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Św. Mikołaj dotarł do wszystkich dzieci ze szkół 
na terenie Gminy Trąbki Wielkie. W progach naszej 
Gminy spędził 2 dni i rozdał ponad 1500 paczek. 
Już 5 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Wolon-
tariusza, wysłał swoich pomocników z pierwszymi 
paczkami do szkół w Kłodawie, Sobowidzu i do 
Przedszkola w Trąbkach Wielkich. Następnego dnia, 
o poranku 6 grudnia, do szkół w Czerniewie, Mie-
rzeszynie i Trąbkach Wielkich przybył św. Mikołaj 
we własnej osobie wspierający się pastorałem i z bi-
skupią mitrą na głowie. Oprócz prezentów sprawiał 
dzieciom radość uczestnicząc z nimi w zabawach 
i pozując do zdjęć. Wiele najmłodszych dzieci speł-
niło swoje marzenie by dotknąć lub przytulić się do 
prawdziwego św. Mikołaja. W krótkim wywiadzie 
udzielonym „Głosowi Trąbeckiemu” św. Mikołaj 
powiedział, że jest wdzięczny wszystkim dzieciom 
za ciepłe przyjęcie i wszelkie wyrazy sympatii oraz 
wdzięczności. Zapowiedział kolejną wizytę w grud-
niu 2018 roku, ale pod jednym warunkiem…jeśli 
dzieci w Gminie Trąbki Wielkie przez cały kolejny 
rok będą grzeczne.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Alicja Neumüller

ŚW. MIKOŁAJ DOTARŁ DO WSZYSTKICH UCZNIÓW  
ZE SZKÓŁ W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

BYŁO SMACZNIE, PIĘKNIE I NASTROJOWO

Tak w trzech słowach opisać można wszystko to, co wydarzyło się 
podczas VII edycji Konkursu „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”. 
Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach: wystrój stołu Bożo-
narodzeniowego, ryba po grecku oraz makowiec. 

Zdaniem oceniających najpiękniejszy stół 
przygotowały Panie z KGW Przywidz, drugie 
miejsce trafiło do KGW Cedry Małe, na trze-
cim stopniu podium stanęły Panie z KGW 
Wiślinka. Mistrzowski tytuł za rybę po grecku 
zdobyły Panie z KGW Skowarcz. Wicemistrzo-
stwo zdobyło Zrzeszenie Kaszubsko-Po-

Oprócz wymienionych pozycji kulinar-
nych podlegających ocenie Jury konkurso-
wemu, daniem specjalnym tej edycji były, 
posypane kminkiem, litewskie kibiny, czyli 
pierogi z kruchego ciasta oraz zupa – kapu-
śniak z grochem przygotowana przez Gastro-
piciela, czyli Leszka Murawskiego. O przeżycia 
artystyczne zadbał duet Anna i Romuald Spy-
chalscy, którzy zaprezentowali najpiękniejsze 
kolędy wprowadzające w nastrój świąteczny 
oraz porywające utwory musicalowe i operet-
kowe. Całą imprezę z wielką klasą poprowadził 
Sławomir Siezieniewski znany nam z wydań 
Panoramy w TVP3. Dodając do tego profe-
sjonalne nagłośnienie i oświetlenie, śmiało 
można mówić i o wspaniałym wydarzeniu na 
wysokim poziomie.

To już VII edycja konkursu kulinarno-
-artystycznego o zasięgu powiatowym jaki 
gości w naszej gminie. Konkurs ten odbywa 
się także w odsłonie Wielkanocnej. Bardzo 
wysoki poziom kulinarny i artystyczny, 
przygotowane piękne nastrojowe dekoracje 
i ozdoby – to wszystko pojawia się na tych 
konkursach dzięki niezwykłemu zaangażo-
waniu, uszanowaniu tradycji świątecznych 
i pomysłowości wszystkich uczestniczek. 
Każdemu kto chciałby przeżyć coś tak wy-
jątkowego dla tak wielu zmysłów jednocze-
śnie, gorąco polecam kolejne edycje Stołu 
Wielkanocnego i Stołu Bożonarodzeniowego 
w 2018 roku. Naprawdę warto to zobaczyć, 
spróbować i przeżyć.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Andrzej Markowski

morskie Oddział w Pruszczu Gdańskim. Na 
trzecim miejscu uplasowały się Panie z KGW 
Suchy Dąb. Najlepszym makowcem mogą 
pochwalić się Panie z KGW Lisewiec. Drugie 
miejsce zajęło Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie Oddział w Kolbudach. Nagroda za trzecie 
miejsce trafiła do Pań z KGW Mierzeszyn.
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WYNIKI GMINNEGO  
KONKURSU KARTEK  
BOŻONARODZENIOWYCH

Przy okazji XIV Gminnego Konkursu Kolęd i Piosenek o tematyce Bożo-
narodzeniowej podano wyniki innego artystycznego konkursu, a mianowicie 
Konkursu na kartkę Bożonarodzeniową. Młodzi artyści uczestniczyli w trzech 
kategoriach wiekowych. Uznanie komisji oceniającej zdobyły kartki, które 
świadczyły o dużym wkładzie pracy własnej oraz prezentowały odpowiedni 
poziom estetyczny.
A oto wyniki:
przedszkole i oddziały przedszkolne
1. Kinga Glina ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
2. Olaf Żebrowski ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
3. Nikola Janka ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
wyróżnienia: Marcel Latoszewski z Przedszkola w Trąbkach Wielkich  
i Jan Jankowski ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie
klasy I – III
1. Izabela Piepiórka ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
2. Mateusz Pietrzak  ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
3. Paweł Bednarski ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie
wyróżnienie: Mateusz Karasek ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie
klasy IV – VII
1. Dawid Pietrzak ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
2. Amelia Jankowska ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie
3. Klaudia Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
wyróżnienia: Wiktoria Grzębska, Julia Miernik i Amelia Lataszewicz (wszystkie 
ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie).

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

W dniu 19 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marii 
Kownackiej odbył się XIV Gminny Konkurs Piosenki Bożonarodzenio-
wej. Dzieci przygotowały pienne kolędy, pastorałki i piosenki związane 
ze świętami Bożego Narodzenia. Oprócz przygotowania muzycznego, 
najmłodsze dzieci zadbały także o strój związany z tematyką Konkursu. 
Oprócz utworów szeroko znanych pojawiały się, ku uciesze publiczności 
i jury, także te mniej popularne. Jury Konkursu po burzliwych obradach 
wskazało klasyfikację końcową konkursu zaznaczając jednocześnie, że 
słowa uznania i gratulacje należą się wszystkim uczestnikom konkursu.
Przedszkole i oddziały przedszkolne
1. Wiktoria Raducha z Przedszkola w Trąbkach Wielkich (tytuł wyko-
nywanego utworu „Aniołek Maleńki”)
2. Zuzanna Strzyż z Przedszkola w Trąbkach Wielkich („Lulejże mi 
Lulej”)
3. Zofia Gajewska ze Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie („Pada śnieg”)
Klasy I-III
1. Lilianna Krupińska ze Szkoły Podstawowej w Sobowidzu („Gdy 
śliczna Panna”)
2. Szymon Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich („Stroj-
nisia choinka”)
3. Lena Rogalska ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie („Skrzypi wóz”)

POCHÓD GWIZDUCHÓW
Tradycją w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich jest, że najstarsza 

grupa co roku, w okresie przedświątecznym, bierze udział w Pochodzie 
Gwizduchów. Podobnie było i w 2017 roku. Tym razem przedszkolaki 
odwiedziły Urząd Gminy, Caritas, Ośrodek Zdrowia, GOKSiR, GOPS, 
Szkołę Podstawową, Komisariat Policji, Bibliotekę Publiczną oraz Bank 
Spółdzielczy składając świąteczne życzenia i śpiewając kociewską kolędę. 
Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku dla najmłodszych.

Tekst i zdjęcie: Angelika Dąbek

WYNIKI GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ
Klasy IV-VII
1. Michalina Borowska ze Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie („Ko-
lęda płynie z wysokości”)
2. Olimpia Wichman ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 
(„Już w Betlejem”)
3. Oliwia Saldatk ze Szkoły Podstawowej w Warczu („A wczoraj z wieczo-
ra”) i Julia Maciulko ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie („Cicha noc”)

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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W grudniu 2017 roku odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy Trąbki Wielkie.

Pierwsza z nich, XLIV Sesja Zwyczajna zwołana była 
na dzień 19 grudnia i składała się z dwóch części.

W pierwszej – podjęto następujące uchwały:
– w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie 

na rok 2017,
– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2017-2032,
– w sprawie zawarcia umowy partnerskiej na rzecz 

realizacji projektu pn. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość 
– aktywizacja zawodowa 30 + I” w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego

(Celem projektu jest wdrożenie kompleksowych 
rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej i uzyskanie 
zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy. Efektem 
realizacji projektu będzie zdobycie przez uczestników pro-
jektu kwalifikacji oraz nabycie kompetencji w obszarze 
umiejętności zawodowych potwierdzonych egzaminem, 
zdobycie doświadczenia zawodowego oraz ułatwienie 
wejścia na rynek pracy. Partnerem wiodącym projektu 
jest Gmina Miasta Gdańska, a jednostką realizującą pro-
jekt ze strony Partnera wiodącego są Państwowe Szkoły 
Budownictwa w Gdańsku.)

– w sprawie przyjęcia “Programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla 
Gminy Trąbki Wielkie na rok 2018„

(Z „Programem…” można zapoznać się na stronie 
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie pod adresem http://www.
trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwaly/2017/2017_44_323_
uch_rg.pdf

Ustalono także wynagrodzenie dla członków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobo-
wiązania leasingowego na sprzęt dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich

(Upoważniono Wójta Gminy Trąbki Wielkie do za-
ciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup jednego 
ciągnika rolniczego marki Deutz Fahr AGROPLUS F65, 
do wysokości 134 885,68 zł, jednego pługa odśnieżnego 
PRONAR PU-1700 KACPER i posypywarki piasku PRO-
NAR PS-250 do wysokości 16 442,16 zł.)

Część druga Sesji, czyli tradycyjne Spotkanie Opłat-
kowe, odbyła się w Szkole Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich.

OBRADOWALI RADNI
Ostatnia w 2017 roku Sesja, czyli XLV, odbyła się 

w dniu 28 grudnia i również składała się z dwóch części.
W pierwszej części podjęto następujące uchwały:
– w sprawie uchylenia uchwały nr 24/III/99 w spra-

wie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
(Uchylona Uchwała wprowadziła w 1999 roku opłatę 

prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności wymienionych podatków stanowiących 
dochód budżetu Gminy. Praktyka stosowania tej uchwa-
ły wykazała, że wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu 
praktycznie nie występowały, a koszty stosowania uchwały 
polegające na wydawaniu stosownej decyzji podatkowej, 
a następnie jej egzekwowanie nie ulegały pokryciu ze 
względu na nieskuteczność postępowania egzekucyjnego 
wobec niewypłacalnych zazwyczaj dłużników. W związku 
z powyższym podjęcie Uchwały nie spowoduje uszczerb-
ku w dochodach Gminy, lecz pozwoli na zaoszczędzenie 
ewentualnych kosztów egzekucyjnych pobieranych przez 
organ egzekucyjny.)

– w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego 
pomiędzy Gminą Trąbki Wielkie a Gminą Miasta Gdańska 
w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdań-
ska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komu-
nalnych pochodzących z terenu Gminy Trąbki Wielkie

6. (Gmina Miasta Gdańska zamierza realizować 
z udziałem komunalnych spółek prawa handlowego bu-
dowę, utrzymanie i eksploatację Zakładu Termicznego 
Przetwarzania Opadów w Gdańsku. Mając to na uwadze, 
Gmina Trąbki Wielkie zamierza powierzyć Gminie Mia-

sta Gdańska zadanie zagospodarowania w ZTPO frakcji 
wysortowanych z odpadów komunalnych pochodzących 
z terenu Gminy Trąbki Wielkie w określonej ilości. Ko-
nieczność podjęcia współpracy w powyższym zakresie 
w formie porozumień międzygminnych jest też jednym 
z wymogów uzyskania bezzwrotnego dofinansowania (do-
tacji) na budowę ZTPO z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, co umożliwi w okresie 
eksploatacji ZTPO bardzo korzystne warunki termicznego 
zagospodarowania tych odpadów.)

Druga część tej Sesji dotyczyła Budżetu Gminy na 
2018 rok. Najpierw Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol przedstawił projekt Uchwały Budżetowej na rok 
2018, a Skarbnik Gminy Trąbki Wielkie Zofia Gorzyń-
ska – projekt Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2018 – 2032.

Następnie opinię o projekcie Budżetu Gminy i wielo-
letniej prognozy finansowej przedstawił Przewodniczący 
Komisji Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego Marian 
Płotka, a Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński odczytał opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w tej samej sprawie. Obie 
opinie były pozytywne.

Kolejnym punktem programu Sesji była dyskusja 
i głosowania.

Spośród 13 obecnych Radnych – za podjęciem 
Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2018 – 2032 głosowali wszyscy.

Natomiast za podjęciem Uchwały w sprawie uchwa-
lenia Budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2018 było 12 
głosów, a jeden był wstrzymujący.

Po głosowaniu Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol podziękował Radnym za zrozumienie i zapewnił, 
że zrealizowanie tego Budżetu nie będzie tylko sukcesem 
Wójta, ale wszystkich Radnych tej kadencji.

Ostatecznie Radni ustalili:
– dochody Budżetu Gminy w wysokości 48 074 

845,97 zł,
– wydatki Budżetu Gminy w wysokości 51 043 

891,00 zł,
– deficyt Budżetu Gminy w wysokości 2 969 045,05 zł,
– przychody Budżetu Gminy w wysokości 4 663 

232,05 zł, a rozchody w wysokości 1 694 187,00 zł.
Z Uchwałą Nr XLV/328/2017 Rady Gminy Trąbki 

Wielkie z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia 
Budżetu Gminy na 2018 rok można się zapoznać na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie pod 
adresem: http://www.trabkiw.ug.gov.pl/samorzad/uchwa-
ly/2017/2017_45_328_uch_rg.pdf

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski



Głos Trąbecki

5

W grudniu 2017 roku firma „TYM-BUD 
Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Ty-
moszewski” z Pruszcza Gdańskiego zakończyła 
prace związane z wykonaniem termomoderni-
zacji budynku szkoły w Sobowidzu. Wykonano 
docieplenie ścian i dachu oraz modernizację 
systemu centralnego ogrzewania. Całkowity 
koszt tej inwestycji wyniósł prawie 1,9 mln 
zł, ale Gmina uzyskała na ten cel dofinan-
sowanie z programu RPO w wysokości 700 
tys. zł. W szkole zapewne będzie cieplej oraz 
zmniejszą się koszty ogrzewania obiektu, a 
ponadto z szarej i nieciekawej bryły budynku 
powstał ładny kolorowy obiekt wyróżniający 
się w krajobrazie.

Jan Wiczling
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

PLAN INWESTYCJI W 2018 ROKU W GMINIE TRĄBKI WIELKIE
1. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji  

Sobowidz
 Planuje się do 2020 roku wybudować mechaniczno-biologiczną oczyszczal-
nię ścieków w Sobowidzu o przepustowości 500 m³/dobę oraz prawie 25 km 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 17 przepompowniami w miejscowościach: 
Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Wielkie i Sobowidz. Planowane koszty bu-
dowy wynoszą 23,8 mln zł, z czego prawie 20 mln zł Gmina planuje uzyskać 
ze środków zewnętrznych w ramach programu RPO.

2. Budowa hali sportowej przy Szkole w Kłodawie
 Realizację tej inwestycji rozpoczęto w 2017 roku, a jej zakończenie planowa-
ne jest na koniec wakacji 2018. Powstanie obiekt o kubaturze prawie 5 tys. 
m³, w którym będzie ok. 800 m² powierzchni użytkowej. W ramach tego 
zadania powstanie również zewnętrzne wielofunkcyjne boisko o wymiarach 
19x32 m oraz wykonane zostanie zagospodarowanie przyległego terenu (do-
jazdy, parkingi i chodniki). Planowane koszty budowy wyniosą prawie 3,7 
mln zł, z czego 1 mln Gmina uzyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Utwardzenie dróg i chodników w 20 sołectwach
 Planuje się utwardzić płytami YOMB ok. 2.5 km dróg gminnych w 20 
miejscowościach. Trwają jeszcze rozmowy z Powiatem w sprawie budowy 
chodników przy drogach powiatowych. Na realizację tych zadań w budżecie 
przewidziano kwotę 1,2 mln zł.

4. Budowa miejsca rekreacji nad jeziorem w Mierzeszynie
Planuje się wykonać w br. przy jeziorze w Mierzeszynie pomost kąpielowy 
wraz z zapleczem sanitarnym, miejscami parkingowymi i placem zabaw. 
Planowane koszty budowy wynoszą ok 550 tys. zł, z czego prawie 300 tys. 
zł Gmina planuje uzyskać ze środków zewnętrznych w ramach programu 
PROW.

5. Budowa remizy OSP w Mierzeszynie
Planuje się wykonać do końca października br. obiekt remizy o kubaturze 
2260 m³, w którym będzie 320 m² powierzchni użytkowej. Planowane koszty 
budowy wynoszą 1,4 mln zł, ale Gmina stara się o pozyskanie środków ze-
wnętrznych, które pozwolą wykonać również zagospodarowanie terenu przy 
tym obiekcie.

6. Rozbudowa Szkoły w Trąbkach Wielkich.
 Planuje się do końca ferii zamontować w części budynku Szkoły w Trąbkach 
Wielkich dodatkową wentylację określoną w znowelizowanych przepisach, 
a do końca wakacji wykonać kanalizację deszczową odprowadzającą wody 
opadowe z dachu i terenu Szkoły do kanalizacji deszczowej. Na ten cel za-
bezpieczono w budżecie br. prawie 630 tys. zł.

7. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji  
Trąbki Wielkie
 Planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej doty-
czącej podłączenia miejscowości Łaguszewo do oczyszczalni w Trąbkach 
Wielkich. Gmina posiada również dokumentację rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej w ul. Parkowej w Kaczkach oraz budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Kłodawa i Zła Wieś z podłączeniem do oczyszczalni 
w Trąbkach Wielkich. W Budżecie Gminy zabezpieczono na ten cel środki 
w wysokości 560 tys. zł. i w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja do-
tycząca zakresu realizacji tego zadania. 

8. Budowa oświetlenia ulicznego w 7 miejscowościach
 Planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w 7 miejscowościach, któ-
re przeznaczyły na ten cel środki w funduszu sołeckim. W Budżecie Gminy 
zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 64 tys. zł.

9. Doposażenie boisk i placów zabaw w 7 miejscowościach
 Planowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego w 7 miejscowościach, któ-
re przeznaczyły na ten cel środki w funduszu sołeckim. W Budżecie Gminy 
zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 27 tys. zł.

10. Budowa targowiska w Trąbkach Wielkich
Planuje się wykonać do 2019 roku w Trąbkach Wielkich zadaszone i oświetlo-
ne stoiska targowe wraz z zapleczem sanitarnym i miejscami parkingowymi. 
Planowane koszty budowy wynoszą ok. 700 tys. zł, z czego prawie 500 tys. zł 
Gmina planuje uzyskać ze środków zewnętrznych w ramach programu PROW.

11. Budowa węzła integracyjnego w Pszczółkach wraz ze ścieżką rowerową 
w Sobowidzu

 Planuje się wykonać w br. ścieżkę rowerową w Sobowidzu od strony Gminy 
Pszczółki do drogi powiatowej 2210G oraz od istniejącej ścieżki do drogi 
powiatowej 2222G – łącznie 2,4 km. Pozwoli to na połączenie tą ścieżką So-
bowidza z Pszczółkami. Planowane koszty budowy wynoszą ok. 880 tys. zł, 
z czego prawie 600 tys. zł Gmina planuje uzyskać ze środków zewnętrznych 
w ramach programu RPO. Inwestycja jest realizowana we współpracy ze Po-
wiatem Gdańskim, Miastem i Gminą Pruszcz Gdański i Gminą Pszczółki.

12. Montaż instalacji fotowoltaicznych przy lub na budynkach użyteczności 
publicznej

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z programu RPO montażu in-
stalacji fotowoltaicznych na lub przy 27 obiektach użyteczności publicznej. 
W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się wykonanie tych instalacji 
o łącznej mocy prawie 300 kW, które pozwolą zaoszczędzić wydatki na zakup 
energii elektrycznej. Planowany koszt tego zadania wynosi ponad 1,7 mln zł.

Jan Wiczling

SZKOŁA W SOBOWIDZU MA NOWĄ ELEWACJĘ
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„ZAWSZE MŁODZI” MAJĄ JUŻ 7 LAT
W 2018 roku minie 7 lat od powstania Klubu Seniora „Zawsze 
Młodzi” działającego przy GOKSiR w Trąbkach Wielkich. Na począt-
ku było nas 14, a obecnie 50 osób.

Spotykamy się systematycznie, raz w miesią-
cu, przy ciastku i kawie. Solenizanci lub jubilaci 
otrzymują wtedy skromne prezenty, no i jest wtedy 
lampka szampana, i tradycyjne „100 lat”. Opowia-
damy o swoich bolączkach, ale zawsze z humorem 
stwierdzamy, że my jesteśmy „Zawsze Młodzi”. Pod-
czas tych spotkań sami wymyślamy najróżniejsze 
sposoby by miło spędzić czas.

Są to przede wszystkim różnego rodzaju wy-
jazdy na wycieczki turystyczne. Na początku były 
one jednodniowe, potem coraz dłuższe. Wszyst-
kich trudno wymienić, ale byliśmy np. w Gdańsku 
(Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum Na-
rodowe), w Wejherowie, w Kościerzynie, w Rumi, 
we Wdzydzach Kiszewskich, w Sztutowie, w Stry-
szej Budzie, w Sianowie, w Łubianie, w Wirtach. 
Ostatnia wycieczka była już 3-dniowa. Zwiedziliśmy 
wtedy Podlasie – Białystok, Supraśl, Kruszyniany 
i Białowieżę.

Nie są nam obce też wyjazdy zagraniczne. By-
liśmy już w Szwecji, Czechach i na Słowacji.

Dbamy też o inny rodzaj przeżyć – co roku 
przynajmniej 2 razy jesteśmy w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, w Teatrze Wybrzeże, Filharmonii czy Ope-
rze Bałtyckiej. Równie często wyjeżdżamy do kina.

Od 5 lat korzystamy także z wyjazdów sanato-
ryjnych w grupach co najmniej 20 osobowych, ale 
była i 32 – osobowa grupa. Byliśmy już po dwa razy 
w Inowrocławiu i Mielnie, a raz w Polanicy Zdrój.

Zawsze uczestniczymy w organizowanych przez 
GOKSiR imprezach kulturalnych. Sportowego du-
cha podgrzewa w nas Wiesław Kempa – więc rzu-
camy, biegamy, skaczemy, a nawet strzelamy z broni 
i to jak na nasze lata – całkiem nieźle.

Od pierwszego wyjazdu do kręgielni w Łęgowie 
w roku 2012 mamy grupę fanów tej dyscypliny spor-
tu i są już osiągnięcia – 1. miejsce w Mistrzostwach 
Klubów Seniora Gminy Trąbki Wielkie w 2017 roku.

Staramy się też hucznie obchodzić rocznice 
naszego Klubu. Trzecią rocznicę obchodziliśmy 
w Hotelu „Górski” w Pruszczu Gdańskim. Czwar-
tą w gospodarstwie agroturystycznym w Brodnicy 
Górnej, gdzie spędziliśmy dwa dni. Piątą także 

obchodziliśmy dwa dni, ale we Wdzydzach Ki-
szewskich. Natomiast szóstą, w ubiegłym roku, – 
w Łapinie korzystając m.in. z basenu i kręgielni. 
Miejsce uroczystości z okazji 7. rocznicy powstania 
Klubu jeszcze nie zostało ustalone.

Nad przygotowaniem i realizacją programu 
czuwa od 6 lat Zarząd Klubu w składzie:

Bernadeta Rychlicka – Prezes,
Teresa Wawrynowicz – Zastępca Prezesa,
Emilia Brzózka – Sekretarz,

Z WĄSAMI MARSZAŁKA
5 grudnia 2017 roku w dniu 150. rocznicy 

urodzin twórcy odrodzonego państwa polskiego 
Józefa Piłsudskiego w Szkole Podstawowej w So-
bowidzu uczniowie wzięli udział w nietypowej 
zabawie. Na pamiątkę urodzin przyozdobili się 
oni charakterystycznymi wąsami będącymi jego 
znakiem rozpoznawczym. Do uczniów dołączyli: 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Prze-
wodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 
Leszczyński, Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na 
Rzecz Dzieci „Pan Władek” Władysław Ornowski, 
a także nauczyciele z Dyrektor Szkoły Ewą Wojtas 

na czele. Wszyscy, którzy pojawili się na szkolnym 
korytarzu z wąsami a’ la Naczelnik Piłsudski zostali 
uwiecznieni na zdjęciach.

Ale dlaczego nosił wąsy od młodości aż po 
starość? Otóż nosił je z konieczności. Będąc na ze-
słaniu na Syberii, wziął udział w buncie więźniów. 
Jeden z rosyjskich strażników wybił mu kolbą kara-
binu dwa przednie zęby. Marszałek, który nie lubił 
wizyt u dentysty, zapuścił wtedy wąsy, żeby nie było 
widać braków w uzębieniu.

Aleksandra Nowogrodzka
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Wiesława Fajgier – Skarbnik.
PS. Dziękujemy Sponsorom, którzy pokrywają 

w części koszty naszych wyjazdów: Wójtowi Gminy 
Trąbki Wielkie Błażejowi Konkolowi i Radnej Gmi-
ny Trąbki Wielkie Wiolecie Frydrych.

Bernadeta Rychlicka
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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UHONOROWANI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
W grudniu 2017 roku dwie pary małżeńskie 

z naszej Gminy obchodziły piękne jubileusze.
W dniu 28 grudnia Jubileusz 55-lecia Pożycia 

Małżeńskiego obchodzili Państwo Kazimiera i Ka-
zimierz Socha z Błotni. W tym szczególnym dniu 
Szanownych Jubilatów odwiedził Wójt Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażej Konkol i Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Trąbkach Wielkich Ludwika Zdun. Do 
życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączyli 
oni kosz kwiatów i upominek.

Natomiast dwa dni później, w dniu 30 grudnia 
Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia Pożycia Mał-
żeńskiego, obchodzili Państwo Teresa i Eugeniusz 
Markowscy z Rościszewa. W tym szczególnym dniu 
Szanowni Jubilaci zostali uhonorowani Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi im 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudę. Uroczystej dekoracji, wręczenia kwiatów 
i upominku, a także złożenia okolicznościowych 
życzeń dokonał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żej Konkol przy udziale Przewodniczącego Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego 
i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach 
Wielkich Ludwiki Zdun.

Ludwika Zdun

TROJACZKI  
W TRĄBKACH WIELKICH

Trojaczki – Tymek, Jagoda i Lena urodziły się we 

wrześniu, lecz ze szpitala do domu rodzinnego i do 

starszego brata trzyletniego Kajetana zostały przywie-

zione przez rodziców dopiero w grudniu. Rodzice to 

Magdalena i Przemysław Młyńscy – mieszkańcy Trąbek 

Wielkich. Tuż przed świętami rodzinę odwiedzili: Wójt 

Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Kierownik Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich 

Grażyna Wysiecka oraz pracownik socjalny Wiesława 

Warda. Przywieźli oni w prezencie trzyczęściowy wózek 

wraz z wyposażeniem dla trojaczków oraz upominek 

dla ich brata. Natomiast ich rodziców namawiali do 

uzyskania Karty Dużej Rodziny.
Tekst i zdjęcie: Grażyna Wysiecka
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Sportowe TOP 10 – GOKSiR  
Trąbki Wielkie 2017

1. Turniej Sołectw, Trąbki Wielkie, Hala 
Sportowa, 8 lipca

 Rozegrano 11 konkurencji. Uczestniczy-
ły w nich 123 osoby. Poza konkursem 
wystąpiło także 10 osób z niemieckiej 
Gminy Uehlfeld.

2. Puchar Polski w wyścigach psich zaprzę-
gów, Postołowo, 29-30 kwietnia

 W Zawodach udział wzięło 45 osób, 
w tym dwie z Estonii. Jeszcze więcej 
było psów. Rywalizowano w 9 klasach 
zaprzęgowych. Start i meta umiejscowio-
ne były na polu naprzeciwko Postołowo 
Golf Club. Trasa o długości od 3 do 5 km 
wiodła duktami leśnymi o różnym pod-
łożu w okolicach Postołowa, Cząstkowa 
i Ełganowa. Wyścigi składały się z dwóch 
etapów: sobotniego i niedzielnego.

3. Turniej halowej piłki nożnej chłopców 
U-9 Exclusive Sport Cup, Trąbki Wielkie, 
Hala Sportowa

 Udział w nim wzięło 14 zespołów, m. in. 
Wisełka Solec Kujawski z województwa 
kujawsko-pomorskiego oraz dwie dru-
żyny Lechii Gdańsk, składających się ze 
117 piłkarzy i 5 piłkarek. Rozegrano 67 
meczów i strzelono 276 goli. Grano po 
12 minut najpierw w dwóch grupach 
po 7 drużyn, a potem w grupie złotej (8 
drużyn) i grupie srebrnej (6 drużyn).

4. Wyścig w kolarstwie górskim, Postołowo, 
29 kwietnia

 Rozpoczął się on startem wspólnym 6 
zawodniczek i 38 zawodników. Do po-
konania mieli oni 6 pętli o długości ok. 
4 km każda. Trasa była trudna i bardzo 
zróżnicowana. Początkowo – szeroka, 
szutrowa i szybka, po przejechaniu ok. 
2,5 km – naszpikowana zjazdami, podjaz-
dami z różnymi przeszkodami (korzenie, 
wąskie zakręty, uskoki), a końcówka pętli 
znowu szybka. Do tego śliska i z wielo-
ma kałużami. Najtrudniejsza część trasy 
wymagała od zawodników ogromnej siły, 

SPORTOWE PODSUMOWANIE 2017 ROKU
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w 2017 roku organi-
zował wydarzenia sportowe rangi sołeckiej, gminnej, powiatowej, międzywojewódzkiej, 
a także z udziałem gości z zagranicy. Było ich 46.
Podobnie jak w przypadku wydarzeń kulturalnych także imprezy sportowe postanowi-
liśmy sklasyfikować. Ich kolejność wygląda następująco:

wytrzymałości i zdolności panowania 
nad rowerem i swoim ciałem.

5. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie 
w strzelectwie, Trąbki Wielkie, plac Szko-
ły Podstawowej, 10, 24 września

 Zostały one rozegrane w 8 kategoriach. 
Udział w nich wzięło 131 osób, w tym 
49 zawodniczek i 82 zawodników. Re-
prezentowali oni aż 20 sołectw. Zabrakło 
przedstawicieli tylko 5 sołectw: Błotni, 
Drzewiny, Granicznej Wsi, Klępin i Złej 
Wsi. Strzelano z karabinku pneumatycz-
nego z odległości 10 m. Zawodniczki i za-
wodnicy oddawali najpierw po 5 strzałów 
próbnych, a następnie do tej samej tarczy 
strzelali jeszcze dziesięć razy, które były 
zaliczane do klasyfikacji.

6. Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, 
Cząstkowo, 30 maja

 Rajdy rozpoczęły się w Trąbkach Wiel-
kich (grupa z Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej), Sobowidzu, Mierzeszynie, 
Czerniewie i Kłodawie. Po raz pierwszy 
grupę tworzyli także seniorzy z Klubu 
„Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich. 
Wszyscy czytelnicy – rowerzyści ubrani 
byli w charakterystyczne pomarańczowe 
koszulki z napisem „Odjazdowy Bibliote-
karz” i z logo akcji. Ich celem był Hotel 
„Sentoza Golf ” w Cząstkowie. 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 Cząst-
kowa mieli uczestnicy rajdów z Czernie-
wa i Mierzeszyna, ale postanowili jechać 
dłuższą trasą: z Czerniewa przez Ełgano-
wo i Postołowo, a z Mierzeszyna przez 
Błotnię i pokonali oni ok. 20 km. Udział 
w akcji wzięło 91 osób.

7. Bieg przełajowy, Błotnia, 21 maja
 94 osoby (45 zawodniczek i 49 za-

wodników) z 12 sołectw wzięło udział 
w 4. Biegu przełajowym w ramach 
Współzawodnictwa Sołectw. Start i meta 
znajdowały się na polanie w Błotni – Wy-

9. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, Mierzeszyn, 26 lutego

 Bieg rozpoczął się przy pomniku w Gra-
nicznej Wsi. Obligatoryjna długość tra-
sy wynosiła 1963 metry, ale większość 
uczestników przebyła prawie 4 kilometry 
do mety w Mierzeszynie. Udział w Biegu 
wzięło 46 osób. Byli to mieszkańcy nie 
tylko Gminy Trąbki Wielkie, ale także 
Gdańska, Gdyni, Tczewa, Pruszcza Gdań-
skiego, Straszyna, Juszkowa, Cieplewa 
i Rotmanki. Wszyscy uczestnicy Biegu 
otrzymali pamiątkowe koszulki, mate-
riały promocyjne, a na mecie medale.

10. Senioriada, Trąbki Wielkie, Hala Spor-
towa, 13 sierpnia

 Po raz pierwszy w ramach Współza-
wodnictwa Sołectw odbyły się Zawody 
dla Seniorek 60+ i Seniorów 60+ Gminy 
Trąbki Wielkie pod nazwą „Senioriada”. 
Udział w niej wzięło 49 osób z 9 sołectw. 
Rywalizowano w 8 konkurencjach: 4 dla 
Seniorek i 4 dla Seniorów.

Czy macie Państwo podobne odczu-
cia? Czy w 2018 roku chcielibyście, aby 
GOKSiR organizował podobne imprezy, czy 
wolelibyście jakieś inne? Bardzo prosimy 
o opinie i uwagi na te tematy przesyłać na 
nasz adres: goksir@goksir-trabkiwielkie.pl 
lub wpisywać na facebooku do 31 stycznia 
br. Wśród wszystkich, którzy odpowie-
dzą na nasz apel rozlosujemy atrakcyjną 
nagrodę.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

budowaniu, a trasę stanowiły 4 pętle pod 
lasem o łącznej długości ok. 3,2 km.

8. Gminne Zawody Klubów Seniora w krę-
glarstwie, Łęgowo, Centrum „Pod Lipa-
mi”, 24 listopada

 Udział w nich wzięło 9, spośród 11, 
istniejących w Gminie Trąbki Wielkie 
klubów seniora. Każdy z nich reprezento-
wały 5-osobowe zespoły. Startujący mieli 
najpierw 10 rzutów próbnych, a następnie 
20 – punktowanych. Były to pierwsze 
tego typu Zawody w naszej Gminie.
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Kulturalne TOP 10 – GOKSiR  
Trąbki Wielkie 2017

1. Ustanowienie Rekordu Polski w jedno-
czesnej grze na trąbkach, Trąbki Wielkie, 
Stadion, 17 czerwca

 92 trębaczy grających jednocześnie na 
trąbkach – taki Rekord Polski został 
ustanowiony podczas 13. Biesiady „Trąbki 
w Trąbkach”. Wykonali oni Hejnał Gminy 
Trąbki Wielkie. Chórem trąbek dyrygował 
i …jednocześnie grał na trąbce prof. Igor 
Cecocho z Akademii Muzycznej we Wro-
cławiu.

2. Koncert zespołu Iława Gospel Singers, 
Trąbki Wielkie, kościół, 20 maja

 W ramach Europejskiej Nocy Muzeów 
wystąpił Zespół Iława Gospel Singers. 
Wykonał on utwory, zarówno w języku 
polskim, jak i w języku angielskim. Wie-
czorna pora, piękna sceneria, porywająca 

KULTURALNE PODSUMOWANIE 2017 ROKU
W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich był organizatorem 
65 wydarzeń kulturalnych. Były one oczywiście bardzo różnorodne. Były koncerty, występy, spek-
takle, konkursy, wystawy, bale, spotkania i wyjazdy. Odbywały się zarówno dla kilkusetosobowej 
widowni, jak i dla kilkunastu osób. Występowali profesjonalni artyści, jak i uczniowie szkół pod-
stawowych. Podczas koncertów wykonywano utwory muzyki klasycznej, religijnej, operetkowej, 
musicalowej, patriotycznej, chóralnej, marszowej, ludowej jak również kabaretowej, rockowej, 
discopolowej, biesiadnej i gospel. Dla każdego więc było coś miłego. A że koniec roku skłania do 
podsumowań, oto nasze GOKSiR-owskie kulturalne TOP 10. To oczywiście bardzo subiektywna 
lista, którą należy traktować bardziej jako miłą zabawę niż bardzo poważne zestawienie.

muzyka gospel, religijne teksty utworów, 
znakomite wykonanie, doskonałe nagło-
śnienie, niezwykłe efekty świetlne zapew-
niły 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 ostatniego utworu biła 
brawo.

3. Koncert zespołu Lombard, Trąbki Wielkie, 
stadion, 17 czerwca

 Gwiazdą tegorocznej Biesiady „Trąbki 
w Trąbkach” był zespół Lombard. Zebra-
ni usłyszeli zarówno nowe, jak i starsze 
przeboje. Zabrzmiał też ich największy, 
legendarny przebój „Przeżyj to sam”. Nie 
obyło się bez bisów.

4. Koncert zespołu piosenki kabaretowej 
Trzeci Oddech Kaczuchy, Trąbki Wielkie, 
stadion, 10 września

w powiecie nowotarskim, a ich występ 
wzbudził podziw wszystkich zebranych. Na 
zakończenie były owacje na stojąco i bis.

8. Koncert zespołu Duo Concertante, Trąbki 
Wielkie, Sala GOKSiR, 8 lipca

 Występ dwóch znakomitych muzyków: 
skrzypka Tomasza Diakuna i grającego 
na kontrabasie Dariusza Gutomskie-
go uświetnił spotkanie przedstawicieli 
gmin: Uehlfeld i Trąbki Wielkie. Zagrali 
oni zarówno utwory klasyczne np. Astora 
Piazzoli, jak i rozrywkowe np. zespołu The 
Beatles. Wirtuozerskie wykonanie utwo-

 Zespół piosenki kabaretowej Trzeci Od-
dech Kaczuchy, czyli Maja Piwońska 
i Andrzej Janeczko, wystąpił podczas 
Biesiady Dożynkowej. Zaprezentował się 
on w lekkim, satyrycznym repertuarze 
wprowadzając publiczność, mimo desz-
czowej pogody, w pogodny nastrój. Na bis 
wykonał nieśmiertelny przebój z czasów 
PRL „Kombajnista”.

5. Występ Chóru Gminy Cewice z Orkiestrą 
Kameralną Symfoników Gdańskich, Kło-
dawa, kościół, 15 stycznia

 22-osobowy Chór Gminy Cewice oraz 
8-osobowa Orkiestra Kameralna Symfo-
ników Gdańskich pod dyrekcją Huberta 
Szczypiorskiego wykonali najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki. Jedną z nich zaśpie-
wali po kaszubsku. Licznie zgromadzona 
publiczność mogła także wysłuchać sło-
wa z Ewangelii według świętego Łukasza 
oraz teksty księdza Jana Siedleckiego. Nie 
szczędziła ona oklasków dla występują-
cych.

6. Występ zespołu Drossel, Trąbki Wielkie, 
stadion, 10 września

 Najsympatyczniejsi bracia disco-polo 
w Polsce – Tomasz i Krzysztof Drossel 
wystąpili na zakończenie Biesiady Dożyn-
kowej. Znane wszystkim utwory zachęciły 
do tańca, a wokalista zespołu do wspól-
nego śpiewania. Bisom nie było końca, 
a wspaniała zabawa na długo pozostanie 
w pamięci uczestników.

7. Występ zespołu wokalno-instrumentalne-
go Orawska Rodzina, Trąbki Wielkie, Sala 
GOKSiR, 29 sierpnia

 „Małolipnicanie tonco i spiywajo, oraw-
skom muzykom serca napylniajo” – tę 
przyśpiewkę, ale także wiele innych można 
było usłyszeć w wykonaniu chóru, któremu 
towarzyszyła kapela. Nie mogło się także 
obyć bez tańców orawskich. Publiczności 
bardzo podobały się stroje w jakich wy-
stępowali młodzi artyści z Lipnicy Małej 

rów zachwyciło publiczność. Po każdym 
utworze otrzymywali oni burzę braw.

9. Występ Anny i Romualda Spychalskich, 
Trąbki Wielkie, Aula Szkoły Podstawo-
wej, 9 grudnia

 Podczas Powiatowego Konkursu „Stół 
Bożonarodzeniowy” wystąpił duet arty-
stów Anna i Romuald Spychalscy. Zapre-
zentowali się oni zarówno w repertuarze 
kolędowym, jak i musicalowym i ope-
retkowym. Zgromadzonej publiczności 
najbardziej do gustu przypadł utwór Le-
onarda Cohena – „Hallelujah” w wyko-
naniu Anny Spychalskiej i „Umówiłem 
się z nią na 9”, który zaśpiewał Romuald 
Spychalski. Na zakończenie ich występów 
otrzymali oni gorące brawa.

10. Inscenizacja historyczna, Trąbki Wiel-
kie, stadion, 17 czerwca Po raz pierwszy 
w Gminie Trąbki Wielkie odbyła się in-
scenizacja historyczna. W czasie Biesiady 
„Trąbki w Trąbkach” na stadionie, z dala 
od sceny, ustawiono posterunek granicz-
ny ze szlabanem. Pojawili się uzbrojeni 
żołnierze polscy i niemieccy, czyli rekon-
struktorzy z grup SRH Fort i SRH West-
preussen. Była strzelanina, wiele efektów 
specjalnych i potyczka o posterunek gra-
niczny w 1939 roku. A do tego komentarz 
historyczny o pierwszych dniach II Wojny 
Światowej na terenach obecnej Gminy 
Trąbki Wielkie.

Tak wygląda nasza lista kulturalnych 
wydarzeń-przebojów. A jak wyglądałaby 
taka lista ustalona przez Państwo i jakie są 
Państwa oczekiwania kulturalne od GOKSiR 
w 2018 roku? Opinie i uwagi na te tematy 
prosimy przesyłać na nasz adres: goksir@
goksir-trabkiwielkie.pl lub wpisywać na face-
booku do 31 stycznia br. Wśród wszystkich, 
którzy odpowiedzą na nasz apel rozlosujemy 
atrakcyjną nagrodę.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Jacek Świs
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Noc z 8 na 9 grudnia 2017 roku dla 15-oso-
bowej grupy czytelniczek biblioteki w Mie-
rzeszynie była wyjątkową i niezapomnianą 
chwilą. Spotkały się wieczorem w bibliotece, 
aby wspólnie zjeść kolację, pośmiać się i poba-
wić. W programie spotkania było kolorowanie 

MIKOŁAJKOWA NOC W BIBLIOTECE W MIERZESZYNIE

mikołajkowych ozdób, wspólne gry i zabawy: 
gra taneczno-muzyczna Twister moves, UNO, 
zagadki Smoka Obiboka. Niesamowite wrażenie 
wywarła niespodzianka, którą sprawili państwo 
Maria i Władysław Ornowscy z Fundacji „Pan 
Władek”. Przybyli do biblioteki z gitarą i zachę-

cili do wspólnego śpiewania piosenek, a przede 
wszystkim pięknych polskich kolęd. Ponieważ 
nocne spotkanie odbyło się w bibliotece to nie 
mogło zabraknąć wspólnego czytania, dlatego 
wszyscy głośno i ze śmiechem przeczytali wier-
sze Juliana Tuwima „Lokomotywa” i „Rzepka”. 
Za wspaniałą atmosferę i uśmiech wszystkie 
czytelniczki otrzymały od państwa Ornow-
skich po czekoladzie. Wczesnym rankiem 
wspólnie zjadły śniadanie - przepyszne płatki 
czekoladowe z mlekiem i czas było wracać do 
domów. To były cudowne godziny, mądrze 
spędzone, sen na wygodnych materacach od 
pana Władka, w śpiworach, a wpisy do kroni-
ki bibliotecznej świadczą o tym, że było warto 
spotkać się w bibliotece: „Mikołajkowa noc to 
była niezapomniana noc”, „To nasze spotkanie 
było niesamowite, a noc nieprzespana to była 
najlepsza noc”, „To była najlepsza noc, nigdy 
nie zapomnę”, „Do zobaczenia za rok”.

Nie była to pierwsza noc w bibliotece 
w Mierzeszynie. Pierwsza odbyła się bowiem 
w roku 2012. Do roku 2015 były to „Andrzej-
kowe noce w bibliotece”, w roku 2016 odbyła 
się „Biblioteczna noc z Pluszowym Misiem”, 
a w tym roku „Mikołajkowa noc w bibliotece”.

Ewa Papis
Zdjęcie: Karolina Bagłajewska

Tomasz Ilnicki, były nauczy-
ciel wychowania fizycznego w 
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich 
i Zespole Szkół w Warczu, był 
częstym gościem Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich. Zawsze jednak zapraszany 
był na spotkania jako podróżnik. 
Opowiadał on w bibliotekach w 
Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i 
Mierzeszynie o swoich ekstremal-
nych podróżach do Czarnobyla czy 
Fukushimy lub o swojej egzotycz-

nej wyprawie do Indii. Tym razem spotkamy się z nim jako pisarzem. 
A to dlatego, że w ubiegłym roku wydana została przez Wydawnictwo 
Sorus jego książka „Azyl. Zapiski Stalkera”. Opowiada ona oczywiście 
o Czarnobylu. Tamtejszą strefę wykluczenia odwiedził on już bowiem 
dziesięć razy. Książka reklamowana jest w następujący sposób:

„Opowiadając o tym, zabiera nas w podróż w przeszłość i przyszłość 
równocześnie. Jak w grze komputerowej prowadzi nas przez kolejne 
lokacje: szerokie aleje Prypeci, miasta-widma, w którym natura zwy-
ciężyła cywilizację, cmentarzysko statków, przerażający pustką oddział 
położniczy szpitala. Razem z nim przebijamy czołówką mroki korytarzy 
w podziemnym laboratorium, by za chwilę spoglądać na ten fascynu-
jący świat ze szczytu dźwigu. Szczera, autentyczna opowieść o pasji, 
poszukiwaniu wolności i cenie, jaką za to trzeba zapłacić.”

Podczas spotkania będzie można książkę zakupić, a także otrzymać 
od autora dedykację i autograf. Cena książki wynosi 35 zł.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 roku (wtorek) o go-
dzinie 17.00 w bibliotece w Trąbkach Wielkich.

Zapraszamy.
Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Marcin Hryniewicki

TOMASZ ILNICKI, JUŻ NIE TYLKO 
PODRÓŻNIK, ALE I PISARZ
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893 KSIĄŻKI ZA DOTACJĘ Z BIBLIOTEKI 
NARODOWEJ W 2017 ROKU

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich 
uzyskała rekordową dotację z programu „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych”. Nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowa-
ny i w dniu 28 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy 
GBP a Biblioteką Narodową w Warszawie, na mocy której otrzyma-
liśmy 17300 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup 844 książek 

drukowanych i 49 książek mówionych (audiobooków). Spośród nich 
do biblioteki w Trąbkach Wielkich trafiło 607 książek drukowanych, 
do biblioteki w Sobowidzu – 157, a do biblioteki w Mierzeszynie – 80. 
Najwięcej z nich, bo 422 to książki dla dorosłych, 369 to książki dla 
dzieci i młodzieży, a 53 to książki popularnonaukowe.

Jeśli chodzi o audiobooki to do biblioteki w Trąbkach Wielkich 
zakupiono 24, do biblioteki w Sobowidzu – 5, a do biblioteki w Mie-
rzeszynie – 20. Spośród nich 29 jest dla dzieci i młodzieży, 19 dla doro-
słych i 1 popularnonaukowy. Zakupy zostały zrealizowane ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zapraszamy więc Czytelników do naszych bibliotek i do korzystania 
z ich zbiorów. Na pewno jest w czym wybierać.

Leszek Orczykowski

ZAPRASZAMY DZIECI 
PO KSIĄŻKĘ NA START

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich od stycznia będzie realizowała projekt 
pod nazwą „Z książką na start”.

Projekt ten jest skierowany do dzieci w wieku 
od 0 do 6 lat i ma na celu promocję czytelnictwa 
oraz zapraszanie rodziców do spędzania czasu 
wspólnie z dzieckiem - w doborowym towarzystwie 
książki. Serdecznie zachęcamy całe rodziny do 
odwiedzenia biblifoteki w Trąbkach Wielkich lub 

w Sobowidzu lub w Mierzeszynie by przyłączyć się do akcji „Z książką na start”.
Podczas pierwszej wizyty w bibliotece, Mały Czytelnik otrzyma bezpłat-

nie Kartę do Kultury, która jest kartą biblioteczną upoważniającą nie tylko 
do wypożyczenia książek, ale również do wielu zniżek na atrakcje kulturalne 
(i nie tylko). Oprócz karty dostanie także Paszport Biblioteczny, do którego 
bibliotekarz wbije pieczątkę po każdorazowej wizycie zakończonej wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego. Dodatkową atrak-
cją pierwszej wizyty w bibliotece jest książka, którą otrzyma Mały Czytelnik 
w prezencie – na dobry start.

Po uzbieraniu 10 pieczątek czeka na niego nagroda w postaci imiennego 
dyplomu potwierdzającego jego czytelnicze zainteresowania.

Aby dowiedzieć się więcej o akcji zapraszamy na www.zksiazkanastart.pl.
 „Z książką na start” jest projektem realizowanym przez Fundację Metro-

polia Dzieci z Gdańska.
Akcja została objęta patronatem honorowym: Instytutu Książki, Biblioteki 

Narodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, Fundacji Metropolia Dzieci, Województwa Pomorskiego, Polskiej 
Spółki Gazownictwa i Fundacji KGHM.

Agnieszka Błażewicz
Fundacja Metropolia Dzieci

GBP NA 139. MIEJSCU  
W RANKINGU BIBLIOTEK

Już po raz siódmy opracowany został Ranking Bibliotek „Rzeczpospolitej” 
i Instytutu Książki.

Autorzy opracowania wysłali ponad 2300 ankiet do wszystkich gmin wiej-
skich, miejsko-wiejskich i miast do 15 tys. mieszkańców (z wykluczeniem miast 
na prawach powiatu). Ankieta zawierała 19 pytań. Uzyskano 644 odpowiedzi.

Zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin (298,08 pkt) z wo-
jewództwa wielkopolskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Trąbkach Wielkich znalazła się w tym 
Rankingu po raz czwarty. W 2015 roku 
na 787 bibliotek zajęła 210 miejsce zdo-
bywając 210,46 pkt, w 2014 - na 802 
sklasyfikowanych bibliotek zajęła ona 

212. miejsce zdobywając 205,75 punktów, w 2013 roku -  na 760 sklasyfiko-
wanych bibliotek była 171. i uzyskała 208,8 pkt. Tym razem sklasyfikowanych 
bibliotek było 644, a nasza Biblioteka zajęła 139 miejsce zdobywając 198,40 pkt.

W Rankingu znalazło się 30 bibliotek z województwa pomorskiego. Wśród 
nich nasza Biblioteka zajęła 6. miejsce. Na wyższych pozycjach uplasowały się 
następujące biblioteki: Łeba (19. miejsce – 251,75 pkt), Kępice (21. miejsce 
– 250,58 pkt), Człuchów (53. Miejsce – 233,10 pkt), Trzebielino (79. miejsce 
– 219,99 pkt) i Kwidzyn (108. miejsce – 207,89 pkt). Z Powiatu Gdańskiego 
sklasyfikowanych zostało 5 bibliotek. Oprócz naszej także: z Gminy Pszczółki 
(185. miejsce – 184,52 pkt), z Gminy Pruszcz Gdański (310. miejsce – 157,27 
pkt), z Gminy Cedry Wielkie (531. miejsce – 110,39 pkt) i Gminy Przywidz 
(556. miejsce – 102,45 pkt).

Leszek Orczykowski



Głos Trąbecki

12

W 2017 roku już po raz 23. odbyło się Współzawod-
nictwo Sołectw Gminy Trąbki Wielkie. W ramach Współza-
wodnictwa odbyło się 16 zawodów, w tym po raz pierwszy 
Senioriada. Najwięcej wygranych, bo 3, zanotowało Sołectwo 
Trąbki Wielkie – w warcabach, strzelaniu i koszykówce. Po 
dwa zwycięstwa miały następujące sołectwa: Drzewina – w 
biegu przełajowym i w szachach, Kaczki – w tenisie i w lekkiej 
atletyce, Mierzeszyn – w piłce nożnej 6-osobowej i w piłce 
siatkowej kobiet oraz Sobowidz – w wędkarstwie i w tenisie 
stołowym. Sześć sołectw okazało się najlepszym jeden raz: 
Domachowo w Senioriadze, Ełganowo w futsalu, Gołębie-
wo Średnie w piłce siatkowej mężczyzn, Graniczna Wieś w 
golfie, Pawłowo w Turnieju Sołectw i Trąbki Małe w tenisie.

Za zajęcie miejsca od 1. do 25. w w/w zawodach so-
łectwa mogły otrzymać następującą ilość punktów: 1. miej-
sce – 30 pkt,

2. miejsce – 27 pkt, 3. miejsce – 24 pkt, 4. miejsce – 22 
pkt, 5. miejsce – 21 pkt itd. aż do 25. miejsca - 1 pkt.

Punkty można było także zdobyć za organizację im-
prez własnych dla mieszkańców sołectwa: maksymalnie 15 
pkt za 3 imprezy.

Z tej możliwości zdobycia punktów skorzystało 13 so-
łectw: Gołębiewo Wielkie, Mierzeszyn, Trąbki Małe (po 15 
pkt za 3 imprezy), Kłodawa, Gołębiewko (po 10 pkt za 2 
imprezy) oraz Cząstkowo, Czerniewo, Gołębiewo Średnie, 
Kaczki, Klępiny, Postołowo, Rościszewo, Sobowidz (po 5 
pkt za 1 imprezę).

Sołectwo Trąbki Wielkie było jedynym, które wystąpiło 
we wszystkich zawodach. Oprócz 3 zwycięstw zanotowało tak-
że: dwa drugie miejsca – w Turnieju Sołectw i w futsalu, jed-

TRĄBKI WIELKIE ZWYCIĘŻYŁY WE 
WSPÓŁZAWODNICTWIE SOŁECTW

no trzecie – w Senioriadzie, trzy czwarte – w wędkarstwie, w 
golfie, w piłce siatkowej mężczyzn, pięć piątych – w szachach, 
w piłce nożnej 6-osobowej, w tenisie, w piłce siatkowej kobiet 
i w tenisie stołowym, jedno dziewiąte – w lekkiej atletyce i 
jedno jedenaste – w biegu przełajowym. Odniosło zdecydowa-
ne zwycięstwo zdobywając 371 punktów (nie musiało nawet 
korzystać z punktów za imprezy własne).

Na drugim miejscu uplasowało się, mimo, że nie wygra-
ło żadnych zawodów, Sołectwo Czerniewo. Zdobyło aż o 76 
punktów mniej od Trąbek Wielkich, czyli 295. Nie wystąpiło 
jednak aż w trzech zawodach: w wędkarstwie, w Senioriadzie 
i w piłce siatkowej kobiet. W pozostałych uzyskało następu-
jące wyniki: trzy drugie miejsca - w szachach, w piłce nożnej 
6-osobowej i w golfie, trzy trzecie miejsca – w piłce siatkowej 
mężczyzn, w futsalu i w koszykówce, jedno czwarte miejsce 
– w lekkiej atletyce, dwa piąte miejsca – w Turnieju Sołectw 
i w strzelaniu, jedno szóste miejsce – w warcabach, jedno 
siódme miejsce – w biegu przełajowym, jedno ósme miejsce 
– w tenisie oraz jedno dziesiąte miejsce – w tenisie stołowym.

Uzyskało także 5 pkt za zorganizowanie imprezy własnej.
Trzecie miejsce zajęło Sołectwo Trąbki Małe zdobywa-

jąc o 4 punkty mniej od Czerniewa, czyli 191 pkt. To Sołec-
two także nie uczestniczyło w 3 zawodach: w warcabach, w 
koszykówce i w piłce nożnej 6-osobowej. Poza wygraną w 
tenisie uzyskało następujące wyniki: jedno drugie miejsce – 
w strzelaniu, jedno trzecie – w lekkiej atletyce, dwa czwarte 
– w tenisie stołowym i w piłce siatkowej kobiet, jedno piąte 
miejsce – w piłce siatkowej mężczyzn, jedno szóste – w biegu 
przełajowym i w Senioriadzie, cztery siódme – w szachach, 
w wędkarstwie, w golfie i w futsalu oraz jedno dwunaste – w 
Turnieju Sołectw. Zdobyło także 15 punktów za zorganizo-
wanie 3 imprez własnych.

Pełna klasyfikacja przedstawiona jest poniżej:
  1. Trąbki Wielkie – 371 pkt
  2. Czerniewo – 295 pkt
  3. Trąbki Małe – 291 pkt
  4. Domachowo – 264 pkt
  5. Kaczki – 244 pkt
  6. Mierzeszyn – 238 pkt
  7. Kleszczewo – 185 pkt
  8. Gołębiewo Wielkie – 172 pkt
  9. Sobowidz – 159 pkt
10. Gołębiewko – 150 pkt
11. Ełganowo – 134 pkt
12. Kłodawa – 134 pkt
13. Drzewina – 123 pkt

14. Gołębiewo Średnie – 91 pkt
15. Rościszewo – 81 pkt
16. Postołowo – 72 pkt
17. Pawłowo – 70 pkt
18. Zaskoczyn – 68 pkt
19. Klępiny – 67 pkt
20. Graniczna Wieś – 61 pkt
21. Cząstkowo – 53 pkt
22. Zła Wieś – 49 pkt
23. Łaguszewo – 34 pkt
24. Błotnia – 27 pkt
25. Warcz – 26 pkt
W porównaniu z ubiegłym rokiem nie zanotowano 

zmian na miejscach jeden i dwa. 10 sołectw zanotowało 
spadek. Były to: Mierzeszyn z 4 na 6, Sobowidz z 6 na 9, 
Kłodawa z 8 na 12, Drzewina z 3 na 13, Gołębiewo Średnie 
z 10 na 14, Pawłowo z 11 na 17, Graniczna Wieś z 17 na 20, 
Cząstkowo z 18 na 21, Błotnia z 22 na 24 i Warcz z 13 na 25.

Z powyższego zestawienia wynika, że najbardziej do-
łowały dwa sołectwa: Warcz aż o 12 miejsc na ostatnie oraz 
Drzewina z 10 miejsc.

13 awansowało: Trąbki Małe z 7 na 3, Domachowo z 
5 na 4, Kaczki z 9 na 5, Kleszczewo z 15 na 7, Gołębiewo 
Wielkie z 14 na 8, Gołębiewko z 16 na 10, Ełganowo z 12 na 
11, Rościszewo z 21 na 15, Postołowo z 19 na 16, Zaskoczyn 
z 23 na 18, Klępiny z 20 na 19, Zła Wieś z 24 na 22 i Łagu-
szewo z 25 na 23.

Największy wzrost zanotowało Kleszczewo – aż o 8 
miejsc.

We wszystkich dotychczasowych imprezach w ramach 
Współzawodnictwa Sołectw uczestniczyło 604 osoby, w tym 
233 zawodniczek i 334 zawodników. Najwięcej wśród nich jest 
mieszkańców Trąbek Wielkich – 84, Mierzeszyna – 49 i Do-
machowa - 46. Biorąc jednak pod uwagę procentowy wskaźnik 
uczestników do wszystkich mieszkańców to na pierwszym 
miejscu jest Drzewina – 24,21% (23 osoby), a potem Błot-
nia – 11,48% (21 osób) i Domachowo – 11,08% (46 osób).

Najmniej osób startowało z Łaguszewa - 2, potem 4 z 
Granicznej Wsi i po 5 z Klępin i Warcza.

Oprócz Współzawodnictwa Sołectw prowadzona była 
klasyfikacja na Najwszechstronniejszą Zawodniczkę Gmi-
ny i Najwszechstronniejszego Zawodnika Gminy. Za każdy 
start w poszczególnych konkurencjach Mistrzostw Gminy w 
lekkoatletyce, golfie, w Turnieju Sołectw oraz w pozostałych 
zawodach przyznawano 1 punkt.

Klasyfikację Najwszechstronniejszych Zawodniczek 
wygrała Agnieszka Górska z Trąbek Małych (14 pkt) druga 
była Justyna Perka z Kaczek (10 pkt), a trzecia – Wioleta 
Frydrych z Trąbek Wielkich (8 pkt). Kolejne miejsca zaję-
ły: Sylwia Łyskowska z Domachowa, Irena Kuchnowska z 
Mierzeszyna i Elżbieta Mincer z Gołębiewa Wielkiego (po 
8 pkt). O kolejności na miejscach 3-6 zadecydowała większa 
ilość wyższych miejsc.
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KLASYFIKACJA KOŃCOWA WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW 2017
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1. TRĄBKI WIELKIE 30 21 30 22 15 21 21 27 24 22 30 17 22 21 21 27 371

2. CZERNIEWO 5 20 27 24 19 27 18 21 27 21 22 24 16 24 295

3. TRĄBKI MAŁE 15 19 19 20 30 14 20 19 27 24 21 22 22 19 291

4. DOMACHOWO 22 22 24 21 22 20 30 16 18 27 20 22 264

5. KACZKI 5 19 27 30 16 27 24 17 30 27 27 249

6. MIERZESZYN 15 15 27 18 30 18 21 22 30 24 18 238

7. KLESZCZEWO 24 19 17 21 15 18 11 21 19 20 185

8. GOŁĘBIEWO WLK. 15 18 24 14 8 22 21 12 18 20 172

9. SOBOWIDZ 5 30 24 13 18 15 24 30 159

10. GOŁĘBIEWKO 10 16 24 24 24 20 14 18 150

11. EŁGANOWO 20 19 12 20 19 14 30 134

12. KŁODAWA 10 20 24 8 23 10 18 21 134

13. DRZEWINA 27 30 30 22 14 123

14. GOŁĘBIEWO ŚR. 5 21 8 30 27 91

15. ROŚCISZEWO 5 19 19 19 19 81

16. POSTOŁOWO 5 16 17 20 14 72

17. PAWŁOWO 13 21 30 6 70

18. ZASKOCZYN 19 22 18 9 68

19. KLĘPINY 5 14 24 9 15 67

20. GRANICZNA WIEŚ 19 12 30 61

21. CZĄSTKOWO 5 17 14 17 53

22. ZŁA WIEŚ 19 22 8 49

23. ŁAGUSZEWO 19 8 7 34

24. BŁOTNIA 27 27

25. WARCZ 10 16 26

LICZBA SOŁECTW 13 9 13 4 (5) 11 12 5 8 21 9 10 20 9 5 6 14 9

LICZBA OSÓB 39 36 30 22 94 40 13 123 49 71 131 40 33 37 78 80

W klasyfikacji Najwszechstronniejszego Zawodnika 
na pierwszym miejscu uplasował się Daniel Rogalski z 
Czerniewa z 14 punktami, a za nim – Krzysztof Pepliński 
z Domachowa z 9 punktami, Władysław Kanka z Trąbek 
Małych z 8 punktami, Kacper Bakaj z Gołębiewka i Prze-
mysław Perka z Kaczek po 7 pkt oraz Sebastian Buga z Ka-
czek zdobywca 6 pkt.

Podobnie jak u zawodniczek, tak i u zawodników o kolej-
ności miejsc 4 – 6 decydowała większa ilość wyższych miejsc.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród na-
stąpi w dniu 16 czerwca 2018 roku podczas Biesiady „Trąbki 
w Trąbkach”. 10 najlepszych sołectw

Za zajęcie sześciu pierwszych miejsc we Współzawod-
nictwie Sołectw nagrodami będą puchary i dyplomy, a także 
nagrody pieniężne: odpowiednio 1500 zł, 1200 zł, 1000 zł, 
800 zł, 700 zł i 600 zł. Następne cztery sołectwa otrzymają 
dyplomy i nagrody pieniężne: odpowiednio 500 zł, 400 zł, 
300 zł i 200 zł.

Dodatkową nagrodą dla sołectwa, które zwyciężyło we 
Współzawodnictwie, czyli dla Trąbek Wielkich będzie moż-
liwość zorganizowania Turnieju Sołectw w następnej edycji.

Trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawod-
ników w klasyfikacji Najwszechstronniejszej Zawodniczki 
Gminy i Najwszechstronniejszego Zawodnika Gminy otrzy-
mają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe o wartości od-
powiednio: 200 zł, 150 zł i 100 zł. Zawodniczki i zawodnicy, 
którzy zajmą miejsca od 4. do 6. otrzymają dyplomy i statuetki.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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UWAGA WĘDKARZE!
W dniach 30 stycznia br. (wtorek) i 7 lutego br. (środa) w godzinach 

10.00 – 14.00 w Sali widowiskowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich bę-
dzie można dokonać opłat wędkarskich na rok 2018 u skarbnika Koła 
PZW nr 117 „Czapla” w Pruszczu Gdańskim Zbigniewa Pyśko. Jedno-
cześnie te osoby, które jeszcze nie posiadają karty wędkarskiej pozwa-
lającej wędkować na wszystkich wodach w Polsce będą mogły załatwić 
wszelkie sprawy związane z jej uzyskaniem, czyli:

– zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb (opłata eg-
zaminacyjna wynosi 30 zł, którą należy wpłacić na konto Polskiego 
Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku nr 85 1160 2202 0000 0001 
7552 0677, ale osoby w wieku 14 – 16 lat są zwolnione z tej opłaty),

– wypełnić wniosek o wydanie karty wędkarskiej dołączając do niego 
zdjęcie o wymiarach 3 x 4 oraz 10 zł opłaty za wydanie przez Starostwo 
Powiatowe w Pruszczu Gdańskim karty wędkarskiej.

W tych samych terminach zapraszamy także dzieci na szereg atrakcji 
związanych z wędkarstwem. Od godziny 10.00 do 11.00 odbywać się 
będzie konkurs plastyczny pn. „Moja wymarzona ryba”, w godzinach 
11.00 – 12.00 – pokaz sprzętu wędkarskiego, w godzinach 12.00 – 13.00 
– pokaz filmów o tematyce wędkarskiej, a w godzinach 13.00 – 14.00 
– zawody w wędkowaniu „na sucho”.

Szczegółowych informacji na w/w tematy można uzyskać pod nu-
merem telefonu 882 558 200 i na stronie www.pzwczapla.pl.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

NASI SZACHIŚCI ZAJĘLI 
3. MIEJSCE W POWIECIE

Czworo przedstawicieli Gminy Trąbki Wielkie wystartowało w 17. 
Mistrzostwach Powiatu Gdańskiego w szachach i ...wszyscy znaleźli się 
na podium. Najlepiej spisał się Kewin Korkowski z Trąbek Małych, który 
w kategorii chłopców r. 2005 i młodsi okazał się najlepszy. Na drugim 
miejscu, w kategorii dziewcząt r. 2005 i młodsze, uplasowała się Róża 
Fischer z Granicznej Wsi. Natomiast trzecie miejsca zajęli w najstarszych 
kategoriach: Anita Zielke z Kleszczewa oraz Kazimierz Grochowalski 
z Mierzeszyna. Wyniki te pozwoliły naszej drużynie zająć, za Gminą 
Kolbudy i Miastem Pruszcz Gdański, trzecie miejsce w klasyfikacji gmin.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Już po raz drugi w Gminie Trąbki Wielkie odbę-
dzie się wydarzenie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. W ubiegłym roku na trasie 
Graniczna Wieś – Mierzeszyn pobiegło 46 osób. W 
tym roku Bieg odbędzie się w dniu 4 marca (niedziela) 
w Sobowidzu. Dystans rodzinny, obligatoryjny, wy-
nosić będzie 1963 metry. Wskazuje on datę śmierci 
ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. 
„Lalek”.  Jednak chętni będą mogli pobiec na dłuższych 
dystansach: 5 lub 10 km. Start i meta zlokalizowane 
będą na boisku w Sobowidzu. Trasa przebiegać będzie 
ulicą Sportową, a następnie ścieżkami w lesie. Zgod-
nie z Umową zawartą między Gminnym Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich i 
Fundacją Wolność i Demokracja z Warszawy udział 
w Biegu weźmie 170 osób. Każda z nich otrzyma 
pakiet startowy zawierający koszulkę z wizerunkiem 
Żołnierza Wyklętego, materiały promocyjne i torbę, a 
na mecie także okazały medal. Zobowiązana jest na-
tomiast do wpłaty na konto GOKSiR nr 57 8335 0003 
0300 4636 2000 0001 wpisowego w wysokości 10 zł.

Rejestracja odbywa się na stronie:
https://b4sportonline.pl/Bieg_Tropem_Wil-

czym_2018.
Tam też znajdują się szczegóły dotyczące uczest-

nictwa w Biegu.
Zapraszamy

Leszek Orczykowski

RUSZYŁY ZAPISY DO BIEGU PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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Pierwszy Turniej Sportowo-Rekreacyjny Mieszkańców 
Powiatu Gdańskiego odbył się w ubiegłym roku w Pawło-
wie. Startowały wtedy dwie drużyny: Gmina Trąbki Wielkie 
i Gmina Pszczółki. Nie był on jednak zaliczany do Współ-
zawodnictwa Gmi n. W tym roku członkowie Powiatowej 
Rady ds. Sportu i Rekreacji postanowili włączyć Turniej do 
Współzawodnictwa Gmin i zdobyte w ten sposób punkty 
doliczać do klasyfikacji. Przedstawiciele wszystkich gmin 
zapowiadali przyjazd na Turniej. Niestety, zamiast 8 dru-
żyn w Turnieju wzięły udział 2: 12-osobowa Gminy Pruszcz 
Gdański i 15-osobowa Gminy Trąbki Wielkie. Rywalizowano 
w 10 konkurencjach. Walka we wszystkich była bardzo za-
cięta, ale to ekipa Gminy Pruszcz Gdański okazała się lepsza. 

GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI LEPSZA OD NASZEJ 
GMINY W TURNIEJU MIESZKAŃCÓW

Punkty za pierwsze miejsce Gmina Trąbki Wielkie zdobyła 
tylko w trzech konkurencjach: dojenia krowy, przerzynania 
kłody drewna i w przeskokach przez linę. Zwycięstwa te były 
bezdyskusyjne: Barbara i Waldemar Wojniczowie o 9 s szyb-
ciej przerzynali kłodę drewna od małżeństwa z Przejazdowa, 
Magdalena Mulawa, Patrycja Sośnicka, Małgorzata Sośnicka 
w przeskokach przez linę wykonały w ciągu minuty aż o 58 
przeskoków więcej od swoich rywalek, a Barbara Wojnicz aż 
o 630 ml więcej wydoiła białego płynu ze sztucznej krowy 
w ciągu minuty niż jej przeciwniczka. W pozostałych kon-
kurencjach zwyciężali reprezentanci Gminy Pruszcz Gdański. 
I to oni z rąk Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola 
otrzymali okazały puchar za pierwsze miejsce w Turnieju. 

W 2017 roku, już po raz 17., odbyło się Współzawodnic-
two Sportowo-Rekreacyjne Gmin Powiatu Gdańskiego. Do-
piero jednak po raz pierwszy w historii w ogólnej klasyfikacji 
zwyciężyła Gmina Trąbki Wielkie. W 10 imprezach zdobyła 
ona 65 punktów. Drugie miejsce wywalczyła Gmina Pszczółki 
z 52 punktami, a na trzecim miejscu uplasowała się Gmina 
Pruszcz Gdański z dorobkiem 50 punktów.

Najwięcej zwycięstw odnieśli reprezentanci Gminy 
Pszczółki i Gminy Kolbudy. Ci pierwsi wygrali w: piłce siat-
kowej, piłce siatkowej plażowej i piłce nożnej, a ci drudzy w: 
szachach, koszykówce i tenisie.

Nasza ekipa dwukrotnie zajmowała pierwsze miejsce: 
w futsalu i w tenisie stołowym. Jednokrotnie zwyciężali za-
wodnicy Gminy Pruszcz Gdański (w Turnieju Mieszkańców) 
i Miasta Pruszcz Gdański (w Turnieju Samorządowców).

Naszą Gminę w poszczególnych zawodach reprezen-
towało 77 osób:

– w futsalu (8)
Sebastian Bara (Ełganowo), Dawid Chmielewski (Ełga-

nowo), Filip Drożyński (Ełganowo), Cezary Kusaj (Ełgano-
wo), Marcin Laga (Trąbki Wielkie), Łukasz Mejer (Graniczna 
Wieś), Przemysław Mejer (Graniczna Wieś), Jakub Pelowski 
(Ełganowo)

– w piłce nożnej (11)
Mateusz Elas (Graniczna Wieś), Dominik Kotwicki (Kło-

dawa), Bartłomiej Kruk (Trąbki Małe), Arkadiusz Kujawski 
(Kłodawa), Michał Małkowski (Trąbki Małe), Rafał Ratyński 
(Trąbki Wielkie), Adrian Rosławski (Sobowidz), Piotr Ro-
sławski (Sobowidz), Grzegorz Wilczewski (Kłodawa), Dawid 
Wiński (Kłodawa), Mateusz Wiński (Kłodawa)

– w piłce siatkowej (8)
Patryk Cierocki (Gołebiewo Średnie), Damian Grabow-

ski (Gołębiewo Średnie), Radosław Grabowski (Gołębiewo 
Średnie), Michał Klemm (Gołębiewo Średnie), Daniel Po-
tratzki (Gołębiewo Średnie), Tomasz Szatkowski (Gołębiewo 
Średnie), Paweł Wiński (Gołębiewo Średnie), Michał Worzała 
(Gołębiewo Średnie)

– w piłce siatkowej plażowej (4)
Adam Galiński (Trąbki Wielkie), Mateusz Konarzew-

ski (Czerniewo), Daniel Rogalski (Czerniewo), Filip Żmuda 
(Czerniewo) – w szachach (4)

Róża Fischer (Graniczna Wieś), Kazimierz Grochowal-
ski (Mierzeszyn), Kewin Korkowski (Trąbki Małe), Anita 
Zielke (Kleszczewo),

– w tenisie (7)
Jakub Czechowski (Trąbki Małe), Agnieszka Górska 

(Trąbki Małe), Helena Górska (Trąbki Małe), Agnieszka 

Korkowska (Trąbki Małe), Dawid Serwa (Rościszewo), Leon 
Zaorski (Trąbki Małe), Mariusz Zaorski (Trąbki Małe),

– w tenisie stołowym (11)
Weronika Bruchmann (Sobowidz), Oliwia Fijał (Gołębie-

wo Wielkie), Justyna Górska (Trąbki Małe), Kajetan Grzesiuk 
(Klępiny), Tadeusz Mientki (Gołębiewko), Agata Muszyńska 
(Sobowidz), Bartosz Pawlukiewicz (Sobowidz), Piotr Pawlu-
kiewicz (Sobowidz), Agnieszka Pettke (Sobowidz), Dariusz 
Pettke (Kaczki), Patryk Pętlak (Sobowidz)

– w Turnieju Samorządowców (10)
Maciej Czerwiński (Ełganowo), Wioleta Frydrych (Trąb-

ki Wielkie), Błażej Konkol (Domachowo), Karolina Krzewska 
(Łaguszewo), Karol Kusaj (Ełganowo) x 3, Zbigniew Leszczyń-
ski (Sobowidz), Mariola Łabędzka (Gołębiewko), Marcin Ma-
zankiewicz (Zła Wieś), Przemysław Sautycz (Kleszczewo), Jan 
Selka (Kleszczewo), Michał Studziński (Drzewina)

– w Turnieju Mieszkańców (15)
Filip Drożyński (Ełganowo), Wioleta Frydrych (Trąbki 

Wielkie) x 2, Wiesław Kempa (Trąbki Wielkie), Renata Kin-
del (Pawłowo), Robert Lewandowski (Pawłowo) x 2, Anna 
Mulawa (Pawłowo), Magdalena Mulawa (Pawłowo), Robert 
Mulawa (Pawłowo), Bartek Pakulski (Pawłowo), Klaudia Pa-
kulska (Pawłowo), Małgorzata Sośnicka (Pawłowo), Patrycja 
Sośnicka (Pawłowo), Kamil Stolc (Pawłowo), Barbara Wojnicz 
(Pawłowo) x 2, Waldemar Wojnicz (Pawłowo).

Najwięcej, bo aż 3-krotnie, reprezentowali naszą Gminę: 
Wioleta Frydrych z Trąbek Wielkich (w Turnieju Samorzą-
dowców – w wyciskaniu sztangi, w Turnieju Mieszkańców 
– w rzutach do kosza i w przeciąganiu liny) i Karol Kusaj z Eł-

ganowa (w Turnieju Samorządowców – w strzale do bramki, 
w slalomie i w wyciskaniu sztangi). Natomiast dwukrotnie – 3 
osoby: Barbara Wojnicz z Pawłowa (w Turnieju Mieszkańców 
– w dojeniu krowy i w przerzynaniu kłody drewna), Filip 
Drożyński z Ełganowa (w futsalu, w Turnieju Mieszkańców – 
w slalomie) oraz Robert Lewandowski z Pawłowa (w Turnieju 
Mieszkańców – w siłowaniu na rękę i w przeciąganiu liny).

Nasi reprezentanci to mieszkańcy 20 sołectw: Czerniewo, 
Drzewina, Ełganowo, Domachowo, Gołębiewko, Gołębiewo 
Średnie, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, Kaczki, Klesz-
czewo, Klępiny, Kłodawa, Łaguszewo, Mierzeszyn, Pawłowo, 
Rościszewo, Sobowidz, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, Zła Wieś. 
Najwięcej, bo aż 12 osób, pochodziło z Pawłowa, 10 – z Trąbek 
Małych, 9 – z Sobowidza, 8 – z Gołębiewa Średniego, 7 – z Eł-
ganowa, 5 – z Kłodawy i z Trąbek Wielkich, 4 – z Granicznej 
Wsi, 3 – z Czerniewa i z Kleszczewa, 2 – z Gołębiewka, a po 
1 z: Domachowa, Drzewiny, Gołębiewa Wielkiego, Kaczek, 
Klępin, Łaguszewa, Mierzeszyna, Rościszewa i Złej Wsi.

Wszystkim dziękujemy za udział w zawodach.
A oto klasyfikacja Współzawodnictwa sportowo-rekre-

acyjnego Gmin Powiatu Gdańskiego w 2017 roku:
1. Gmina Trąbki Wielkie – 65 pkt
2. Gmina Pszczółki – 52 pkt
3. Gmina Pruszcz Gdański – 50 pkt
4. Miasto Pruszcz Gdański – 48 pkt
5. Gmina Kolbudy – 41 pkt
6. Gmina Suchy Dąb – 27 pkt
7. Gmina Przywidz – 16 pkt
8. Gmina Cedry Wielkie – 12 pkt
W porównaniu z ubiegłym rokiem awans zanotowały 

następujące gminy: Gmina Trąbki Wielkie z 3 na 1, Gmina 
Pszczółki z 4 na 2 i Gmina Przywidz z 8 na 7. Natomiast 
spadek: Gmina Pruszcz Gdański z 2 na 3, Miasto Pruszcz 
Gdański z 1 na 4 i Gmina Cedry Wielkie z 7 na 8. Dwie 
gminy: Kolbudy i Suchy Dąb utrzymały swoje pozycje, czyli 
odpowiednio 5 i 6.

Trzy najlepsze gminy otrzymają z rąk Starosty Gdań-
skiego Stefana Skoniecznego okazałe puchary. Uroczyste 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas 
przyszłorocznego Turnieju Samorządowców. Jego gospoda-
rzem będzie zdobywca pierwszego miejsca w tegorocznej 
klasyfikacji, czyli Gmina Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Dziękujemy jednak całej naszej ekipie za udział w Turnieju, 
a przede wszystkim Sołtys wsi Pawłowo Annie Mulawie za 
pomoc w zorganizowaniu drużyny. Dziękujemy również Soł-
tysowi wsi Domachowo za pomoc w organizacji Turnieju oraz 
OSP Trąbki Wielkie za obsługę medyczną podczas Zawodów.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

TRĄBKI WIELKIE WYGRYWAJĄ POWIATOWE 
WSPÓŁZAWODNICTWO GMIN!!!
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PROGRAM FERII Z GOKSiR i GBP 2018 – 
DZIEŃ PO DNIU

27 stycznia 2018 r. (sobota)
12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąbkach 
Wielkich
15.00 bal karnawałowy przebierańców w świetlicy 
w Ełganowie

28 stycznia 2018 r. (niedziela)
29 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

8.30 wyjazd czytelników biblioteki w Mierzeszynie na 
Lodowisko Miejskie w Gdańsku, zapisy w bibliotece, 
koszt 20 zł/osoby
8.30 wyjazd czytelników biblioteki w Sobowidzu na 
Lodowisko Miejskie w Gdańsku, zapisy w bibliotece, 
koszt 20 zł/osoby
10.00 zajęcia multimedialne w świetlicy w Pawłowie
10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
16.00 bal karnawałowy przebierańców w świetlicy 
w Łaguszewie

30 stycznia 2018 r. (wtorek)
10.00 zajęcia multimedialne w świetlicy w Złej Wsi
10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
10.00 konkurs plastyczny „Moja wymarzona ryba” 
w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
11.00 pokaz sprzętu wędkarskiego w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
12.00 pokaz filmów o wędkarstwie w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
13.00 zawody w wędkowaniu „na sucho” w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
10.00 – 14.00 bezpłatna możliwość zdania egzaminu na 
kartę wędkarską dla osób w wieku 14 – 16 lat
15.30 bal karnawałowy przebierańców w świetlicy 
w Granicznej Wsi

31 stycznia 2018 r. (środa)
9.00 zajęcia z piłki siatkowej w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
10.00 zajęcia multimedialne w Gołębiewie Wielkim
12.00 gotowanie z Gastropicielem w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
15.30 bal karnawałowy przebierańców w świetlicy 
w Mierzeszynie

1 lutego 2018 r. (czwartek)
10.00 zajęcia multimedialne w Gołębiewie Średnim
10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
12.00 gry planszowe w bibliotece w Mierzeszynie
13.00 spotkanie z bajką dla maluchów w bibliotece 
w Sobowidzu
15.30 bal karnawałowy przebierańców w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich

2 lutego 2018 r. (piątek)
10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
14.00 przedstawienie teatralne pt. „Książe i żebrak” 
w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
15.30 bal karnawałowy przebierańców w świetlicy 
w Gołębiewku

3 lutego 2018 r. (sobota)
12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąbkach 
Wielkich
11.00 kulig przy Pensjonacie „Noce i Dnie” w Cząst-
kowie (o ile będzie śnieg), koszt 20 zł/osoby, zapisy 
w GOKSiR

4 lutego 2018 r. (niedziela)
5 lutego 2018 r. (poniedziałek)

10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu

10.00 przedstawienie teatralne pt. „Skrzat Titelitury” 
w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
12.00 zajęcia piłkarskie w Hali Sportowej w Trąb-
kach Wielkich

6 lutego 2018 r. (wtorek)
10.00 zajęcia multimedialne w Sali GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich
10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
15.00 zajęcia break dance w Sali gimnastycznej w Trąb-
kach Wielkich
17.00 spotkanie autorskie z Tomaszem Ilnickim w bi-
bliotece w Trąbkach Wielkich

7 lutego 2018 r. (środa)
9.00 zajęcia z piłki siatkowej w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
10.00 zajęcia multimedialne w Rościszewie
10.00 konkurs plastyczny „Moja wymarzona ryba” 
w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
11.00 pokaz sprzętu wędkarskiego w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
12.00 pokaz filmów o wędkarstwie w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
13.00 zawody w wędkowaniu „na sucho” w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
10.00 – 14.00 bezpłatna możliwość zdania egzaminu na 
kartę wędkarską dla osób w wieku 14 – 16 lat

8 lutego 2018 r. (czwartek)
10.00 zajęcia multimedialne w świetlicy w Trąb-
kach Małych
10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
12.00 Gotowanie z Gastropicielem w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich
13.00 gry planszowe w bibliotece w Sobowidzu
15.00 zajęcia break dance w Sali gimnastycznej w Trąb-
kach Wielkich

9 lutego 2018 r. (piątek)
10.00 zajęcia multimedialne w świetlicy w Domachowie
10.00 turniej tenisa stołowego w Sali gimnastycznej 
w Sobowidzu
12.00 zajęcia piłkarskie w Hali Sportowej w Trąb-
kach Wielkich
13.00 zajęcia multimedialne w świetlicy w Cząstkowie
10 lutego 2018 r. (sobota)
12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąbkach 
Wielkich
11 lutego 2018 r. (niedziela)

PROGRAM FERII 2018 WEDŁUG  
RODZAJÓW WYDARZEŃ

WYCIECZKI
29 stycznia 2018 r. (poniedziałek), 8.30 wyjazd czytel-
ników biblioteki w Mierzeszynie na Lodowisko Miej-
skie w Gdańsku, zapisy w bibliotece, koszt 20 zł/osoby
29 stycznia 2018 r. (poniedziałek), 8.30 wyjazd czytel-
ników biblioteki w Sobowidzu na Lodowisko Miejskie 
w Gdańsku, zapisy w bibliotece, koszt 20 zł/osoby

BALE KARNAWAŁOWE PRZEBIERAŃCÓW
27 stycznia 2018 r. (sobota), 15.00 bal karnawałowy 
przebierańców w świetlicy w Ełganowie
29 stycznia 2018 r. (poniedziałek), 16.00 bal karnawało-
wy przebierańców w świetlicy w Łaguszewie
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 15.30 bal karnawałowy 
przebierańców w świetlicy w Granicznej Wsi
31 stycznia 2018 r. (środa),15.30 bal karnawałowy 
przebierańców w świetlicy w Mierzeszynie
1 lutego 2018 r. (czwartek), 15.30 bal karnawałowy 
przebierańców w bibliotece w Trąbkach Wielkich
2 lutego 2018 r. (piątek), 15.30 bal karnawałowy prze-
bierańców w świetlicy w Gołębiewku

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE
2 lutego 2018 r. (piątek), 14.00 przedstawienie te-
atralne pt. „Książe i żebrak” w Sali GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich
5 lutego 2018 r. (poniedziałek), 10.00 przedstawie-
nie teatralne pt. „Skrzat Titelitury” w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich

SPOTKANIE AUTORSKIE
6 lutego 2018 r. (wtorek), 17.00 spotkanie autorskie 
z pisarzem i podróżnikiem Tomaszem Ilnickim w bi-
bliotece w Trąbkach Wielkich

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
27 stycznia 2018 r. (sobota), 12.00 zajęcia plastyczne 
w bibliotece w Trąbkach Wielkich
3 lutego 2018 r. (sobota), 12.00 zajęcia plastyczne w bi-
bliotece w Trąbkach Wielkich
10 lutego 2018 r. (sobota), 12.00 zajęcia plastyczne 
w bibliotece w Trąbkach Wielkich

KONKURS PLASTYCZNY
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 10.00 konkurs plastycz-
ny „Moja wymarzona ryba” w Sali GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich
7 lutego 2018 r. (środa), 10.00 konkurs plastyczny „Moja 
wymarzona ryba” w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE
29 stycznia 2018 r. (poniedziałek), 10.00 zajęcia mul-
timedialne w świetlicy w Pawłowie
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 10.00 zajęcia multime-
dialne w świetlicy w Złej Wsi
31 stycznia 2018 r. (środa),10.00 zajęcia multimedialne 
w Gołębiewie Wielkim
1 lutego 2018 r. (czwartek), 10.00 zajęcia multimedialne 
w Gołębiewie Średnim
6 lutego 2018 r. (wtorek), 10.00 zajęcia multimedialne 
w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
7 lutego 2018 r. (środa), 10.00 zajęcia multimedialne 
w Rościszewie
8 lutego 2018 r. (czwartek), 10.00 zajęcia multimedialne 
w świetlicy w Trąbkach Małych
9 lutego 2018 r. (piątek), 10.00 zajęcia multimedialne 
w świetlicy w Domachowie
9 lutego 2018 r. (piątek), 13.00 zajęcia multimedialne 
w świetlicy w Cząstkowie

TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO
29 stycznia 2018 r. (poniedziałek), 10.00 turniej tenisa 
stołowego w Sali gimnastycznej w Sobowidzu
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 10.00 turniej tenisa stoło-
wego w Sali gimnastycznej w Sobowidzu
1 lutego 2018 r. (czwartek), 10.00 turniej tenisa stoło-
wego w Sali gimnastycznej w Sobowidzu

2 lutego 2018 r. (piątek), 10.00 turniej tenisa stołowego 
w Sali gimnastycznej w Sobowidzu
5 lutego 2018 r. (poniedziałek), 10.00 turniej tenisa 
stołowego w Sali gimnastycznej w Sobowidzu
6 lutego 2018 r. (wtorek), 10.00 turniej tenisa stołowego 
w Sali gimnastycznej w Sobowidzu
8 lutego 2018 r. (czwartek), 10.00 turniej tenisa stoło-
wego w Sali gimnastycznej w Sobowidzu
9 lutego 2018 r. (piątek), 10.00 turniej tenisa stołowego 
w Sali gimnastycznej w Sobowidzu

ZAJĘCIA Z PIŁKI SIATKOWEJ
31 stycznia 2018 r. (środa), 9.00 zajęcia z piłki siatkowej 
w Sali gimnastycznej w Sobowidzu
7 lutego 2018 r. (środa), 9.00 zajęcia z piłki siatkowej 
w Sali gimnastycznej w Sobowidzu

ZAJĘCIA KULINARNE
31 stycznia 2018 r. (środa),12.00 gotowanie z Gastropi-
cielem w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
8 lutego 2018 r. (czwartek), 12.00 Gotowanie z Gastro-
picielem w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich

ZAWODY W WĘDKOWANIU „NA SUCHO”
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 13.00 zawody w wędko-
waniu „na sucho” w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
7 lutego 2018 r. (środa), 13.00 zawody w wędkowa-
niu „na sucho” w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich

ZAJĘCIA DLA MŁODYCH WĘDKARZY
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 11.00 pokaz sprzętu 
wędkarskiego w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 12.00 pokaz filmów 
o wędkarstwie w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
30 stycznia 2018 r. (wtorek), 10.00 – 14.00 bezpłatna 
możliwość zdania egzaminu na kartę wędkarską dla 
osób w wieku 14 – 16 lat
7 lutego 2018 r. (środa), 11.00 pokaz sprzętu wędkar-
skiego w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
7 lutego 2018 r. (środa), 12.00 pokaz filmów o wędkar-
stwie w Sali GOKSiR w Trąbkach Wielkich
7 lutego 2018 r. (środa), 10.00 – 14.00 bezpłatna moż-
liwość zdania egzaminu na kartę wędkarską dla osób 
w wieku 14 – 16 lat

ZAJĘCIA PIŁKARSKIE
5 lutego 2018 r. (poniedziałek), 12.00 zajęcia piłkarskie 
w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich
9 lutego 2018 r. (piątek), 12.00 zajęcia piłkarskie w Hali 
Sportowej w Trąbkach Wielkich

KULIG
3 lutego 2018 r. (sobota), 11.00 kulig przy Pensjonacie 
„Noce i Dnie” w Cząstkowie (o ile będzie śnieg), koszt 
20 zł/osoby, zapisy w GOKSiR

ZAJĘCIA BREAK DANCE
6 lutego 2018 r. (wtorek), 15.00 zajęcia break dance 
w Sali gimnastycznej w Trąbkach Wielkich
8 lutego 2018 r. (czwartek), 15.00 zajęcia break dance 
w Sali gimnastycznej w Trąbkach Wielkich

ZAJĘCIA W BIBLIOTECE
1 lutego 2018 r. (czwartek), 12.00 gry planszowe w bi-
bliotece w Mierzeszynie
1 lutego 2018 r. (czwartek), 13.00 spotkanie z bajką dla 
maluchów w bibliotece w Sobowidzu
8 lutego 2018 r. (czwartek), 13.00 gry planszowe w bi-
bliotece w Sobowidzu

Leszek Orczykowski

FERIE 2018 Z GOKSIR I GBP
Wycieczki na lodowisko, przedstawienia teatralne, bale karnawałowe, zajęcia świetlicowe z multimediami, 
zajęcia kulinarne, zajęcia świetlicowe, zajęcia wędkarskie, warsztaty plastyczne, konkursy plastyczne, gry plan-
szowe, spotkanie autorskie, zajęcia break dance, zajęcia piłkarskie, turnieje tenisa stołowego, zajęcia z piłki 
siatkowej to atrakcje jakie na tegoroczne ferie przygotował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna. Przy sprzyjającej pogodzie zorganizowany zostanie kulig. Szczegółowych infor-
macji udzielamy pod numerem telefonu 58 682 83 60 oraz adresem e-mail: goksir@goksir-trabkiwielkie.pl.


