 
i Estonię by na koniec „parostatkiem w piękny rejs” wy-
ruszyć do Finlandii, z której wyślemy i kartkę, i e-maila.

Elżbieta Niesiołowska
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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NASI NA KAPUŚCIANYM 
JARMARKU

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gołębiewku i Panowie z Mę-
skiego Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf ” w Trąbkach Wielkich podbili 
serca publiczności przybyłej do Wierzawic w Gminie Leżajsk na Kapu-
ściany Jarmark. Wrześniowe spotkanie na Podkarpaciu jest rewizytą po 
spotkaniu w czerwcu 2017 roku podczas festynu „Trąbki w Trąbkach” 
poznać bogactwo podkarpackiej tradycji ludowej za sprawą Zespołu 
Śpiewaczego „Wierzawianie”. Nasze Panie i Panowie reprezentowali 
Gminę Trąbki Wielkie wykorzystując wszystkie swoje talenty w tym 
aktorskie, muzyczne, taneczne i kulinarne. Przy tej okazji składamy 
serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Leżajsk Krzysztofowi So-
bejko za przyjęcie i gościnność.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: GOK Gminy Leżajsk

6-LATKI W BIBLIOTECE
Od września w Bibliotece Publicznej w Sobowidzu bibliotekarką jest Mo-

nika Kosznik. Raz w tygodniu zaprasza ona do biblioteki 6-latki ze Szkoły 
Podstawowej w Sobowidzu. Podczas tych spotkań dzieci dowiadują się jak 
stać się czytelnikiem, jak dbać o książkę oraz jakie korzyści płyną z czytania. 
Każdorazowo wysłuchują także fragmentów książek, np. Ewy Mirkowskiej „52 
historie o zwierzętach” czy Ludwika Górskiego „Misie nie chcą spać”. Potem 
wspólnie omawiają ich treść, kolorują obrazki przedstawiające postaci książko-
we lub tworzą własne rysunki. Dzieci mają też czas na poznawanie biblioteki 
– przechadzanie się między regałami i wybieranie dla siebie książek, które 
następnie wypożyczają. Na zakończenie każdego spotkania otrzymują prezen-
ty w postaci  słodyczy, zakładek do książek lub kolorowych jesiennych liści.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Teresa Pettke

„MALOWANE LATEM” 
NA WYSTAWIE

Po dczas  wakac j i  2017 , 
w każdą sobotę lipca i sierp-
nia, w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich 
odbywały się warsztaty pla-
styczne pn. „Malowane latem”. 
W warsztatach uczestniczyły 
zarówno dzieci z naszej Gminy: 
Milena Mądraszewska, Amelia 
Mucha, Zuzanna Puchala, Ka-
rolina Makowska, Katarzyna 
Makowska, Magdalena Kru-
min, Radosław Królik, Urszula 
Czykierda, Stanisław Czykier-
da, Szymon Raducha, Gabriela 
Gwarda, Filip Mucha, Marcelina 
Olszewska, Michalina Olszew-
ska, Paula Gostomska, Marty-
na Kloskowska i Filip Fedak, 
jak i goście naszych mieszkań-
ców: Jakub Kępka z Gdańska 
i Konrad Ludwiński (urodzony 
i mieszkający w Londynie z wi-
zytą u dziadków z Kłodawy).

Podczas warsztatów wyko-
nali oni wiele prac, które moż-
na było obejrzeć na wystawie 
zorganizowanej w sali widowi-
skowej GOKSiR. Warsztaty pro-
wadziła nauczycielka plastyki ze 
Szkoły Podstawowej w Sobowi-
dzu Aleksandra Nowogrodzka.

Tekst i zdjęcie:  
Leszek Orczykowski



Głos Trąbecki

12

LEO TRĄBKI MAŁE NA 6. MIEJSCU W POLSCE
Od 8 do 10 września 2017 roku na kor-

tach w Bielsku-Białej odbywały się Finały 
Drużynowych Mistrzostw Polski Skrzatów 
(do lat 12) w tenisie. Wśród 8 zespołów 
wystąpili tam także chłopcy z Tenisowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „LEO” 

Trąbki Małe: Leon Zaorski, Piotr Przybylski, 
Bruno Kokot, Mikołaj Pasyniuk. W pierw-
szym meczu ulegli oni ST „Matchpoint” 
Komorowo 0 : 6, w drugim pokonali KS 
„Start-Wisła” Toruń 4 : 2, a w decydującym 
o 5. miejscu przegrali z gospodarzami BKT 

„Advantage” Bielsko-Biała 2 : 4. Trenerzy na-
szych zawodników: Roman Pasyniuk, Mariusz 
Zaorski, Dawid Kujawa twierdzą, że szóste 
miejsce to bardzo dobry wynik biorąc pod 
uwagę, że aż trzech z nich to 11-latkowie, dla 
których Zawody te były przetarciem przed 
przyszłorocznymi DMP, gdzie będą walczyć 
o najwyższe laury. Najlepszy z nich to Leon 
Zaorski, na co dzień uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Kłodawie, który obecnie na liście 
klasyfikacyjnej skrzatów Polskiego Związku 
Tenisowego, a więc chłopców do lat 12, zaj-
muje 22. miejsce, a wśród 11-latków jest 7! 
Jego bardzo dobra gra została dostrzeżona 
przez trenerów PZT i dlatego został powo-
łany na zgrupowanie Kadry Polski w ramach 
przygotowań do Drużynowych Mistrzostw 
Europy do lat 12 zorganizowane w dniach 21 
– 28.09.2017 roku w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Cetniewie. Grał także w dniu 
16 września 2017 roku w Mistrzostwach Po-
wiatu Gdańskiego, ale nie w swojej kategorii. 
Dotarł do finału, gdzie z zawodnikiem star-
szym aż o 7 lat przegrał po zaciętym boju 5 
: 7. M.in. dzięki niemu reprezentacja naszej 
Gminy zajęła w tych Mistrzostwach drugie 
miejsce tuż za Gminą Kolbudy, a przed…
Miastem Pruszcz Gdański.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Leo Trąbki Małe
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Mamy dobrą wiadomość dla miłośników rowerów – właśnie 
zakończono wykonanie oznakowania kolejnej trasy rowero-
wej w Powiecie Gdańskim.

SZLAK KŁODAWSKI – NOWY SZLAK  
ROWEROWY PO POWIECIE GDAŃSKIM

– Nowy szlak – zielony, to przedłużenie ozna-
kowanego w ubiegłym roku szlaku Kłodawskiego 
– mówi Starosta Gdański Stefan Skonieczny – Za-
równo nazwa jak i kolor pozostał bez zmian, wy-
dłużyliśmy jedynie liczbę kilometrów do pokonania 
– z 11 do niemal 73 km. Cała trasa ma kształt pętli, 
którą pokonać możemy zgodnie z oznakowaniem, 
zarówno w jedną ja i w drugą stronę.

Szlak zaczyna się i kończy w Pruszczu Gdań-
skim, a przebiega przez takie miejscowości jak: 
Kłodawa, Trąbki Małe, Kleszczewo, Zaskoczyn, 
Mierzeszyn, Ełganowo, Sobowidz, Pszczółki, Suchy 
Dąb i Grabiny Zameczek. Przeznaczony jest dla 
średnio zaawansowanych rowerzystów z uwagi na 
jego długość, jednak z powodzeniem krótsze od-
cinki mogą pokonać również mniej doświadczeni 
cykliści czy dzieci.

Jest to bardzo urozmaicona, a przez to ciekawa 
trasa, ponieważ prowadzi przez tereny pagórkowa-
te jak i nizinne, drogami leśnymi, szutrowymi, jak 
i częściowo ścieżkami rowerowymi. Nazwa szlaku 
nawiązuje do bliskości płynącej przez tereny Po-
wiatu Gdańskiego rzeki Kłodawy i jej dopływów, 
objętej na pewnych odcinkach ochroną w formie 
rezerwatu przyrody. Po drodze podziwiać możemy 
również liczne zabytki oraz wyjątkowe krajobrazy.

Sylwia Makrucka
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TRĄBKI WIELKIE WYGRYWAJĄ W STRZELECTWIE

W 1982 roku na zawodach w Choczewie 
Sylwester Maliszewski z Gołębiewka uzyskał 
w pchnięciu kulą wynik 12,47 m. Był to nowy 
rekord Gminy Trąbki Wielkie. Kolejne gene-
racje zawodników nie były w stanie poprawić 
tego wyniku przez…35 lat. Aż do ostatniej 
niedzieli, 24 września 2017 roku. Wtedy to 
podczas 32. Mistrzostw Gminy Trąbki Wiel-
kie w lekkoatletyce Sebastian Buga z Kaczek 
w pierwszej próbie pchnął kulę na odległość 
12,22 m, w drugiej 12,34 m, a w trzeciej 12,49 
m, a więc dalej o 2 cm od rekordu. Czekamy 
teraz na kolejne, bo lista rekordów „z brodą” 
jest dość długa.

Sebastian Buga startował jeszcze w trzech 
konkurencjach i…wszystkie wygrał. W skoku 
w dal do rekordu (6,13 m z 1975 r.) zabrakło 
mu 20 cm, w biegu na 100 m do rekordu (11,16 
z 2009 roku) zabrakło 0,82 s, a w sztafecie 4 x 
100 m wraz z Przemysławem Perką, Arturem 
Schuchardt i Markiem Bugą do rekordu (51,1 
s z 2010 r.) zabrakło 3,98 s. W pozostałych 
męskich konkurencjach zwyciężali: w biegu 
na 200 m Kacper Bakaj z Gołębiewka z wyni-
kiem 26,36 s (RG 23,34 s z 2010 r.), a w biegu 
na 1500 m Marek Buga z Kaczek z wynikiem 
6:01,27 min (RG 4:39,9 min z 1977 r.). Wśród 

W dniach 10 i 24 września 2017 roku na terenie Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich odbyły się 13. Mistrzostwa Gminy Trąbki 
Wielkie w strzelectwie. Zostały one rozegrane w 8 kategoriach. 
Udział w nich wzięło 131 osób, w tym 49 zawodniczek i 82 zawod-
ników. Reprezentowali oni aż 20 sołectw. Zabrakło przedstawicie-
li tylko 5 sołectw: Błotni, Drzewiny, Granicznej Wsi, Klępin i Złej Wsi. 
Strzelano z karabinku pneumatycznego z odległości 10 m. 

Zawodniczki i zawodnicy oddawali najpierw po 
5 strzałów próbnych, a następnie do tej samej tarczy 
strzelali jeszcze dziesięć razy, które były zaliczane do 
klasyfikacji. Najlepiej podczas Mistrzostw, 90 pkt na 
100 możliwych, strzelał Wojciech Dajda z Trąbek 
Wielkich (10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 7, 7). Gorsi o pięć 
punktów byli: Daniel Rogalski z Czerniewa (10, 10, 
9, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 6) i Piotr Maliszewski z Gołębiew-
ka (10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7). Spośród zawodni-

Rogalski z Czerniewa, Piotr Jastroch z Trąbek Małych 
i Karol Potocki z Gołębiewa Wielkiego, a po jednej – 
15 osób: Mariola Łabędzka z Gołębiewka, Katarzyna 
Waszak z Postołowa, Justyna Perka z Kaczek, Maja 
Czerwińska z Mierzeszyna, Barbara Mazurek z Ro-
ściszewa, Katarzyna Brdynkiewicz z Trąbek Wielkich, 
Aneta Mazurek z Rościszewa, Sławomir Mazurek 
z Rościszewa, Jerzy Ptach z Czerniewa, Piotr Ma-
liszewski z Gołębiewka, Daniel Fedak z Gołębiewa 
Średniego, Adam Szweda z Ełganowa, Łukasz Tar-
czyński z Ełganowa, Kamil Pepliński z Domachowa, 
Przemysław Perka z Kaczek.

W poszczególnych kategoriach zwyciężali: 
młodziczki – Zuzanna Kusaj z Ełganowa (64 pkt), 
juniorki – Sylwia Łyskowska z Domachowa (35 pkt), 
seniorki – Katarzyna Waszak z Postołowa (79 pkt) 
, weteranki – Krystyna Radziszewska z Gołębiewka 
(59 pkt), młodzicy – Oskar Animucki z Cząstko-
wa (63 pkt), juniorzy – Oskar Fibik z Gołębiew-
ka (74 pkt), seniorzy – Wojciech Dajda z Trąbek 
Wielkich (90 pkt) i weterani – Ryszard Pijanowski 
(71 pkt).

W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazały się 
Trąbki Wielkie (149 pkt). Drugie miejsce zajęły Trąbki 
Małe (116 pkt), a trzecie Gołębiewko (108 pkt), które 
wyprzedziło Mierzeszyn tylko większą ilością wyż-
szych miejsc. Na kolejnych miejscach uplasowały się 
następujące sołectwa: Czerniewo (101 pkt), Ełganowo 
(98 pkt), Rościszewo (96 pkt), Domachowo (94 pkt), 
Kaczki (80 pkt), Warcz (80 pkt), Sobowidz (72 pkt), 
Postołowo (65 pkt), Cząstkowo (65 pkt), Gołębie-
wo Wielkie (62 pkt), Kleszczewo (50 pkt), Kłodawa 
(49 pkt), Zaskoczyn (38 pkt), Gołębiewo Średnie 
(36 pkt), Łaguszewo (34 pkt) i Pawłowo (17 pkt).

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

czek najwięcej punktów zdobyła Katarzyna Waszak 
z Postołowa – 79 pkt (10, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6), 
następnie Marlena Kanka z Trąbek Małych – 73 pkt 
(9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 5) i po 72 pkt – Magdalena 
Musiał z Trąbek Małych (9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 4, 4) 
i Katarzyna Literska z Gołębiewka (9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 
6, 6, 4). Najwięcej „dziesiątek”, bo aż cztery, ustrzelił 
Wojciech Dajda z Trąbek Wielkich, po dwie „dzie-
siątki” zaliczyli: Ewa Wojnicz z Kleszczewa, Daniel 

SEBASTIAN BUGA Z KACZEK POBIŁ REKORD „Z BRODĄ”
zawodniczek najwięcej medali, bo cztery, zdo-
była: Natalia Mądrzejewska z Domachowa. 
Wygrała ona bieg na 100 m z wynikiem 14,00 
s (RG 13,1 s z 1977 r.), bieg na 200 m z wy-
nikiem 31,24 s (RG 28,57 s z 2006 r.), skok 
w dal z wynikiem 4,56 m (RG 4,90 m z 1978 
r.), a w pchnięciu kulą zajęła trzecie miejsce 
z wynikiem 7,30 m. Trzy medale zdobyła Mag-
dalena Musiał z Trąbek Małych. Zwyciężyła 
w biegu na 800 m uzyskując czas 3:05,18 min 
(RG 2:34,7 min z 2006 r.), w sztafecie wraz 
z Agnieszką Górską, Heleną Górską i Małgo-
rzatą Talagą z czasem 1:11,10 min (RG 58,7 s 
z 2004 r.), a w skoku w dal była druga z wyni-
kiem 3,66 m. W pchnięciu kulą najlepszą oka-
zała się Wioleta Frydrych z Trąbek Wielkich. 
Jej wynik to 8,78 m (RG 10,02 m z 1996 r.).

W klasyfikacji sołectw pierwsze miejsce 
zajęły Kaczki (273 pkt), drugie – Domachowo 
(242 pkt), a trzecie – Trąbki Małe (179 pkt). 
Kolejne miejsca zajęły następujące sołectwa: 
Czerniewo (140 pkt), Kleszczewo (139 pkt), 
Gołębiewko (129 pkt), Ełganowo (126 pkt), 
Gołębiewo Wielkie (61 pkt) i Trąbki Wielkie 
(52 pkt).

W Mistrzostwach wzięło udział 40 osób, 
w tym 17 zawodniczek i 23 zawodników. 

Wśród nich znalazło się czworo przedstawicieli 
klubów seniora: Elżbieta Mincer, Maria Re-
dwanz i Halina Żukowska z Gołębiewa Wiel-
kiego oraz Władysław Kanka z Trąbek Małych.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Weronika Ciećko
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W okresie od 9 września do 8 października 2017 roku 
nasze drużyny piłkarskie występujące w klasie okręgo-
wej i B klasie rozegrały po 5 meczów.

ORZEŁ 1955 WRESZCIE WYGRYWA, SOKÓŁ DOŁUJE, 
GKS – LIDEREM, A OLIMP PRZEGRAŁ 0 : 20

Grający w „okręgówce” Orzeł 1955 Trąb-
ki Wielkie po 4 porażkach i jednym remisie 
zaczął wygrywać. Zwyciężył na własnym 
boisku KS Kamienica Królewska 2 : 1, a na 
wyjazdach KS Mściszewice 6 : 1 i w der-

bowym pojedynku Sokół Ełganowo 1 : 0. 
Zdobył także punkt remisując w Trąbkach 
Wielkich bezbramkowo ze Sztormem Mosty. 
Jeden mecz u siebie przegrał z MKS Wła-
dysławowo 1 : 2.

Wyniki te pozwoliły awansować z 15. 
miejsca na 11. Orzeł 1955 ma 11 punktów 
i stosunek bramek 11 : 21. Świetnie zapre-
zentował się w rozgrywkach Pucharu Polski. 
W 3. rundzie pokonał na własnym boisku 
Polonię Gdańsk 4 : 3, a w 4. – GKS Kowale 
na wyjeździe 6 : 3. Nie awansował jednak, bo 
w tym ostatnim meczu zagrał nieuprawniony 
zawodnik i wynik został zweryfikowany jako 
walkower 0 : 3.

Źle wiedzie się drużynie z Ełganowa. 
W ostatnich 5 meczach Sokół nie zdobył żad-
nego punktu. Na własnym boisku przegrał 
z GKS Sierakowice 0 : 1, Czarnymi Pruszcz 
Gdański 1 : 4 i w derbowym pojedynku z Or-
łem 1955 0 : 1, a na wyjeździe z GKS Kowale 
0 : 5 i z Kaszubami Połchowo 1 : 3. Po tych 
meczach Sokół zajmuje 14 miejsce z dorob-
kiem 3 punktów i stosunkiem bramek 6 : 36. 
Wystąpił również w Pucharze Polski, ale po-
dobnie jak i w rozgrywkach ligowych przegrał 
w 3. rundzie w Sopocie z tamtejszą Akademią 
Piłkarską 0 : 9.

Znakomicie poczyna sobie natomiast 
w klasie B GKS Trąbki Wielkie. W pięciu me-
czach odniósł komplet zwycięstw. W Trąbkach 
Wielkich pokonał EPT Grabiny Zameczek 6 : 1 
i Wisłę Drewnica 5 : 1, a na wyjazdach: Wisłę 
Steblewo 4 : 1, Morze Stegna 6 : 0 i GTS Rokit-
nica 2 : 1. Po 9. kolejkach wraz z Wisłą Długie 
Pole zasiada na fotelu lidera. Obie drużyny 
mają po 24 punkty. GKS zdobył dotychczas 
42 bramki, a stracił 9.

Zdecydowanie gorsze wyniki osiąga 
Olimp Mierzeszyn. W pięciu ostatnich me-
czach jeden wygrał, jeden zremisował i trzy 
przegrał.

Na własnym boisku zwyciężył Wisłę 
Drewnica 2 : 0, zanotował remis z Osiczanką 
II 5 : 5 i uległ KS Wocławy 3 : 5. Na wyjaz-
dach przegrał dwa mecze, ale jeden z nich na 
pewno długo będzie pamiętany w Mierzeszy-
nie i okolicach. Rzadko się bowiem zdarza, 
aby drużyna przegrała aż 0 : 20 i to grając 
w pełnym składzie. Stało się to w dniu 16 
września 2017 roku w meczu z Wisłą Długie 
Pole. Drugą porażkę zanotował w Trutno-
wach z Gromem gdzie przegrał 2 : 7. Po tych 
meczach Olimp zajmuje 11. Miejsce z dorob-
kiem 7 zdobytych punktów i bilansem bram-
kowym 19 : 55.

Kolejne mecze z udziałem naszych drużyn 
odbędą się w następujących terminach:
14.10., 15.30 Orzeł 1955 – Polonia Gdańsk
21.10., 15.00 GKS – Osiczanka II Osice
22.10., 13.00, Sokół – Sztorm Mosty
22.10., 14.00 Olimp – GTS Rusocin
28.10., 15.00 Orzeł 1955 – Kamionka Sopot
5.11., 13.00 GKS – KS Wocławy
5.11., 14.00 Olimp – GTS Rokitnica

Leszek Orczykowski
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