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Przebojem tegorocznych ferii były warsztaty kulinarne 
dla dzieci , które poprowadził dwukrotnie w Sali GOKSiR 
znany pomorski kucharz „Gastropiciel”, czyli Leszek Muraw-
ski. Pierwsze zajęcia odbyły się pod hasłem „Pierogi, pierożki 
i inne zawijane”. Młodzi kucharze, a było ich 16, pracowali 
w grupach. W tym samym czasie, jedna grupa przygotowy-
wała zdrową sałatkę na bazie sałaty roszponki, pozostałe zaś 
przygotowywały zawijane ciasteczka z ciasta francuskiego. 
Ciasteczka miały być w dwóch smakach, dlatego też jedne 
dzieci smarowały ciasto kremem czekoladowym, inne kremem 
waniliowym na bazie twarogu (oczywiście wcześniej musiały 
ten krem same przygotować).

W czasie gdy piekły się ciasteczka, spracowani kucharze 
degustowali sałatkę, a zaraz potem zawijane ciasteczka, które 
znikały tak szybko, że żadne nie zdążyło wystygnąć. Kolejnym 
zadaniem przygotowanym przez Gastropiciela, było lepie-
nie pierogów z mięsem i robienie naleśników. Tak jak przy 
ciasteczkach dzieci musiały samodzielnie przygotować farsz 
i sos. Podczas pracy było mnóstwo śmiechu i mąki, która była 
wszędzie, niekoniecznie na pierogach. Zwieńczeniem zajęć 
była degustacja wykonanych własnoręcznie potraw. Drugie 
zajęcia poświęcone były przygotowaniu pizzy. Dzieci, a było 
ich aż 26, samodzielnie formowały pizze z ciasta. Następnie 
ciasto smarowały sosem Napoli oraz położyły na nim, wcze-
śniej pokrojone, pomidory, cebule, kukurydze i pieczarki. Po 
upieczeniu pizze, ze smakiem, zostały błyskawicznie skon-
sumowane. Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Nowością akcji „Ferie z GOKSiR i GBP” był blok zajęć 
dla dzieci poświęconych wędkarstwu. Odbył się on dwukrotnie 
w sali GOKSiR. Rozpoczynał się on od konkursu plastycznego 
pt. „Moja wymarzona ryba”. Powstało 13 prac, z których naj-
ładniejszą okazała się praca Mileny Mądraszewskiej z Trąbek 
Wielkich. Następnie prezentowany był dzieciom sprzęt do 
wędkarstwa rzecznego. Zobaczyły one różnego rodzaju wędki, 
przynęty i zanęty. Dowiedziały się także jak z nich korzystać. 
Potem obejrzały film „ABC wędkarstwa”, na którym zobaczyły 
jak wygląda wędkowanie. Na zakończenie zajęć uczestniczyły 
w zawodach wędkarskich „na sucho”. Każde z nich musiało 

jak najszybciej wyciągnąć wędką koszyki ze sztucznymi ryba-
mi. Najlepiej sztuka ta udała się Nikodemowi Lewańczykowi 
z Trąbek Wielkich. Dla uczestników konkursów, zarówno pla-
stycznego, jak i wędkarskiego, przygotowane zostały nagrody. 
Oprócz atrakcji dla dzieci były także atrakcje dla dorosłych. 
Mogli oni bowiem w czasie zajęć zdać egzamin ze znajomości 
ochrony i połowu wód niezbędny do uzyskania karty węd-
karskiej. Z możliwości tej skorzystało 7 osób.

W czasie ferii był Karnawał, a więc musiały odbywać 
się bale dla dzieci. Ich miejscem była Biblioteka Publiczna 
w Trąbkach Wielkich i świetlice w: Ełganowie, Łaguszewie, 
Granicznej Wsi, Mierzeszynie i Gołębiewku. Bawiło się na 
nich aż 180 osób, najwięcej w Trąbkach Wielkich – 65 osób. 
Były tam tańce z balonem, na gazecie, z krzesłami i z kape-
luszem. Były konkursy. Można się było popisać znajomością 
wierszy i piosenek. Animatorka zachęcała do zabawy nie 
tylko dzieci, ale ich rodziców i seniorów. Okazało się, że nic 
tak nie łączy pokoleń jak muzyka i wspólna zabawa. Wszy-
scy jej uczestnicy rozstawali się w doskonałych humorach. 
Tym bardziej, że każdy z nich otrzymał drobny upominek.

Podczas tegorocznych ferii zajęcia multimedialne odbyły 
się w 8 miejscowościach: Cząstkowie, Domachowie, Gołębiewie 
Wielkim, Pawłowie, Rościszewie, Trąbkach Małych, Trąbkach 
Wielkich i Złej Wsi. Udział w nich wzięły 64 osoby. Dziewczęta 
najchętniej próbowały swoich sił w grze Just Dance 2018 po-
legającej na wykonywaniu tricków i figur tanecznych w rytm 
znanych przebojów, a chłopcy – w grze FIFA 2017 rozgrywając 
mecze piłkarskie na ekranie komputera. Wspólnie natomiast 
bawili się uczestnicząc w grze Sports Champions 2, w której 
można było rywalizować w różnych dyscyplinach sportowych 
np. w kręglach, tenisie, narciarstwie, golfie, tenisie stołowym, 
łucznictwie i gimnastyce artystycznej. Wszyscy, którzy uczest-
niczyli w tych zajęciach wracali do domu zadowoleni.

75 dzieci obejrzało w Sali GOKSiR w czasie ferii spek-
takle teatralne. Pierwszym z nich był „Książe i żebrak” na 
motywach powieści Marka Twaina, natomiast drugim ada-
ptacja sceniczna baśni braci Grimm „Skrzat Titelitury”. Dzieci 
chętnie włączały się do przedstawienia, do gry i zabawy na 
scenie, a także odpowiadały na pytania. Nie tylko się przy tym 

świetnie bawiły, ale także uczyły. W pierwszym przedstawieniu 
– czym jest prawdziwa przyjaźń oraz jak ważna w życiu jest 
uczciwość, a w tym drugim – że zarozumialstwo, przechwa-
lanie się i mówienie nieprawdy, może mieć złe konsekwencje. 
Na zakończenie każdego nagradzały aktorkę i aktora ze Studia 
Teatralnego „KRAK-ART” z Krakowa gromkimi brawami.

Już tradycyjnie w okresie ferii odbył się cykl turniejów 
tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu. Grano we wszystkie dni 
powszednie z wyjątkiem środy. Rozegrano więc 8 turniejów. 
Pierwszy, piąty i ósmy pingpongiści zagrali systemem pu-
charowym, drugi i siódmy – w grupach, trzeci – do dwóch 
przegranych, a w czwartym rywalizowano w dwuosobowych 
zespołach. W turniejach udział wzięły 23 osoby. W klasyfikacji 
łącznej pierwsze miejsce zajął Patryk Pętlak zdobywając 256 
punktów, drugi był Bartosz Pawlukiewicz – 188 punktów, 
który wyprzedził jednym punktem swojego brata Kacpra. 
Wśród dziewcząt wygrała Oliwia Fijał z Gołębiewa Wielkiego 
posiadając 130 punktów, co dało jej w klasyfikacji łącznej 8. 
miejsce. Nagrodą dla zwycięzcy w klasyfikacji końcowej była 
piłka marki Adidas Telstar, a także medal. Pozostali uczestnicy 
otrzymali koszulki, smycze, medale oraz plakaty ze zdjęciami 
czołowych pingpongistów świata.

Ferie nie mogłyby się odbyć bez wyjazdu na lodowisko 
czytelników z Sobowidza i Mierzeszyna. W dniu 29 stycznia 
2018 roku dwa autokary przybyły do Gdańska, aby 88 osób 
mogło korzystać z Lodowiska Miejskiego. Większość doskona-
le poruszała się po lodzie, niektórzy uczyli się – przewracając 
często, a byli i tacy, którzy nie rozstawali się z bandą. Godzina 
szybko minęła i wszyscy lekko zmęczeni udali się na posiłek 
do KFC, a następnie w drogę powrotną.

Dużą popularnością cieszyły się zajęcia plastyczne w Bi-
bliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Tematem pierwszych 
była twórczość Vincenta van Gogha. Najpierw dzieci obejrzały 
jego obrazy korzystając z księgozbioru biblioteki. Dowiedzia-
ły się o jego technice malowania, a następnie przystąpiły do 
tworzenia swoich obrazów próbując naśladować wielkiego 
mistrza. Część prac została w bibliotece, a część młodzi ma-
larze zabrali do domu, aby pochwalić się swoim rodzicom. 
Jeszcze ciekawiej było na następnych zajęciach. Wtedy to 
dzieci tworzyły swoje dzieła nową techniką – malowanie na 
wodzie. Dzieci nanosiły na powierzchnię wody farbę, rozpro-
wadzały ją tworząc fantazyjne wzory, a następnie przykładały 
do powierzchni wody kartkę i „ściągały” przyklejony do niej 
obraz. Radości przy tym było mnóstwo.

Zajęcia odbywały się także w bibliotekach w Sobowidzu 
i Mierzeszynie. Dzieci grały wtedy w gry planszowe. Do wy-
boru było sporo gier, ale najlepszym powodzeniem cieszył się 
Twister, Kalambury i Safari. Był także czas na czytanie książek. 
W Mierzeszynie była to książka Samanthy Hay „Dziwni klienci”, 
a w Sobowidzu Alana Milne’a „Kubuś Puchatek”. Z entuzjazmem 
brały udział w zabawach ruchowych, układaniu rozsypanych 
obrazków i kolorowaniu znanych i lubianych przez wszystkie 
dzieci bohaterów. Na zakończenie wspólnej zabawy otrzyma-
ły prezenty w postaci zakładek i książeczek do kolorowania.

Poza tym odbyły się zajęcia z piłki nożnej i break dance 
w Trąbkach Wielkich, natomiast w Sobowidzu grano w piłkę 
siatkową, piłkę nożną, unihokeja, koszykówkę i dwa ognie 
usportowione.

Na pewno nikt, kto skorzystał z tej oferty, nie narze-
kał na nudę.

Do zorganizowania akcji „Ferie 2018 z GOKSiR i GBP” 
przyczynili się także: rady sołeckie wsi Gminy Trąbki Wielkie, 
ŻOKIS Cedry Wielkie, UKS Kosynier Sobowidz, Koło PZW 
Nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego, Szkoła Podstawowa 
w Sobowidzu, OSP w Rościszewie, Fundacja na Rzecz Odzy-
sku Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy i Firma 
GASPORT z Gdańska. Wszystkim w/w serdecznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

FERIE PEŁNE ATRAKCJI
Ferie 2018 w Gminie Trąbki Wielkie za nami. Jak zwykle Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka przy-
gotowali wiele ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu 
dla dzieci i młodzieży. Było to 15 różnych wydarzeń i aż 100 go-
dzin, w których uczestniczyło 622 osoby.
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Zdjęcie: Mariusz Suski
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A oto uchwały jakie podjęli Radni pod-
czas tych sesji:

– XLVI/329/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej na lata 2018-2032,

– XLVII/330/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Trąbki 
Wielkie na 2018 rok,

– XLVII/331/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2018-2032,

– XLVII/332/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie za-

twierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na rok 2018,

– XLVII/333/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 roku 
Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w celu realizacji za-
dania pn. „Opracowanie i wydanie publikacji 
pn. „Pruszcz-miasto i powiat w latach II woj-
ny światowej 1939-1945 na terenach powiatu 
w okresie II Wojny Światowej”,

– XLVII/334/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

NAGRODA „PRO ECCLESIA ET POPULO” 
DLA MARII I WŁADYSŁAWA ORNOWSKICH

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie na 2018 rok,

– XLVII/335/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
komisji stałych Rady Gminy Trąbki Wielkie 
na 2018 rok,

– XLVII/336/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w prowadzonych przez Gminę Trąbki Wiel-
kie publicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych,

– XLVII/337/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz 
określenia ich wartości punktowej w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do publicznego 
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych w szkołach podstawowych dla 
których organem prowadzącym jest gmina 
Trąbki Wielkie,

– XLVII/338/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie zasad udzielania stypen-
dium Wójta Gminy Trąbki Wielkie za wyniki 
w nauce dla uczniów szkół podstawowych na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie,

– XLVII/339/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie ustalenia oświatowych jed-
nostek budżetowych gromadzących dochody 
na wydzielonym rachunku,

– XLVII/340/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r. w sprawie zmiany Porozumienia Mię-
dzygminnego z Gminą Miejską Tczew w spra-
wie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew 
wykonywania zadania własnego Gminy Trąbki 
Wielkie w zakresie utrzymywania składowisk 
i unieszkodliwiania odpadów.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują 
się na stronie:

https://ugtr.bip.gov.pl/2018-rok/uchwaly-
-rady-gminy-2018.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

OBRADOWALI RADNI
W styczniu 2018 roku odbyły się dwie Sesje Rady Gminy Trąbki 
Wielkie. Pierwsza, XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Trąbki 
Wielkie – w dniu 22 stycznia, a druga – XLVII Zwyczajna Sesja Rady 
Gminy Trąbki Wielkie – w dniu 30 stycznia.

W dniu 7 stycznia 2018 roku, podczas uro-
czystej gali w Ratuszu Staromiejskim w Gdań-
sku, Maria i Władysław Ornowscy otrzymali 
nagrodę „Pro Ecclesia et Populo” („Dla Ko-
ścioła i Narodu”). Kapituła przyznała te za-
szczytne odznaczenia już po raz dwudziesty. 
Otrzymują je osoby za szczególne zasługi dla 
Kościoła i lokalnych społeczności. Państwo 
Maria i Władysław Ornowscy zostali docenieni 
w szczególności za niesienie pomocy ubogim 
rodzinom w ponad 30-letniej działalności 
charytatywnej, wspieranie dzieci w ramach 
ponad 20-letniej działalności Fundacji Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” oraz 
w Zespole Caritas przy parafii św. Bartłomiej 
Apostoła w Mierzeszynie.

Gratulacje i życzenia dla laureatów prze-
kazali między innymi: Ksiądz Biskup Wiesław 
Szlachetka, Poseł Jarosław Sellin, Senator An-
toni Szymański, Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich, Z-ca Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Hanna Zych-
-Cisoń, a także Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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NOWY SOŁTYS ZASKOCZYNA
W związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa wsi Zaskoczyn Kamili 

Borkowskiej w dniu 11 stycznia 2018 roku odbyło się zebranie wiejskie 
w sprawie wyborów uzupełniających. Zwycięzcą tych wyborów został 
Krzysztof Barański. Nowy Sołtys ma duże doświadczenie w pełnieniu 
tej funkcji, gdyż pełnił ją już w latach 2008 – 2015. Posiada on wyższe 
wykształcenie, ma 53 lata i jest już na emeryturze.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

W ostatnim czasie Szkoła Podstawowa 
w Mierzeszynie wzbogaciła się o meble, przybo-
ry szkolne i zabawki dla najmłodszych. Wszyst-
ko to zawdzięczamy Fundacji Pan Władek 
prowadzonej przez Państwa Marię i Władysława 
Ornowskich, dzięki którym od kilkunastu lat 

SPOŁECZNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIERZESZYNIE 
DZIĘKUJE FUNDACJI "PAN WŁADEK"!!!

otrzymujemy pomoc i wsparcie. Wśród poda-
rowanych przedmiotów znalazły się: 6 dużych 
tablic suchościeralnych, 12 biurowych krzeseł, 
3 szafki biurowe, 12 dużych biurek, 3 ogromne 
worki piłeczek do basenu dziecięcego i dywan. 
Szacowany koszt otrzymanych przedmiotów 

wynosi ok. 11 500zł. Otrzymane dary przydadzą 
się w naszej szkole do polepszenia warunków 
pracy dla uczniów, a najmłodsze dzieci w wieku 
przedszkolnym mają ogromną radość z kąpieli 
w ogromnej ilości kolorowych piłeczek.

Tekst i zdjęcie: Krzysztof Rek 

DZIEŃ  
BABCI I DZIADKA  
W PRZEDSZKOLU

W dniach 23 i 24 stycznia 2018 roku w Przedszkolu w Trąbkach 
Wielkich uroczyście obchodzono Dzień Babci i Dziadka. Przedszko-
laki zaprezentowały swoim babciom i dziadkom przedstawienie jaseł-
kowe, a także swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Wzruszeń 
na widowni nie dało się ukryć. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim 
gościom laurki oraz zaprosiły ich na wspólny poczęstunek.

Tekst i zdjęcie Angelika Dąbek



Głos Trąbecki

6

Na ogłoszenie ks. Proboszcza, że w budyn-
ku OSP w Sobowidzu odbędzie się spotkanie 
dla wszystkich (jedynym ograniczeniem był 
wiek – dozwolone od lat 55), którzy maja 
ochotę na wspólne, rozwijające i uprzyjemnia-
jące czas kontakty przyszło kilkanaście osób – 
oczywiście z ciekawości. I tak zostało do dziś...

Grupa 15 – 18 osób spotyka się regularnie, 
w każdą środę, w udostępnionym przez życz-
liwą OSP pomieszczeniu, gdyż w Sobowidzu 
nie ma, niestety świetlicy. Spotkania Klubu 
maja charakter towarzyski, bo tak zdecydo-

„KLUB 55 PLUS” Z SOBOWIDZA 
DZIAŁA OD 2011 ROKU

„Klub 55 plus” powstał w Sobowidzu w dniu 14 września 2011 
roku w odpowiedzi na naturalne zapotrzebowanie wspólnych 
spotkań, mające swoje źródło w uspołecznionym wychowaniu 
pokolenia dzieci z lat 40-tych, 50-tych, 60-tych ubiegłego wieku. 
Był to czas masowych kolonii, obozów harcerskich, wspólnych 
zabaw, czyli wszystkiego, co dziś... jakby z innej bajki.

wali członkowie. Spotkania te owocują chęcią 
wspólnych wyjazdów na bardzo liczne wy-
cieczki w poszerzonym składzie. Regularnie, 
raz w miesiącu, jesteśmy w kinie w Gdańsku, 
przeważnie na polskich komediach. Nie oby-
wa się wtedy bez elementów turystycznych: 
zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem, pobyt 
na „Sołdku” czy też kawa i ciasto w różnych 
kawiarniach. Co roku, od 5 lat, jeździmy do 
Sopotu na organizowane tam Targi Seniora – 
towarzyszy temu oczywiście spacer ulicami 
miasta aż na molo. Jest to nasze powitanie 

wiosny lub pożegnanie jesieni. Każdego lata 
wyjeżdżamy do Teatru Letniego w Orłowie. 
Ponadto wyjeżdżamy na dalsze wycieczki. 
Zwiedziliśmy Warszawę, Kraków, Zakopane, 
kopalnie soli w Bochni i w Wieliczce. Znamy 
Ciechocinek nie tylko ze spacerów pod tężnia-
mi, ale i z Festiwalu Pieśni Romskiej, który ma 
już wśród nas swoich fanów.

Kilkakrotnie byliśmy w Gietrzwałdzie, św 
Lipce i Stoczku Warmińskim, Częstochowie, 
Licheniu i Toruniu.

Objechaliśmy Kotlinę Kłodzką, zwiedzili-
śmy Wrocław i Poznań. Znamy wiele pięknych 
sanktuariów od Kalwarii Zebrzydowskiej po 
Skrzatusz i Górkę Klasztorną.

Otarliśmy się też o zagranicę. Wszyscy 
członkowie Klubu byli w Rzymie, San Giovan-
ni Rotondo i na Monte Cassino (choć w 2008 
roku nie istniał jeszcze Klub). Ponadto byli-
śmy w Paryżu i Lourdes. Mamy więc bogate 
doświadczenia turystyczne.

Nasze najbliższe plany to kwietniowe Tar-
gi Seniora w Sopocie, majowy wyjazd w Dniu 
Matki do Opery Bałtyckiej na operę „Cygane-
ria” i wrześniowy 6-dniowy wyjazd w Biesz-
czady z jednodniowym „wypadem” do Lwowa.

Nasze Klubowe życie jest bogate, przepla-
tane spotkaniami o różnym profilu organi-
zowanymi w miejscowej bibliotece. Jesteśmy 
też zapraszani na rożne uroczystości szkolne, 
z czego skwapliwie korzystamy i dziękujemy 
za pamięć o nas.

Z wielka przyjemnością chcielibyśmy od-
nieść się do regularnej i efektywnej współpracy 
z Kołami Seniora w Domachowie i Mierzeszy-
nie. Razem jeździmy właściwie na wszystkie 
wycieczki i „wypady” do kina i teatru.

Korzystając z okazji możliwości wypowie-
dzenia się dziękujemy obu Klubom za wspólne 
chwile radości i życzymy Im wszelkiej pomyśl-
ności w życiu rodzinnym i klubowym.

Mamy też okazję podziękować Wójtowi 
Błażejowi Konkolowi za efektywnie prowa-
dzoną na terenie naszej Gminy politykę pro-
senioralną.

Barbara Harbul
Zdjęcia: Barbara Harbul
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ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ 
PRAC GENOWEFY LATOCHY

W dniu 16 marca 2018 roku (piątek) o godzinie 18.00 w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich odbędzie się wernisaż wystawy 
malarstwa Genowefy Latochy pt. „Spełnianie marzeń”.

Genowefa Latocha pasjonuje się malar-
stwem od najmłodszych lat. Myślała nawet 
o studiach w Akademii Sztuk Pięknych, ale 
los sprawił, że nie została magistrem sztuki. 
Przez wiele lat malowała sporadycznie. Dopie-
ro gdy przeszła na emeryturę mogła poświę-
cić się swojej pasji. Od 2011 roku należy do 
Stowarzyszenia Nadbałtyckiego Plastyków im. 
prof. Mariana Mokwy w Gdańsku. Uczęszcza 
tam na zajęcia, które prowadzi prof. Ryszard 
Kul. Maluje to co się jej podoba, to czym się 
zachwyca. Na obrazach artystki można zoba-
czyć pejzaże, martwe natury, kwiaty, portrety, 
akty oraz zwierzęta: konie i koty.

Pierwszy raz swoje prace prezentowała od 
27 lutego do 18 marca 2015 roku na wysta-
wie pt. „Moja pasja” w „Galerii Za Murami” 
w Gdańsku. W związku z tym, że jest miesz-
kanką Kleszczewa postanowiła przybliżyć swo-
ją twórczość także mieszkańcom Gminy Trąbki 
Wielkie. I taka wystawa odbyła się w dniach 
15 – 21 kwietnia 2016 roku w Bibliotece Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich. Cieszyła się ona 
dużym powodzeniem. Po dwóch latach od tego 
wydarzenia zapraszamy na kolejną wystawę. 
Będzie można zobaczyć nowe prace naszej ar-
tystki. Niektóre z nich będzie można zakupić.

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 16 
marca 2018 roku o godzinie 18.00, natomiast 
w dniach od 19 do 23 marca 2018 roku bę-
dzie można ją oglądać w godzinach otwarcia 
biblioteki.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Henryk Latocha

NIEPEŁNOSPRAWNI BAWILI SIĘ NA BALU
W dniu 31 stycznia 2018 roku w auli Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 

odbył się bal karnawałowy dla niepełnosprawnych z terenu Gminy Trąbki Wielkie. 
Była część artystyczna w wykonaniu dzieci z Przedszkola w Trąbkach Wielkich, były 
wspólne tańce przy muzyce serwowanej przez DJ Biedronkę, były zabawy i konkursy 
prowadzone przez animatorkę Meluzynę, był poczęstunek, a na pożegnanie prezenty 
od Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”. Bal zorganizowany 
został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Marcin Laga 
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„MOJE BETLEJEM” 
SKALDÓW W MIERZESZYNIE

Neogotycka świątynia w Mierzeszynie 20 stycznia 2018 roku gościła 
kilkudziesięcioosobową grupę muzyków pod przewodnictwem Jana 
Budziaszka, którzy wystąpili z koncertem pod nazwą „Moje Betlejem”.

Kolejnym punktem programu było dzielenie 
się opłatkiem i składanie indywidualnych życzeń. 
Życzono udanych plonów, dobrych sprzedaży, 
dużo pieniędzy unijnych, podejmowania trafnych 
decyzji, a przede wszystkim zdrowia, pomyślności 
i spokoju. Na zakończenie spotkania odbyły się 
rozmowy kuluarowe.

Widać było, że takie spotkania są potrzebne i aż 
dziwne, że Gmina Trąbki Wielkie jest jedną z nie-
licznych, w których podtrzymywana jest tradycja 
spotkań opłatkowych dla rolników.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Artyści zaprezentowali kolędy Skaldów do muzyki 
Jacka Zielińskiego i tekstów Leszka Aleksandra Moczul-
skiego: „Ach gdzie ja szedłem”, „Wstrzymały się wody 
Cedronu”; „Świat jest piękny od Panienki”; „Moje Betle-
jem”; „Dobra Nowina”; „Twarde karki pochylajmy”; „Pan 
narodzony”; „Zbawiciela ujrzeliśmy”; „Złota Jerozolima 
i biedne Betlejem”; „Błogosławmy dzwonkami”; „Z gór 
zejdziemy”; „Przed śmiertelnym na sianku leżysz”; „Hymn 
o miłości”. Oczywiście to nie wystarczyło przybyłej pu-
bliczności, która skutecznie, gorącymi brawami zachęciła 

Koncert był owocem artystycznej współpracy pomię-
dzy Orkiestrą Kameralną Symfoników Gdańskich a Mło-
dzieżowym Chórem Pruszcza Gdańskiego.

Orkiestra wystąpiła w składzie: Jan Szczypiorski 
– skrzypce, Michał Szczypiorski – altówka, Agnieszka 
Kaszuba – wiolonczela, Marcin Szczypiorski – gitara 
basowa i vocal, Bogumił Zieliński – gitara elektryczna, 
Piotr Szczypiorski – perkusjonalia, Mieczysław Musiał – 
puzon, Waldemar Duddek – gitara akustyczna. Natomiast 
Chórem kierowała dyrygent Joanna Pestka.

artystów do wykonań bisowych utworów „Z kopyta kulig 
rwie” oraz „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, 
które były wisienką na muzycznym torcie.

Jan Budziaszek przy okazji koncertu zaprosił pu-
bliczność do duchowej podróży odkrywającej istotę Świąt 
Bożego Narodzenia. Przedstawił urok Świąt wolnych od 
zgiełku, komercji i zbędnych elementów absorbujących 
naszą uwagę. Nie jest to przypadek. Jan Budziaszek jest 
znanym w środowisku jazzowo-estradowym perkusistą. 
Od 1965 roku związany z zespołem Skaldowie. Od 2004 
roku, kiedy otrzymał specjalny przywilej od Kardynała 
Macharskiego, jest określany mianem świeckiego rekolek-
cjonisty. Połączenie elementu muzycznego i duchowego 
dało w efekcie końcowym muzyczną Dobrą Nowinę bę-
dącą źródłem refleksji, przemyśleń, wzruszeń, i sentymen-
talnych powrotów do czasów dzieciństwa.

Organizatorem koncertu był Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich przy współ-
pracy z Parafią św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
i Radą wsi Mierzeszyn.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

DZIELILI SIĘ OPŁATKIEM
W dniu 6 stycznia 2018 roku odbyło się trady-

cyjne opłatkowe spotkanie rolników z Gminy Trąbki 
Wielkie. Tym razem, po raz pierwszy, połączone 
ze spotkaniem przedsiębiorców z Gminy Trąbki 
Wielkie. Na zaproszenie Wójta Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażeja Konkola, Przewodniczącego Oddziału 
„Pracodawcy Pomorza” w Trąbkach Wielkich Ra-
fała Bielawy oraz Przedstawicieli Pomorskiej Izby 
Rolniczej Andrzeja Dończyka i Stanisława Klepsa 
do Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich przy-
było ok. 50 osób.

Na wstępie zebrani wysłuchali koncertu ko-
lęd w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Trąbkach Wielkich. Cztery 
kolędy zagrane zostały na pianinie, trzy na skrzyp-
cach, dwie na trąbce, a jedna na flecie. Wystąpił 
także 4-osobowy chór, który zaśpiewał dwie kolędy. 
Zrobili oni duże wrażenie na słuchaczach i za każdy 
występ otrzymywali gromkie brawa.

Potem życzenia rolnikom i przedsiębiorcom 
złożyli gospodarze uroczystości: Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol,Przewodniczący Oddziału 
„Pracodawcy Pomorza” w Trąbkach Wielkich Ra-
fał Bielawa oraz Przedstawiciele Pomorskiej Izby 

Rolniczej Andrzej Dończyk i Stanisław Kleps. Do 
życzeń dołączyli się także Duszpasterz Rolników 
Archidiecezji Gdańskiej ks. Bolesław Antoniów, 
Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram, 
Dyrektor oddziału powiatowego ARMiR w Prusz-
czu Gdańskim Marcin Wittner i Przewodniczący 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński.

W życzeniach podkreślali oni aby przyszły rok 
był lepszy od poprzedniego i aby nie nawiedzały 
nas nieszczęścia typu nawałnice.
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W dniu 8 stycznia 2018 roku 18-osobowa gru-
pa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sobowidzu 
przyjechała do Domu Pomocy Społecznej „Leśny” 
w Zaskoczynie. Dzieci wystawiły tam bożonarodze-
niowe przedstawienie słowno-muzyczne pt. „Jasełka 
na wesoło”, którego scenariusz opracowały Teresa 
Idem i Jolanta Szulist, a stroną muzyczną zajmował 
się ksiądz Krzysztof Masiulanis. Zarówno gra mło-
dych aktorów, jak i ich stroje, bardzo podobały się 
mieszkankom DPS, których aż 60 zasiadło na wi-
downi. Po przedstawieniu wszyscy zaśpiewali kilka 
kolęd, a spotkanie zakończyły noworoczne życzenia 
i wspólne zdjęcie.

Spotkanie dzieci z mieszkankami DPS przynio-
sło obopólne korzyści. Dla uczniów była to lekcja 
dzielenia się radością z innymi, szacunku dla ludzi 
starszych, samotnych i chorych, a dla pensjonariu-
szek możliwość przebywania z dziećmi i przeżywa-
nia przyjemnych wrażeń i wzruszeń.

Organizatorami spotkania byli: Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 
oraz Szkoła Podstawowa w Sobowidzu. Podobne wy-
stępy odbywają się od 2013 roku i na pewno także 
w następnych latach będą kontynuowane.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

UCZNIOWIE Z SOBOWIDZA WYSTĄPILI 
W DPS W ZASKOCZYNIE

JASEŁKA  
PRZEDSZKOLAKÓW  
NA 3. MIEJSCU  
W POWIECIE

W dniu 18 stycznia 2018 roku dzieci z Przed-
szkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich 
wystąpiły podczas XVII Powiatowego Przeglądu 
Jasełek i Widowisk Obrzędowych w Pruszczu 
Gdańskim, którego organizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Były tańce zbój-
nickie, tańce z chustami oraz pastorałka kociewska. 
Umiejętności aktorskie, wokalne oraz taneczne 
przedszkolaków zrobiły wrażenie na jurorach, któ-
rzy przyznali im, trzecie miejsce. Pierwsze miejsce 
zajął Oddział Przedszkolny przy SP Nr 2 Pruszczu 
Gdańskim, a drugie Przedszkole Niepubliczne 
im. J. Korczaka w Pruszczu Gdańskim.

Tekst i zdjęcie: Angelika Dąbek

W dniu 24 stycznia 2018 roku w Starostwie 
Powiatowym w Pruszczu Gdańskim nastą-
piło uroczyste podsumowanie 15. Konkursu 
„Powiatowa Kartka Świąteczna”, do którego 
zgłoszonych zostało 57 prac. Wśród laureatów 
znaleźli się także uczniowie ze szkół znajdu-
jących się na terenie Gminy Trąbki Wielkie. 
Wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Caboń, 
Dominika Kisicka, Bartosz Niemczyk (wszyscy 
ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich) 
oraz Paweł Hermann ze Szkoły Podstawowej 
w Kłodawie. Nagrody laureatom wręczał Sta-
rosta Gdański Stefan Skonieczny.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Sylwia Makrucka

NASI UCZNIOWIE LAUREATAMI KONKURSU  
“POWIATOWA KARTKA ŚWIĄTECZNA”
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JUŻ 66 DZIECI 
Z KSIĄŻKĄ NA START

Od 18 stycznia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąb-
kach Wielkich realizowany jest 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 czytania 
dzieciom książek. W ciągu miesiąca skorzystały z naszej oferty 66 dzieci. 
Podczas pierwszej wizyty w bibliotece każde z nich otrzymało w prezen-
cie książkę, Kartę do Kultury i Paszport Biblioteczny, a po wypożycze-
niu minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego także pieczątkę 
w Paszporcie. Przypominamy, że po uzbieraniu 10 pieczątek na dzieci 
czekać będą kolejne nagrody – dyplomy potwierdzające ich czytelnicze 
zainteresowania. Serdecznie zachęcamy rodziców do odwiedzenia wraz 
z dziećmi biblioteki w Trąbkach Wielkich lub w Sobowidzu lub w Mie-
rzeszynie by przyłączyć się do akcji „Z książką na start”.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

RUSZA DKK  
DLA DOROSŁYCH

Od dawna w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich 
działają dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Pierwszy z nich przeznaczony 
jest dla dzieci, a drugi – dla młodzieży. Nigdy nie było jednak DKK 
dla dorosłych. A przecież w naszej Gminie na pewno jest wiele osób, 
które lubią czytać i rozmawiać o książkach, a może tylko posłuchać 
jak inni opowiadają lub spędzać czas w miłej atmosferze. Klubowi-
czem może zostać każdy, niezależnie od wieku, od tego jak szybko i ile 
książek czyta. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji 
i znać się na literaturze. Zapraszamy wszystkich chętnych. Inaugu-
racyjne spotkanie Klubowiczów odbędzie się w dniu 15 marca 2018 
roku (czwartek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich przy ulicy Sportowej 2. Będziemy się na nim dzielić wraże-
niami po przeczytaniu książki Stefana Chwina "Dolina Radości". Po 
dyskusji uczestnicy Klubu otrzymają kolejne książki do przeczytania. 
Uczestnictwo w klubie jest bezpłatne, a organizatorzy zapewniają cie-
kawą lekturę i miłą atmosferę.

Leszek Orczykowski 

NAMÓWIŁ DO WYJAZDU 
DO CZARNOBYLA

Po raz pierwszy jako pisarz, a nie podróżnik, Tomasz Ilnicki opo-
wiadał o Czarnobylu w dniu 6 lutego 2018 roku w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się zarówno 
o przyczynach i skutkach katastrofy czarnobylskiej elektrowni, jak 
i o tym jak obecnie funkcjonuje Czarnobylska Strefa Wykluczenia. Zo-
baczyli także wiele zdjęć ze Strefy. Szczególnie duże wrażenie na nich 
zrobiły te z opuszczonego miasta Prypeć. Usłyszeli również o historii 
powstania książki „Azyl. Zapiski stalkera”. Przekonali się, że jej autor 
jest zafascynowany tym miejscem. Ta fascynacja udzieliła się kilku 
osobom, które po spotkaniu zapewniały, że wybiorą się na wycieczkę 
do Czarnobyla.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

28 lutego 2018 roku (środa)
godz. 17.00

Biblioteka Publiczna w Sobowidzu 
ul. Kościuszki 4
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W tym roku Fundacja RECAL postanowi-
ła nagrodzić 10 najlepszych uczestników Pro-
jektu, którzy zebrali najwięcej aluminiowych 
puszek po napojach w całym 2017 roku. Oka-
zało się, że spośród blisko 120 uczestników, 
na których realizowany jest Projekt – GOK-
SiR znalazł się na 5. miejscu. W 2017 roku 
z naszego pojemnika przekazanych zostało 
do recyklingu 90 kg puszek aluminiowych 
po napojach, czyli ok. 5400 puszek. Jak wy-
liczyli specjaliści dzięki recyklingowi tych 
puszek będzie możliwe zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla o 1047 kg. W nagrodę, 
oprócz dyplomu, GOKSiR otrzymał 10 ko-
szulek sportowych i 10 znaczników promu-
jących Projekt. Koszulki zostały przekazane 
dla najlepszych uczestników Turnieju tenisa 
stołowego „Ferie 2018”, a znaczniki – dla UKS 
Kosynier Sobowidz.

A oto klasyfikacja za 2017 rok:
1.  Orlik w Dobrej – 227 kg
2.  Stowarzyszenie Razem dla Krępy – 128 kg
3.  Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą – 

128 kg
4.  Orlik w Powidzu – 93 kg
5.  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-

acji w Trąbkach Wielkich – 90 kg
6.  Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku – 

73 kg
7.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie 

– 70 kg
8.  Orlik w Somoninie – 50 kg
9.  Zespół Szkół w Orzechowie – 46 kg
10. Zespół Szkół w Tuchlinie – 45 kg

Od samego początku akcji, na stronie in-
ternetowej Projektu „Piłki za puszki” http://
www.pilkizapuszki.pl/

umieszczony jest, stale aktualizowany, 
ranking 10 najaktywniejszych uczestników, 
licząc od uruchomienia akcji, czyli od 2011 
roku. Według stanu na 19 stycznia 2018 roku 
przedstawia się on następująco:
1.  Stowarzyszenie Razem dla Krępy – 531 kg
2.  Boisko przy Zespole Szkół w Ostrowach 

nad Okszą – 433 kg
3.  Orlik przy Zespole Szkół w Dąbrowie Zie-

lonej – 285 kg
4.  Orlik w Dobrej – 227 kg
5.  Orlik w Żółwinie zarządzany przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Brwinowie – 193 kg
6.  Boisko przy Gimnazjum nr 20 w Warsza-

wie – 172 kg

GOKSIR NA 5. MIEJSCU W POLSCE

7.  Orlik w Powidzu – 169 kg
8.  Orlik przy Zespole Szkół w Orzechowie – 

163 kg
9.  Orlik przy Szkole Podstawowej nr 42 w Lu-

blinie – 163 kg
10. Orlik przy Centrum Kultury Fizycznej 

i Sportu w Bełżycach – 161 kg.
GOKSiR znajduje się tuż za w/w uczest-

nikami Projektu, gdyż w okresie od 17 marca 
2016 roku do 19 stycznia 2018 roku do recy-
klingu przekazanych zostało z naszego po-
jemnika 151 kg puszek aluminiowych, czyli 
ok. 9060 puszek. W nagrodę otrzymaliśmy 
za to 15 piłek.

Otrzymane piłki przeznaczone są dla 
użytkowników Orlika. Prosimy o wrzucanie 
kolejnych puszek aluminiowych do pojem-
nika znajdującego się na Placu Herbowym 
obok wejścia do Orlika. Dzięki temu otrzy-
mamy kolejne piłki, a i środowisko naturalne 
skorzysta na tym.

Projekt nawiązujący do świadomości 
ekologicznej pod nazwą „Piłki za puszki” 
zainicjowała w 2011 roku Fundacja RECAL, 
wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
Główną ideą projektu jest połączenie dwóch 
istotnych aspektów zrównoważonego rozwo-
ju społeczeństwa, sportu i ochrony zasobów 
naturalnych. Myślą przewodnią projektu jest 
propagowanie idei, że aktywność fizyczna 
pozwala zachować zdrowie każdego uprawia-
jącego sport. Recykling zaś oszczędza zasoby 

naturalne, a także przyczynia się do utrzyma-
nia środowiska w dobrej kondycji.

Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań 
Aluminiowych Puszek RECAL wspiera i pro-
muje na terenie Polski działania mające na 
celu odzysk i ponowne przetworzenie puszek 
aluminiowych po napojach. Cele swoje reali-
zuje upowszechniając w społeczeństwie wiedzę 
na temat możliwości powtórnego wykorzy-
stania puszek oraz płynących z tego korzyści 
ekologicznych i ekonomicznych. Fundacja 
RECAL powstała z inicjatywy producentów 
puszek do napojów: Continental Can Polska 
Sp. z o.o. i PLM AB Malmö ze Szwecji oraz 
pięciu producentów aluminium: Alcan, Alumi-
nium Company of America, Pechiney Rhenalu, 
Reynolds Deutschland i VAW Aluminium.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski 

Od 17 marca 2016 roku GOKSiR uczestniczy w projekcie Fundacji 
na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych „RECAL” z Warszawy 
pn. „Piłki za puszki”. Zobowiązuje ona Fundację do bezpłatnego 
udostępnienia na czas realizacji Projektu pojemnika do zbiórki 
aluminiowych puszek po napojach oraz tablicy informacyjnej, 
a także bezpłatnego przekazania za każde zebrane 15 kg alumi-
niowych puszek po napojach (1 kg to około 60 szt.) jednej piłki 
klasy treningowej do dowolnej dyscypliny.
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Zawodnik Tenisowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Leo Trąbki Małe Leon 
Zorski znakomicie rozpoczął 2018 rok. 
W Halowych Mistrzostwach Polski do lat 
12, które odbyły się w dniach 5-12 stycznia 
w Centrum Tenisowym Sobota k. Poznania 
w parze z Mateuszem Lange z Akademii 
Tenisowej Angelique Kerber Puszczykowo 
zdobył brązowy medal w grze podwójnej. 
W pierwszej rundzie pokonali oni 6:0, 6:1 
parę Mikołaj Czubak (KAT Błonie Kra-
ków) i Olaf Wiśniewski (AT Masters Łódź). 
W ćwierćfinale zwyciężyli parę Kasper Kul-
pa (TOP Tenis Lublin) i Kacper Ponitka 
(TUKS Leo Trąbki Małe) 6:2, 6:2. W walce 
o finał zmierzyli się z parą Tomasz Berkieta 
(Tennis Pro Piaseczno) i Jakub Jędrzejczak 
(Advantagesię Bielsko-Biała). Niestety ulegli 
im 1:6, 1:6. Na pocieszenie pozostaje fakt, 
że to właśnie ich rywale zostali Mistrzami 
Polski. W Mistrzostwach wśród 16 par były 
jeszcze dwie, w których występowali zawod-
nicy TUKS Leo Trąbki Małe. Kacper Ponitka 
wraz z Kacperem Kulpą (TOP Tenis Lublin) 
odpadli w ćwierćfinale, a Bruno Kokot wraz 

LEON ZAORSKI BRĄZOWYM MEDALISTĄ 
MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE

z Mikołajem Kowalem (PT Olimpia Poznań) 
przegrali w pierwszej rundzie.

Cała trójka tenisistów TUKS Leo Trąbki 
Małe wystąpiła także wśród 32 zawodników 
w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 12 
w grze pojedynczej.

Najlepiej spośród nich wypadł Leon Zaor-
ski, który po pokonaniu Macieja Zarębskiego 
(Tennis Pro Piaseczno) 6 : 1, 6 : 1 i Jana No-
wackiego z Legii Warszawa 6 : 3, 6 : 2 odpadł 
dopiero w ćwierćfinale ulegając Hugo Kwa-
śniewskiemu (AT Angelique Kerber Pusz-
czykowo) 0 : 6, 0 : 6. Bruno Kokot wygrał 
w pierwszej rundzie z Michałem Ostrowskim 
(Start Wisła) 6 : 2, 6 : 2, a w drugiej przegrał 
z Jakubem Tomasiakiem (Advantage Bielsko-
-Biała) 6 : 7 (1), 1 : 6. Natomiast Kacper Po-
nitka wygrał w pierwszej rundzie z Jakubem 
Ostaszkiewiczem (KS AZS AWF Wrocław) 
7 : 6 (2), 6 : 3, by w drugiej ulec Mikołajowi 
Migdalskiemu (Advantage Bielsko-Biała) 2 : 6, 
2 : 6. Tak więc Leon Zaorski zajął ostatecznie 
miejsce 5 – 8, a Bruno Kokot i Kacper Ponitka 
uplasowali się na miejscach 9 – 16.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Zaorski 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol serdecznie zaprasza na szkolenie

„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Oto kilka najważniejszych informacji o szkoleniu:
✔ adresowane dla wszystkich osób powyżej 18  roku życia
✔ szkolenie jest całkowicie BEZPŁATNE
✔ zapewniamy BEZPŁATNY POCZĘSTUNEK
✔ ELASTYCZNE TERMINY SZKOLEŃ -14 godzin szkolenia rozłożonych

jest na kilka spotkań o dogodnej porze dnia

✔ szkolenie  odbywać  się  będzie  BLISKO  TWOJEGO  DOMU 

(w szkolnych salach informatycznych)

✔ Poznasz PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA. Nie trzeba wykazywać

się  znajomością  obsługi  komputera.  Po  opanowaniu  podstaw

przejdziemy  do  szkolenia  z  e-Usług.  Jeśli  wiesz  jak  obsługiwać

komputer, od razu przejdziemy do szkolenia z e-Usług

✔ E-USŁUGI to PRAKTYCZNA WIEDZA – jak znaleźć numer telefonu
do lekarza lub urzędu? Jak sprawdzić oceny dziecka w e-dzienniku?

Jak  wysłać  e-maila?  Jak  odnaleźć  zdjęcia  lub  inną  informację
na stronie urzędu, parafii lub innej instytucji? Jak zapłacić rachunek,
kupić  taniej  sukienkę, koszulę,  atrakcyjny  prezent  lub  wysłać  list

 bez wychodzenia z domu – to przykłady tematów szkoleń

✔ ATRAKCYJNA FORMA SPĘDZENIA CZASU –  możliwość  poznania

nowych osób, ciekawe wyzwanie, rozwijające i pożyteczne

✔ KONTAKT i ZAPISY  –

Mariusz Czerwiński–pokój numer 13 w Urzędzie Gminy //

tel 512-006-356 // mariusz.czerwinski@trabkiw.ug.gov.pl

DO ZOBACZENIA NA SZKOLENIU!
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Już po raz drugi w Gminie Trąbki Wielkie odbędzie 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. Dy-
stans rodzinny, obligatoryjny, wynosić będzie 1963 metry. Wskazuje on 
datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka ps. „La-
lek”. 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. Zgodnie 
z Umową zawartą między Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekre-
acji 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 
natomiast do wpłaty na konto GOKSiR nr 57 8335 0003 0300 4636 2000 
0001 wpisowego w wysokości 10 zł.

Rejestracja odbywa się na stronie:
b4sportonline.pl.

Tam też znajdują się szczegóły dotyczące uczestnictwa w Biegu.
Natomiast więcej na temat projektu „Tropem Wilczym. Bieg 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych” można się dowiedzieć na stronie 
tropemwilczym.pl

Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Trąbkach Wielkich 
serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie na

KATEGORIE WIEKOWE:
- żaczki i żacy (rocznik 2005 i młodsi)
- młodziczki i młodzicy (rocznik 2004 - 2002) 
- juniorki i juniorzy (rocznik 2001 - 1998)
- seniorki i seniorzy (rocznik 1997 i starsi)

45. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w szachach
25.02.2018 r. (niedziela)- Biblioteka w Trąbkach Wielkich 
  
   
13:30 Otwarcie Biura Zawodów
14:00 Rozpoczęcie Turnieju 

Szczegóły na www.goksir-trabkiwielkie.pl oraz na facebook.pl/goksirtrabkiwielkie

https://b4sportonline.pl/Bieg_Tropem_Wilczym_2018
http://tropemwilczym.pl
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83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
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Redaktor naczelny: Leszek Orczykowski

1.  25.02.2018 r., Trąbki Wielkie, 45. Mistrzo-
stwa Gminy w szachach

2.  18.03.2018 r., Trąbki Wielkie, 25. Mistrzo-
stwa Gminy w warcabach

3.  15.04.2018 r., Trąbki Wielkie, 9. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce koszykowej mężczyzn

4.  06.05.2018 r., Drzewina, 5. Bieg przełajowy

5.  27.05.2018 r., Mierzeszyn, 11. Mistrzostwa 
Gminy w wędkarstwie

6.  17.06.2018 r., Trąbki Wielkie, 10. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce nożnej 6-osobowej

7.  01.07.2018 r., Trąbki Wielkie, 25. Turniej 
Sołectw

8.  08.07.2018 r., Trąbki Małe, 5. Mistrzostwa 
Gminy w tenisie

9.  12.08.2018 r., Trąbki Wielkie, 2. Senioriada

10.  26.08.2018 r., Postołowo, 5. Mistrzostwa 
Gminy w konkursach golfowych

11.  09.09.2018 r., Trąbki Wielkie, 14. Mistrzo-
stwa Gminy w strzelectwie

12.  23.09.2018 r., Trąbki Wielkie, 23. Mistrzo-
stwa Gminy w lekkiej atletyce

13.  07.10.2018 r., Trąbki Wielkie, 28. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce siatkowej mężczyzn

14.  21.10.2018 r., Trąbki Wielkie, 28. Mistrzo-
stwa Gminy w piłce siatkowej kobiet

15.  04.11.2018 r., Trąbki Wielkie, 41. Mistrzo-
stwa Gminy w tenisie stołowym

16.  18.11.2018 r., Trąbki Wielkie, 20. Mistrzo-
stwa Gminy w futsalu eliminacje

 17. 25.11.2018 r., Trąbki Wielkie, 20. Mistrzo-
stwa Gminy w futsalu finały

W porównaniu z ubiegłorocznym 
Współzawodnictwem wprowadzone zosta-
ły następujące zmiany:
–  w Mistrzostwach Gminy w wędkarstwie 

może uczestniczyć tylko jedna drużyna 
z każdego sołectwa składająca się co naj-
wyżej z trzech osób, z wyjątkiem sołectw, 
które w ubiegłorocznych Mistrzostwach 
zajęły trzy pierwsze miejsca, sołectwa te, 
czyli: Sobowidz, Trąbki Wielkie i Mierze-
szyn, będą mogły wystawić dwie drużyny,

–  z Turnieju Sołectw usunięta została konku-
rencja bicia piany, a w slalomie piłkarskim 
zrezygnowano z żonglerki,

–  w Senioriadzie konkurencje i ich zasady 
ustali Gminna Rada Seniorów,

–  w Mistrzostwach Gminy w strzelectwie każ-
dy z uczestników odda najpierw 3 strzały, 
po których będzie można sprawdzić celność, 
a następnie do tej samej tarczy 7 kolejnych, 
i wyniki tych 10 strzałów będą liczyć się do 
klasyfikacji,

–  nie będzie można zdobywać punktów do 
Współzawodnictwa Sołectw za zorganizo-
wanie imprez własnych.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski 

WSPÓŁZAWODNICTWO  
SOŁECTW CZAS ZACZĄĆ

W dniu 15 lutego 2018 roku podczas spotkania Wójta Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażeja Konkola z sołtysami ustalony został regulamin 
Współzawodnictwa Sołectw Gminy Trąbki Wielkie 2018. W ramach 
Współzawodnictwa odbędzie się 16 zawodów:




