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Umowa określająca zasady 
współpracy przy organizacji tej 
Imprezy została podpisana w Urzę-
dzie Gminy Trąbki Wielkie w dniu 
4 kwietnia 2018 roku.

Podpisali  ją:  Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
i Dyrektor Generalny Firmy Lang 
Team Warszawa Czesław Lang 
(przed laty znakomity kolarz 
m.in. Wicemistrz Olimpijski). 
Podczas tej uroczystości obecni 

VIENNA LIFE LANG TEAM MARATONY 
ROWEROWE W TRĄBKACH WIELKICH!!!

byli: Krzysztof Golwiej – Prezes 
Pomorskiego Okręgowego Związku 
Kolarskiego, Jerzy Guss – Wice-
prezes Pomorskiego Okręgowego 
Związku Podnoszenia Ciężarów, 
a także dwaj znakomici zawodnicy 
mieszkający w naszej Gminie: Igor 
Tracz – wielokrotny Mistrz Świa-
ta w wyścigach psich zaprzęgów 
i Krzysztof Krzywy – kolarz, m.in. 
zwycięzca Szosowych Górskich 
Mistrzostw Polski. Po podpisaniu 

necie i odbywało się w obecności 
mediów z TVP3 Gdańsk i Radio 
Gdańsk na czele.

Czesław Lang Maratony Rowe-
rowe organizuje od 12 lat i już na 
dobre zakotwiczyły na sportowej 
mapie Polski. Przyciągają zarówno 
amatorów, jak i zawodowców, na 
trasie wyścigu spotykają się młodzi 
i starsi, doświadczeni i początkują-
cy. Wszystko zgodnie z ideą – wy-
startować może każdy, wystarczy 
mieć rower i kask. Różnorodne 
trasy i dystanse gwarantują emo-
cje wszystkim, niezależnie od do-
świadczenia i kolarskiego poziomu. 
IBędą one na pewno ciekawe bo 
ich autorami 

Przygotowane zostaną cztery 
dystanse: Parada Rodzinna (ok. 10 
km), Mini (ok. 30 km), Medio (ok. 
60 km) i Grand Fondo (ok. 100 
km co oczywiście jest związane ze 
stuleciem odzyskania przez Polskę 
Niepodległości). Parada Rodzinna 
to rekreacyjny przejazd uczestni-
ków bez pomiaru czasu, natomiast 
na pozostałych dystansach załoga 
sędziowska dbać będzie o profesjo-
nalny pomiar czasu. Uczestnicy 
Mini, Medio i Grand Fondo będą 
mogli skorzystać z bufetów na 
trasie, a po Maratonie z posiłku 
regeneracyjnego.

Start i meta zlokalizowane 
będą na stadionie w Trąbkach 
Wielkich, gdzie powstanie specjalne 
miasteczko wyścigu ze stoiskami 
sponsorskimi, podium do dekora-
cji i telebimem. Natomiast trasa 
przebiegać będzie przez malownicze 
tereny Gminy Trąbki Wielkie. Po 
starcie ze stadionu nastąpi dojazd 
do rundy, którą uczestnicy poko-
nają 1, 2 lub 3-krotnie w zależno-
ści od wybranego dystansu. Trasa 

To już pewne. Jeden z najpopularniejszych cykli dla miłośników dwóch kó-
łek w Polsce Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe zawita do Trąbek 
Wielkich!!! Zawody odbędą się w sobotę – 16 czerwca 2018 roku. Będzie to 
czwarta tegoroczna edycja w/w cyklu. Wcześniej kolarze spotkają się w Kra-
kowie (12 maja), Warszawie (19 maja) i Gdańsku (27 maja), a po zawodach 
w Trąbkach Wielkich także w Katowicach (15 września) i Kwidzynie (29 wrze-
śnia). Jesteśmy więc w doborowym towarzystwie.

Umowy Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol poinformował, 
że Impreza w Trąbkach Wielkich 
odbywać się będzie w ramach Obcho-
dów Jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, a ho-
norowy patronat nad nią objął 
JE Ksiądz Arcybiskup Metropoli-
ta Gdański Leszek Sławoj Głódź. 
Było to duże wydarzenie. Świad-
czy o tym fakt, że można było 
wszystko oglądać na żywo w Inter-
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na rundach będzie zróżnicowana, 
miejscami interwałowa. Trzeba 
będzie także uważać na nierówną 
miejscami nawierzchnię. Szczegól-
ną ostrożność należy zachować po 
starcie oraz przed metą, gdzie trasa 
przecina drogę wojewódzką nr 222.

W Vienna Life Lang Team Ma-
ratony Rowerowe na dystansach: 
Grand Fondo MTB Open, Grand 
Fondo, Medio, Mini, Rodzinnej Pa-
radzie we wszystkich kategoriach 
wiekowych obowiązywać będą na-
stępujące opłaty za udział w jednej 
edycji maratonu:

60 zł – Grand Fondo MTB 
Open, Grand Fondo, Medio, Mini 
– do środy włącznie (godz. 23:59) 
przed daną edycją (Internet, bank) 
lub w dzień poprzedzający start 
(Biuro Zawodów),

10 zł – Rodzinna Parada – do 
środy włącznie (godz. 23:59) przed 
daną edycją (Internet, bank) lub 
w dzień poprzedzający start lub 
w dniu wyścigu (Biuro Zawodów),

70 zł – Grand Fondo MTB 
Open, Grand Fondo, Medio – opła-
ta w dniu startu, dokonywana wy-
łącznie w formie gotówki w Biurze 
Zawodów,

50% zniżka dla dzieci i mło-
dzieży urodzonych w latach 2002 
– 2005 na dystansach Mini i Medio.

Uczestnicy Vienna Life Lang 
Team Maratony Rowerowe w ra-
mach opłaty startowej otrzyma-
ją: numer startowy z chipem 
(w przypadku Parady Rodzinnej 
bez chipa), prawo do korzystania 
z bufetów na trasie (woda, napoje, 
owoce itp.), posiłek regeneracyjny 
po maratonie (nie dotyczy Parady 
Rodzinnej), pomiar czasu (nie doty-
czy Parady Rodzinnej), profesjonal-
nie oznaczone trasy, zabezpieczenie 
medyczne i ratownicze, możliwość 
umycia roweru po maratonie, do-
skonałą organizację, oprawę i ko-
larską atmosferę oraz produkty 
energetyczne VITARADE.

Trwa już internetowa rejestra-
cja do Vienna Life Lang Team Ma-
ratonów Rowerowych. Wszystkich 
chętnych zapraszamy na stronę:  
https://www.rejestracja.langteam.
com.pl/

Kibice będą mogli śledzić relacje 
z maratonów w najważniejszych mediach 
w Polsce. Patronat nad imprezą objęły 
bowiem m.in.: Telewizja Polska, 
Polskie Radio, Onet, Fakt, Przegląd 
Sportowy, Wprost.

Szczegółowe informacje o tym 
wydarzeniu, z Regulaminem włącz-
nie, znajdują się na stronie: 
http://www.viennalifemaraton.pl/

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski

https://www.rejestracja.langteam.com.pl/
https://www.rejestracja.langteam.com.pl/
http://www.viennalifemaraton.pl/
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Podjęto podczas niej następujące uchwały:
– XLIX/348/2018 z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy Trąbki Wielkie 
na 2018 rok.

– XLIX/349/2018 z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2018-2032.

– XLIX/350/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w spra-
wie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Trąbki Wielkie w 2018 roku”. 
Załącznik Nr 1

– XLIX/351/2018 z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie sposobu podziału środków na wspiera-
nie doskonalenia zawodowego nauczycieli (planu 
dofinansowania), ustalenia maksymalnej kwoty do-
finansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.

– XLIX/352/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w spra-
wie podziału Gminy Trąbki Wielkie na okręgi wy-
borcze w wyborach do Rady Gminy Trąbki Wielkie.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się 
na stronie:

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

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

W dniu 14 marca 2018 roku odbyło się spo-
tkanie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola z kołami łowieckimi dzierżawiącymi obwody 
łowieckie na terenie naszej Gminy. Przedmiotem 

OBRADOWALI RADNI
XLIX Sesja Zwyczajna odbyła się w dniu 27 marca 2018 roku w Sali 
obrad Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

WÓJT SPOTKAŁ SIĘ Z MYŚLIWYMI niem rocznych planów łowieckich oraz zagrożeniem 
ASF. Zagorzałą dyskusję wzbudziła proponowana 
zmiana Prawa łowieckiego w zakresie szacowania 
szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Za-
angażowanie w ten proces przedstawicieli Urzędu 
Gminy, Koła Łowieckiego i poszkodowanych może 
stwarzać wiele problemów technicznych.

W temacie dotyczącym polowań zbiorowych 
wskazano na potrzebę szczegółowego opisania 
miejsca polowania w planach polowań oraz za-
mieszczania informacji o polowaniu i prawidło-
wego jego oznakowania poprzez ustawienie tablic 
ostrzegawczych. W przedmiocie zagrożenia ASF 
poinformowano o konieczności zachowania usta-
lonych odgórnie procedur oraz zgłaszania wszyst-
kich podejrzanych osobników do odpowiednich 
służb weterynaryjnych. Na zakończenie Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie wskazał na potrzebę ko-
lejnego spotkania po przyjęciu nowelizacji ustawy 
Prawo łowieckie.

Wioletta Wrona
Zdjęcie: Andrzej Markowski

MSZA PAPIESKA  
W CZERNIEWIE

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przypadającą w tym roku w dniu 
8 kwietnia w kościele filialnym w Czerniewie odbyła się Msza św. po-
święcona św. Janowi Pawłowi II. Mszy przewodniczył ks. Krzysztof No-
wak – Proboszcz Parafii w Żelisławkach. Przed Mszą św. przedstawiciele 
władz samorządowych, instytucji i szkół gminnych oraz mieszkańcy 
Gminy Trąbki Wielkie złożyli przed obrazem św. Jana Pawła II wią-
zanki kwiatów i znicze. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze 
wszystkich gminnych szkół oraz OSP Trąbki Wielkie i OSP Mierzeszyn.

Maria Sautycz
Zdjęcie: Andrzej Markowski

spotkania było omówienie zagadnień związanych 
z proponowaną zmianą ustawy Prawo łowieckie; 
przygotowaniem planów polowań zbiorowych oraz 
organizowaniem polowań; realizacją i przygotowa-
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Wycinanie starych, dziuplastych drzew, 
a także prace remontowe i dociepleniowe na-
szych budynków powodują, że ptaki (dziupla-
ki) mają coraz mniej miejsc, w których mogą 
sobie uwić przytulne gniazdka.

Ptaki są nie tylko ozdobą parków, ale 
przede wszystkim są naszymi wielkimi so-
jusznikami w walce z komarami, muchami 
i szkodnikami ogrodów. Te drobne skrzydla-
te zwierzątka zjadają ogromne ilości owadów, 
ślimaków oraz nasion chwastów.

Zaprośmy je do naszych siedlisk, parków 
i ogrodów! 

Mniej będzie much, komarów i innego ro-
bactwa, a wieczorny wypoczynek na świeżym 
powietrzu umilą nam śpiewne trele naszego 
skrzydlatego sąsiada i może komary nie będą 
tak licznie atakować.

Inicjatywa „Przygarnij ptasią rodzinę” cie-
szy się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
i mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowa 
akcja i uda się ją kontynuować w kolejnych 
latach. Już teraz planujemy zakup karmników 
dla ptaków, które przed zimą przekażemy do 
szkół i sołectw z prośbą o dokarmianie i po-
moc skrzydlatym sąsiadom w przetrwaniu 
zimy. Liczę na zaangażowanie mieszkańców 
i zachęcam do indywidualnego podejmowa-
nia takich działań. 

Wioletta Wrona
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

„PRZYGARNIJ PTASIĄ RODZINĘ”
„Przygarnij ptasią rodzinę” to tytuł akcji, zorganizowanej tej wiosny 
na terenie Gminy Trąbki Wielkie, w ramach której Gmina zakupiła 
40 budek lęgowych dla ptaków. 15 budek do samodzielnego mon-
tażu przekazano do szkół podstawowych oraz 25 gotowych skrzy-
nek lęgowych do powieszenia w sołectwach odebrali sołtysi.

W związku z trwającym okresem wiosennym 
przypominamy, że zgodnie z art. 124 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2018 r. 142) zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szu-
warów. Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega 
karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 usta-
wy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi 
również utratą unijnych dopłat dla rolników. 

UWAGA! OBOWIĄZUJE ZAKAZ 
WYPALANIA TRAW!

Należy zaznaczyć, że wbrew powszechnym opiniom wypalanie traw 
jest szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska naturalnego. Niszczy się 
bowiem życie biologiczne w glebie i pozbawia próchnicy. Giną ptaki 
i drobne zwierzęta, a w powietrzu unoszą się szkodliwe toksyny. Na-
leży pamiętać, że ogień to żywioł, nad którym nie zawsze uda nam się 
zapanować. Pożar często wymyka się spod kontroli i gwałtownie roz-
przestrzeniając się stwarza zagrożenie dla zabudowań i lasów. Wypalanie 
traw utrudnia często poruszanie się po drogach kierowcom i może być 
przyczyną groźnych wypadków.

APELUJĘ O ROZSĄDEK!
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol

Zdjęcie: Beata Wajsbrot
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Ośmielony przez Gospodarza tych łamów, chciałbym 
podzielić się kilkoma zdaniami w związku z dopiero co 
zakończonym XIX-tym rozpoczęciem sezonu motocy-
klowego na Pomorzu, zwanym w środowisku „Jajcarnią”. 

W Sobowidzu poświęciliśmy jednoślady już po raz 
dziesiąty, a że wyjątkowo odbyło się to po – wczesnej 
tego roku – Wielkanocy oraz przy pięknej pogodzie, do-
datkowym atrakcyjnym elementem zlotu stał się koncert 
Boanerges Biker’s Band na otwartym powietrzu.

Impreza dawno już przekroczyła kameralne ramy 
i bez wsparcia współdziałających osób i instytucji po pro-
stu nie byłaby możliwa. Władze gminne nie tylko fundują 
atrakcyjne nagrody w konkursach, ale poprzez zależne 
od siebie agendy GOKSiR-u, Szkoły Podstawowej w So-
bowidzu, Przedszkola w Trąbkach Wielkich zapewniają 
grochówkę o zasłużonej sławie, zaplecze sanitarne i tego-
roczną nowość: scenę. O bezpieczeństwo, ale i o dystrybu-
cję bigosu i zupy dla zgłodniałych i spragnionych wiosny 
motocyklistów dbają strażacy z OSP Sobowidz. Piekarnia 
pana Czajki z Różyn wiernie zapewnia świeże pieczywo. 
Gdańskie Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, sa-
lon motocyklowy Moto-Klan, klub MC Lotor tradycyjnie 
przywożą własne premie lub puchary, podobnie jak – po 

raz kolejny – Starosta Powiatu Gdańskiego i Burmistrz 
bratniej Gminy Uehlfeld. Niedawno bierzmowana mło-
dzież „obrączkuje” przekraczające całymi grupami rogatki 
Sobowidza motocykle.

Dla wielu z naszych gości ta owocująca gościnnością 
współpraca jest magnesem, który tu przyciąga. Liczni chcą 
także sami być pożyteczni, przyłożyć się do ważnych, do-
brych inicjatyw; tym razem była taką zbiórka na operację 
ratowania po wypadku ręki jednej z motocyklistek, Kasi, 
przeprowadzona przez panie z parafialnego koła „Caritas” 
przy stoisku z kawą i lokalnymi, domowymi wypiekami 
(40 blach ciast!) oraz przez wolontariuszy Trójmiejskie-
go Stowarzyszenia Motocyklowego. Przyniosła ponad 
11 tys. złotych...

Nikt z nas nie był w stanie przeliczyć tłumu maszyn 
i ludzi. Niebu i rozsądkowi dziękujemy, że nikomu nic 
się nie stało. W tajemniczy sposób jakoś znów się zmie-
ściliśmy i – choć tak bardzo różni w temperamentach, 
upodobaniach, przeżywaniu tej naszej pasji – zgodnie 
i pogodnie spędziliśmy czas. Zarówno ci, którzy zaraz po 
modlitwie i poświęceniu ruszyli w zaplanowane z przy-
jaciółmi czy rodziną trasy, jak i ci uczestniczący w ry-
walizacjach konkursowych (zawsze z przymrużeniem 

oka), słuchający dobrej, rytmicznej muzyki, czy wreszcie 
korzystający z kameralnego klimatu ogniska w ogrodzie 
– snujący tam plany i opowieści.

Nie będę polemizował z różnymi mediami w wylicze-
niach ilości uczestników, za to warto odnotować najdłuż-
szą przebytą na „Jajcarnię” trasę: 800 km, zza zachodniej 
granicy. Zabytkowy motocykl, który ozdabiał ołtarz, 
pochodził z 1928 roku, a najstarszy uczestnik imprezy – 
tym razem nasz parafianin! – pan Stanisław kończy 80-
kę, najmłodszy, na własnym quadzie, miał tylko 4 lata.

Oby to wspólne świętowanie zapowiadało sezon 
bezpieczny, radosny, z masą wspaniałych przygód i praw-
dziwych przyjazni, spoiło rodziny i kluby, przybliżyło nas 
do planów Nieba.

ks. Krzysztof „Maślak” Masiulanis
Zdjęcia: Andrzej Markowski

MOTO-KLECHA O JAJCARNI
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W Niedzielę Palmową 25 marca 2018 r. pa-
rafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
po raz kolejny była gospodarzem Przeglądu 
Pieśni Wielkopostnych. Pomysł zorganizowa-
nia Przeglądu zrodził się w głowach chórzystów 
miejscowego chóru Santo Bartolomeo i odbył 
się już po raz piąty. Patronat nad wydarzeniem 
objął Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. 

W neogotyckim kościele p.w. Serca Pana 
Jezusa zgromadzeni mogli wysłuchać siedmiu 
chórów, których piękny śpiew rozbrzmiał w mu-
rach świątyni. Zaśpiewały chóry: Adoremus ze 
Straszyna, Cantata z Pszczółek, Kozal oraz Per-
ła Maryi, oba z Pruszcza Gdańskiego, Soli Deo 
z Rotmanki, Santo Bartolomeo z Mierzeszyna 
oraz Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf ” 
z Trąbek Wielkich.

Każdy z chórów zaprezentował pieśni 
pasyjne w różnych aranżacjach, zarówno we 
współczesnych, jak i średniowiecznych opra-
cowaniach. Każdy przegląd ma swą pieśń 
przewodnią. W tym roku był nią utwór Zol-
tana Kodaly`a Stabat Mater Dolorosa. Zwień-
czeniem Przeglądu było wspólne odśpiewanie 
pieśni przez grupę blisko 100 chórzystów pod 
przewodnictwem Mateusza Kempy - dyrygen-
ta Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Gryf ”. 

Przegląd zbiegł się z dziesiątą rocznicą 
śmierci znanego i cenionego lokalnego arty-
sty Zygmunta Bukowskiego. Aby uczcić pa-
mięć o Nim została zorganizowana wystawa 
rzeźb Jego autorstwa, a także odczytany jeden 

z wierszy pt. Mierzeszyńska Madonna. Ponadto 
wizerunek wyrzeźbionej przez Niego Madonny 
został umieszczony na plakacie zapowiadają-
cym koncert.

Nasz Przegląd na stałe wpisał się w kalen-
darz wydarzeń mierzeszyńskiej parafii. Spo-
tkanie chórów na tydzień przed świętami Męki 
i Zmartwychwstania Pańskiego stało się już 
tradycją, która wprowadza nas w atmosferę 
Wielkiego Tygodnia. Jest również wyjątkowym 
wydarzeniem muzycznym na wysokim pozio-

mie, które jest atrakcyjne dla każdego kto ceni 
sobie piękno muzyki chóralnej. Cieszymy się, że 
to wydarzenie promuje Mierzeszyn i całą Gminę 
Trąbki Wielkie, jako Gminę przyjazną dla tego 
typu przedsięwzięć artystycznych i otwartą na 
kulturę przez duże „K”. Zapraszamy już teraz 
na kolejną edycję w 2019 roku, która odbędzie 
się w Niedzielę Palmową w mierzeszyńskim 
kościele.

Marta Jeruzalska
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

CHÓRY ŚPIEWAŁY PIEŚNI WIELKOPOSTNE

W dniu 25 marca 2018 roku w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Trąbkach Wielkich miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie kultural-
ne. Był nim koncert z udziałem doktor 
habilitowanej, wykładowcy poznań-
skiej Akademii Muzycznej Małgorzaty 
Woltmann-Żebrowskiej, utalentowanej 
studentki Katarzyny Biereckiej i Cap-
pelli Gedanensis. Został on wykonany 
w ramach projektu „Stabat Mater” jako 
jeden z trzech. Dwa pozostałe odbyły 
się w Bazylice Św. Brygidy w Gdań-
sku i w Kolegiacie Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Gdyni. W ra-
mach koncertu wykonany został utwór 
skomponowany przez XVIII-wiecznego 
mistrza Giovanniego Battistę Pergolesie-
go. Utwór ten pomimo skromnej obsa-
dy (sopran, alt, dwoje skrzypiec i basso 
continuo) wzruszał, urzekał i zachwycił 
publiczność, która po brzegi wypełniła 
Trąbkowskie Sanktuarium.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

CAPPELLA GEDANENSIS 
W TRĄBKACH WIELKICH
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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 i KORZYŚCI– 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 niektóre przykłady tematów 
szkoleń 

✓ ATRAKCYJNA FORMA SPĘDZENIA CZASU – możliwość poznania 
nowych osób, ciekawe wyzwanie, rozwijające i pożyteczne 

✓ KONTAKT i ZAPISY  – 
Mariusz Czerwiński – pokój numer 3 w Urzędzie Gminy // 
tel (58) 683-70-09 // mariusz.czerwinski@trabkiw.ug.gov.pl 

ZGłOŚ SIĘ I SKORZYSTAJ! 

 

 

 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY 

w Trąbkach Wielkich 
SERDECZNIE ZAPRASZA na  

 FESTYN INTEGRACYJNY z okazji 

XIII DNIA GODNOŚCI  

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
dnia 10.MAJA 2018R. 

Na placu parafialnym przy kościele p.w. WNMP w Trąbkach Wielkich  

10.00- nabożeństwo majowe w kościele 

10.15.-14.00 Festyn Integracyjny  

ZAPEWNIAMY MOC ATRAKCJI: 
-akompaniament muzyczny, gry i zabawy, warkoczyki, trampolina, malowanie twarzy, 

-grill, bigos, grochówka i inne pyszności 
LOTERIA Z WYJĄTKOWYMI NAGRODAMI 

 
ORAZ WIELE INNYCH NIESPODZIANEK…. 

ROLETY               ŻALUZJE               MOSKITIERY

zadzwoń lub odwiedź nasz zakład produkcyjny - przyjedziemy, 

doradzimy, zmierzymy.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY - Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 1H 
tel. (58) 731 19 71, (58) 691 17 32, fax (58) 692 11 51, poczta@alfasystem.pl

www.alfasystem.pl

- skuteczna ochrona przed owadami 
  i insektami

 bezinwazyjny montaż i demontaż, dzięki -
  zastosowaniu specjalnych łapek

 siatka w kolorze szarym-

 profil ramki w kolorach: biały, brąz, -
  złoty dąb, mahoń i orzech

 moskitiery drzwiowe w kolorach: białym i-
  brązowym, montowane na zawiasach

Moskitiery

Roletki w Prowadnicach
- bogata kolekcja tkanin: gładkich, 
  satynowych, drukowanych, 
  podgumowanych

 dzięki swej budowie kompatybilna -
  ze skrzydłem okna

 możliwość stopniowania podnoszenia, -
  niezależnie od położenia skrzydła okna

 osłony i prowadnice w czterech kolorach-
  podstawowych: biały, brąz, beż, mahoń
  bez struktury 
  oraz ze strukturą: złoty dąb, orzech, 
  mahoń

wycenimy gratis!

Promocja letnia

Promocja letnia
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W dniu 15 kwietnia 2018 roku swój jubileusz 90. urodzin obchodził Pan Włady-
sław Gajęcki zamieszkały w Domachowie. Z tej okazji Jubilata odwiedził Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Trąbkach Wielkich Grażyna Wysiecka.  Senior otrzymał bukiet kwiatów, upo-
minek wraz z serdecznymi życzeniami długich lat życia, przepełnionych zdrowiem 
i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca 
i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu. Pan Władysław jest 
osobą uśmiechniętą i promienną. Wspaniale opiekuje się nim rodzina. Doczekał się 
20 wnuków i 25 prawnuków.

Beata Kaczmarek-Galińska
Zdjęcie: Marcin Laga

90. URODZINY PANA WŁADYSŁAWA
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W dniu 20 marca 2018 roku w Szkole Podsta-
wowej w Mierzeszynie odbył się 4. Gminny Turniej 
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym i Ratow-
nictwie. 15 uczniów z pięciu szkół podstawowych 
z terenu Gminy Trąbki Wielkie zmagało się roz-
wiązując test z wiedzy teoretycznej oraz pokonując 
przeszkody w części praktycznej. W klasyfikacji dru-
żynowej zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Sobowidzu w składzie: Kajetan Grzesiuk, Kacper 
Gutorski, Kacper Pawlukiewicz, przed drużyną ze 
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie w składzie: Da-
wid Adamczyk, Klaudiusz Czerwiński, Paweł Baka 
i przed drużyną Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich w składzie: Adam Pawlak, Karol Dzieżyc, 
Jakub Makarewicz. Najlepszy wynik w teście kon-
kursowym uzyskał Kajetan Grzesiuk, a w sprawno-
ściowym torze przeszkód - Kacper Pawlukiewicz.

Organizatorami Turnieju oraz fundatorami 
nagród dla wszystkich uczestników Turnieju byli: 
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie oraz Pomorski 
Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku.

Tekst i zdjęcie: Justyna Perka

Celem Turnieju jest popularyzowanie prze-
pisów i kształtowanie umiejętności w zakresie 
przeciwpożarowej w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwo, w szczególności propago-

UCZNIOWIE Z SOBOWIDZA 
NAJLEPSI W TURNIEJU BRD

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
W dniu 22 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wiel-
kich odbyły się eliminacje gminne 41. edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkolnej pod hasłem 
„Młodzież zapobiega pożarom”.

wanie wśród młodzieży znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na 
wypadek pożaru, praktycznych umiejętności 
posługiwania się sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym, wiedzy na temat technik pożarniczych 
i organizację ochrony przeciwpożarowej, a także 
historii i tradycji ruchu strażackiego.

Udział w nim wzięły 22 osoby w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Turniej składał z dwóch 
etapów: testu pisemnego i egzaminu ustnego. 
Nad jego sprawnym przeprowadzeniem czu-
wała Komisja w składzie: kpt. Paweł Maj z PSP 
Pruszcz Gdański, Anna Andreskowska z Urzę-
du Gminy Trąbki Wielkie, Krzysztof Kraiński  
– Prezes Zarządu Gminnego ZOSP i Grzegorz 

Maliszewski – Komendant Gminny ZOSP. Po 
podsumowaniu liczby punktów uzyskanych 
przez uczestników z dwóch etapów Komisja 
wyłoniła następujących laureatów w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych:

– kategoria uczniów szkół podstawowych 
z klas I – VI

1. Marcelina Olszewska ze Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich

2. Julia Lipa ze Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich

3. Krystian Kolendo ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich

– kategoria uczniów z klas VII – VIII szkół 
podstawowych i z klas II – III oddziałów gim-
nazjalnych

1. Marzena Wiśniewska Marzena ze Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich

2. Sandra Bałachowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Trąbkach Wielkich

3. Justyna Pętlak ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich

– kategoria uczniów szkół ponadpodsta-
wowych

1. Natalia Przytarska – OSP Mierzeszyn
2. Michał Kąkol  – OSP Mierzeszyn.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażeja Konkola. Dodatkową nagrodą 
dla najlepszych w poszczególnych kategoriach 
był udział w eliminacjach powiatowych. Eli-
minacje te odbyły się w dniu 10 kwietnia 2018 
roku w siedzibie Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim. Doskonale spi-
sała się tam Natalia Przytarska, która wygrała 
w swojej kategorii wiekowej i zapewniła sobie 
start w eliminacjach wojewódzkich, które od-
były się w Szymbarku w dniu 21 kwietnia 2018 
roku. Tam już laureatką nie została, ale dzięki 
udziałowi w Turnieju mogła zwiedzić tamtejsze 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu.

Anna Andreskowska
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Zdjęcie: Andrzej Markowski
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22 marca w sali GOKSiR-u miała miejsce długo 
oczekiwana (szczególnie przez aktorów) premiera. Przez 
ponad rok młodzi adepci sztuki teatralnej ćwiczyli swoje 
role. Na tapecie był scenariusz „Przygody Pirata Rabar-
bara „, który powstał w oparciu o twórczość Wojciecha 
Witkowskiego. Oczywiście został on tak skonstruowany, 
żeby bawić współczesnego widza.

Wreszcie nadszedł dzień występu. Trema, towa-
rzysząca młodzieży, była ogromna, ale wszyscy stanęli 
na wysokości zadania(a niektórzy jeszcze wyżej). A nie 
było łatwo, chociażby z powodu długości spektaklu-
-trwał ponad godzinę. Opanowanie tekstu było nie lada 
wyzwaniem. Salwy śmiechu, które dało się słyszeć po 
wielu scenach, były najlepszym dowodem sukcesu i za-
chętą do dalszej pracy.

W niedalekiej przyszłości zamierzamy pokazać nową 
wersję „Czerwonego Kapturka” o wiele mówiącym tytule 
„Red Beret”, skecz „W kolejce do lekarza” oraz komediową 
„Balladynę”. Zapraszamy wszystkich lubiących się śmiać.

Kamilla Cieślak
Zdjęcie: Wiesław Kempa

„PIRAT RABARBAR” ROZBAWIŁ PUBLICZNOŚĆ

Jak co roku Biblioteka Publiczna w Sobowidzu za-
prosiła dzieci i młodzież do Konkursu Wielkanocnego na 
wykonanie najładniejszej palmy wielkanocnej. Uczestnicy 
mieli dwa tygodnie na wykonanie swoich prac techniką 
dowolną.  Pierwszy raz do Konkursu dołączyli ucznio-
wie ze szkół podstawowych z Mierzeszyna i Czerniewa. 
W sumie wykonano 75 palm w różnych technikach. Były 
palmy z bibuły, z włóczki, z suszu i z żywych roślin tj. 
bazie, bukszpan czy świeże kwiaty. Wszystkie były wy-
konane z wielką starannością i fantazją, tak więc wybór 
tych najpiękniejszych nie był prosty. Komisja Konkursowa, 
w której trudziły się nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
w Sobowidzu: Sylwia Berkowska, Teresa Idem i Justyna 
Papiernik miały niełatwe zadanie by wybrać te najładniej-
sze i najbardziej pomysłowe, w które włożono najwięcej 
pracy oraz serca. Ostatecznie laureatami Konkursu zostali:

- w kategorii uczniów klas od 0 do III  (oceniane 
były 53 palmy):

I miejsce Maciej Tusk (Sobowidz)
II miejsce Grzegorz Karkocha (Sobowidz)
III miejsce Marika Werechowska (Gołębiewo Średnie)
wyróżnienie Michał Ślas (Gołębiewo Wielkie)

wyróżnienie Lilianna Krupińska (Sobowidz)
wyróżnienie Szymon Tomczak (Demlin)
wyróżnienie Anna Sikorska (Gołębiewko)
- w kategorii uczniów klas od IV do VII (oceniane 

były 22 palmy)
I miejsce Filip Fedak (Gołębiewo Średnie)
II miejsce Julian Wójcik (Sobowidz)
III miejsce Mateusz Kempik  (Czerniewo)
wyróżnienie Artur Szwartz (Drzewina)
wyróżnienie Wiktoria Kruszyńska (Gołębiewo 

Średnie)
Autorzy zwycięskich palm otrzymali nagrody rze-

czowe oraz dyplomy, a wszyscy pozostali, którzy wzięli 
udział w Konkursie - słodkie upominki w postaci czekolad.

Tradycją Wielkanocnego Konkursu jest przekazanie 
wszystkich wykonanych palm Kołu Misyjnemu działające-
mu przy kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego 
w Sobowidzu, tak stało się i tym razem. Przekazane palmy 
w Niedzielę Palmową zostały sprzedane a fundusze zdo-
byte w ten sposób przeznaczone będą na cel dobroczyn-
ny.  Mamy nadzieje, że za rok palm będzie jeszcze więcej.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Mądraszewska

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 
ROZSTRZYGNIĘTY

4,5 METROWA 

PALMA  
W EŁGANOWIE

W Niedzielę Palmową kościół filialny 
p.w. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ełgano-
wie przyozdobiła piękna i niezwykle wyso-
ka palma. Została ona wykonana w remizie 
OSP Ełganowo, a następnie przeniesiona do 
kościoła. Jej autorkami były druhny: Renata 
Olszewska, Barbara Surma, Barbara Zimna i 
Gabriela Brembor. Część kwiatów wykonały 
dzieci z Caritas Gdańsk. Palma miała wyso-
kość 4,5 metra.

Tekst i zdjęcie: Łukasz Surma
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21 kronik z 2017 roku zostało zgłoszonych do 20. 
Gminnego Konkursu Kronikarskiego „O Gęsie Pióro” im. 
Lidii Orzechowskiej. W kategorii kronik sołeckich były to 
kroniki sołectw: Ełganowo, Kaczki, Mierzeszyn, Pawłowo 
i Trąbki Małe, w kategorii kronik szkolnych i organizacji 
samorządowych kroniki: Domu Pomocy Społecznej „Le-
śny” w Zaskoczynie, Biblioteki Publicznej w Mierzeszynie, 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich, Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich, Przedszkola w Trąbkach Wielkich, Szkoły Podsta-
wowej w Czerniewie, Szkoły Podstawowej w Kłodawie, 
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie, Szkoły Podstawowej 
w Sobowidzu, Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 
i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, a w kategorii 
kronik organizacji pozarządowych kroniki: Klubu Senio-
ra w Mierzeszynie, Klubu Seniora w Trąbkach Wielkich, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzeszynie, Parafii 
w Mierzeszynie i Parafii w Mierzeszynie („U św. Bartło-
mieja”). Pracowało przy nich aż 25 osób. Do wyłonienia 
laureatów powołana została Komisja w składzie: Joanna 
Łabasiewicz z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Pruszczu Gdańskim, Joanna Mytkowska ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim oraz Wawrzyniec 
Rozenberg z Redakcji „Echa Pruszcza Gdańskiego”. Uro-
czyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło 
w dniu 16 kwietnia 2018 roku w Sali GOKSiR podczas 
okolicznościowej Gali.

Laureatami Konkursu zostali:
- w kategorii kronik sołeckich
1. Justyna Perka za wykonanie Kroniki Sołectwa 

Kaczki,
2. Jan Trofimowicz za wykonanie Kroniki Sołectwa 

Ełganowo,
3. Irena Kuchnowska i Ewa Papis za wykonanie Kro-

niki Sołectwa Mierzeszyn,
- w kategorii kronik szkolnych i organizacji samo-

rządowych
1. Ewa Cerkowniak za wykonanie Kroniki Szkoły 

Podstawowej w Mierzeszynie,
2. Kamilla Cieślak za wykonanie Kroniki Szkoły 

Podstawowej w Trąbkach Wielkich,
3. Anita Formela za wykonanie Kroniki Szkoły Pod-

stawowej w Sobowidzu,
- w kategorii kroniki organizacji pozarządowych
1. Bernadetta Kolbusz i Elżbieta Niesiołowska za wy-

konanie Kroniki Klubu Seniora w Mierzeszynie,
2. Danuta Mądraszewska i Wanda Nowak za wy-

konanie Kroniki Klubu Seniora w Trąbkach Wielkich,
3. Marlena Fritza za wykonanie Kroniki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mierzeszynie.
Za wykonanie najlepszych kronik przyznano sta-

tuetkę „Gęsie Pióro”, bon podarunkowy o wartości 200 
zł i nagrody książkowe, za zajęcie drugich miejsc – bon 
podarunkowy o wartości 150 zł i nagrody książkowe, a za 

trzecie – bon podarunkowy o wartości 100 zł i nagrody 
książkowe. Wszyscy kronikarze otrzymali pamiątkowe 
dyplomy.

Wyróżnienia w postaci piór i dyplomów otrzymały 
także: Justyna Jasińska za wykonanie Kroniki Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich jako najlepsza debiutant-
ka oraz Angelika Dąbek i Agnieszka Krawczyk, autorki 
Kroniki Przedszkola w Trąbkach Wielkich, za umiesz-
czenie w niej najbardziej oryginalnych elementów (dzie-
cięcych rysunków).

Jedna nagroda, tablet, nie zależała od Komisji 
Konkursowej, ale od…szczęścia. Została ona bowiem 
rozlosowana wśród wszystkich uczestników Konkursu. 
Otrzymała ją Danuta Mądraszewska z Klubu Seniora 
w Trąbkach Wielkich.

Nagrody wręczali: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol i Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński.

Dodatkową nagrodą dla wszystkich kronikarzy 
był występ trzech muzyków z Orkiestry Miasta Pruszcz 
Gdański.

Konkurs został zorganizowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 
i Gminną Bibliotekę Publiczną w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski

KRONIKI Z MIERZESZYNA OBSYPANE NAGRODAMI
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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. Do połowy kwiet-
nia z naszej oferty skorzystało 185 dzieci. 
Podczas pierwszej wizyty w bibliotece każde 
z nich otrzymało w prezencie książkę, Kartę do 
Kultury i Paszport Biblioteczny, a po wypoży-
czeniu minimum jednej książki z księgozbio-
ru dziecięcego także pieczątkę w Paszporcie. 
Po uzbieraniu 10 pieczątek na dzieci czekały 
kolejne nagrody - dyplomy potwierdzające 
nadanie im tytułu „MAŁEGO CZYTELNIKA” 
z tekstem „DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ 
PRZYGODĘ I ZAPRASZAMY DO BIBLIO-
TEKI ZAWSZE KIEDY BĘDZIESZ MIEĆ 
NA TO OCHOTĘ”. Po uzbieraniu kolejnych 
10 pieczątek dzieci otrzymują dyplom nada-
jący im tytuł „STARSZEGO CZYTELNIKA” 
z tekstem „ŻÓŁW HUGO I BOHATEROWIE 
KSIĄŻEK CZEKAJĄ NA CIEBIE W BIBLIO-
TECE”. Zebranie kolejnych 10 pieczątek upo-
ważnia do posługiwania się tytułem „SUPER 
CZYTELNIKA”. I takiego „Super Czytelnika”, 

W GOŁĘBIEWIE ŚREDNIM JEST 
„SUPER CZYTELNICZKA”

Od 18 stycznia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich realizowany jest projekt pod nazwą „Z książką na start”.

a właściwie „Super Czytelniczkę”,  już mamy. 
Jako pierwsza została nią 6-letnia Antonina 
Styś z Gołębiewa Średniego - czytelniczka 
Biblioteki Publicznej w Sobowidzu. Otrzy-
mała ona dyplom z napisem: „NADAJEMY 
CI TYTUŁ SUPER CZYTELNIKA I GRATU-
LUJEMY!!! ŻÓŁW HUGO I BOHATEROWIE 
KSIĄŻEK ZAWSZE CZEKAJĄ NA CIEBIE 
W BIBLIOTECE”.

Serdecznie zachęcamy rodziców do odwie-
dzenia wraz z dziećmi biblioteki w Trąbkach 
Wielkich lub w Sobowidzu lub w Mierzeszynie 
by przyłączyć się do akcji „Z książką na start”.

Aby dowiedzieć się więcej o akcji zapra-
szamy na www.zksiazkanastart.pl.

„Z książką na start” jest projektem reali-
zowanym przez Fundację Metropolia Dzieci 
z Gdańska. Akcja została objęta patronatem 
honorowym: Instytutu Książki, Biblioteki 
Narodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich oraz Marszałka Województwa Pomor-
skiego. Projekt dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Fundacji Metropolia Dzieci, Województwa 

Pomorskiego, Polskiej Spółki Gazownictwa 
i Fundacji KGHM.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

W ramach 8. Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego „Z książką na TY” w dniach 
20-21 marca 2018 roku w Bibliotece Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich odbył się pisemny 
test sprawdzający znajomość lektur. Udział 
w nim wzięły 84 osoby, w tym roku po raz 

ROZWIĄZYWALI TESTY Z LEKTUR

pierwszy także uczniowie VII klas, z 18 szkół 
Powiatu Gdańskiego. Musieli oni odpowia-
dać na pytania dotyczące następujących ksią-
żek: uczniowie z klas II – Jana Grabowskiego 
„Puc, Bursztyn i goście”, uczniowie z klas 
III – Ludwika Jerzego Kerna „Proszę słonia”, 

uczniowie klas IV – Jadwigi Korczakowskiej 
„Spotkanie nad morzem”, uczniowie klas V 
– Anny Anichimowskiej „Duch starej kamie-
nicy”, uczniowie klas VI – Barbary Kosmow-
skiej „Pozłacana rybka”, a uczniowie klas VII 
– Edmunda Niziurskiego „Siódme wtajemni-
czenie”. Pytań było kilkadziesiąt, wiele z nich 
podchwytliwych, a czasu na udzielenie od-
powiedzi tylko 50 minut. Jednak uczniowie 
doskonale radzili sobie z testami. Poziom 
Konkursu był wysoki. Tym bardziej cieszy, 
że wśród laureatów znaleźli się uczniowie ze 
szkół Gminy Trąbki Wielkie. Pierwsze miej-
sca w swoich kategoriach zajęły: Klaudia Ko-
walska z VI klasy i Julia Miernik z VII klasy 
(obie ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie). 
Na drugim miejscu uplasował się uczeń VII 
klasy Szkoły Podstawowej w Czerniewie Igor 
Zybała. Natomiast trzecie miejsce zajęła Wero-
nika Rosanowska – uczennica V klasy Szkoły 
Podstawowej w Kłodawie.

Organizatorami Konkursu są: Wojewódz-
ka Biblioteka Pedagogiczna – Filia w Prusz-
czu Gdańskim, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Trąbkach Wielkich oraz Szkoła Podstawowa 
w Kłodawie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Anna Chmielewska



Głos Trąbecki

14

W kategorii seniorek i seniorów podczas 7 rund 
rywalizowało 13 osób. Najlepszym okazał się, z dorob-
kiem 6 pkt, Wiesław Kosikowski z Czerniewa, który 
pokonał Dariusza Kosikowskiego z Czerniewa, Lidię 
Myśliwiec z Gołębiewa Wielkiego, Franciszka Surmę 
z Ełganowa, Tomasza Fijał z Gołębiewa Wielkiego, 
a zremisował z Jerzym Ptachem z Czerniewa oraz 
z Waldemarem Dorochem z Trąbek Wielkich. Drugi 
był jego syn – Dariusz z taką samą ilością punktów. 
On, oprócz porażki ze swoim ojcem, zanotował wygra-
ne z Lidią Myśliwiec, Jerzym Ptachem, Waldemarem 
Dorochem, Franciszkiem Surmą i Bożeną Kamińską 
z Czerniewa. Na trzecim miejscu, a jednocześnie na 
pierwszym wśród pań, uplasowała się Lidia Myśli-
wiec. Jej wyniki były następujące: wygrała z Jerzym 
Ptachem, Waldemarem Dorochem, Tomaszem Fija-
łem z Gołębiewa Wielkiego, Małgorzatą Kozikowską 
z Trąbek Wielkich, zremisowała z Józefem Gniewkow-
skim z Trąbek Wielkich oraz przegrała z Wiesławem 
Kosikowskim i Dariuszem Kosikowskim.

10 osób rywalizowało w kategorii młodziczek 
i młodzików (r. 2005 i młodsi). Rozegranych zostało 
7 rund. Zwyciężył Krzysztof Pasztaleniec z Trąbek 
Wielkich. Zanotował on wygrane z Oliwierem Ko-
zikowskim z Trąbek Wielkich, Stanisławem Żukow-
skim z Trąbek Wielkich, Oliwią Fijał z Gołębiewa 
Wielkiego, Borysem Orzechowskim z Cząstkowa, 
Marcelem Piekarskim z Kaczek i Amelią Kona-
rzewską z Czerniewa, by w ostatniej rundzie ulec 
Lenie Rogalskiej z Czerniewa. Drugie miejsce za-
jął Oliwier Kozikowski. On z kolei przegrał tylko 
z mistrzem i Oliwią Fijał, a wygrał z Stanisławem 
Żukowskim, Borysem Orzechowskim z Cząstko-
wa, Marcelem Piekarskim, Amelią Konarzewską, 
Dominikiem Wiśniewskim z Ełganowa. Trzeci był 
Stanisław Żukowski. Oprócz dwóch porażek z mi-
strzem i wicemistrzem, zremisował z Oliwią Fijał 
oraz wygrał z Borysem Orzechowskim, Leną Ro-
galską, Dominikiem Wiśniewskim, Amelią Fijał 
z Gołębiewa Wielkiego.

Czwarte miejsce zajęła, a jednocześnie była naj-
lepszą wśród młodziczek, Oliwia Fijał. Jej wyniki 

W TRĄBKACH WIELKICH  
NAJLEPIEJ GRAJĄ W WARCABY

W dniu 18 marca 2018 roku w Auli im. Jana Pawła II Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach Wielkich odbyły się 25. Mistrzostwa Gminy 
Trąbki Wielkie w warcabach. Wzięło w nich udział 31 osób (14 
warcabistek i 17 warcabistów) z 6 sołectw.

były następujące: wygrała z Oliwierem Kozikowskim, 
Leną Rogalską, Amelią Fijał, zremisowała ze Stanisła-
wem Żukowskim i Marcelem Piekarskim, przegrała 
z mistrzem i Borysem Orzechowskim.

W kategorii juniorek i junio-
rów wystartowały 4 osoby. Grały 
one systemem każdy z każdym. 
Zwyciężył Dariusz Zajączkowski 
z Ełganowa, przed Hubertem Ha-
łunem z Trąbek Wielkich, Teresą 
Żukowską z Trąbek Wielkich oraz 
Damianem Schröderem z Gołę-
biewa Wielkiego.

Do rywalizacji kadetek i ka-
detów zgłosiły się same warcabist-
ki w liczbie 4. Najlepszą okazała 
się Dominika Kempa z Trąbek 
Wielkich, a za nią Marzena Wi-

śniewska z Ełganowa, Paulina Kempa z Trąbek Wiel-
kich i Weronika Wiśniewska z Ełganowa.

W klasyfikacji sołectw wygrały Trąbki Wielkie 
z dorobkiem 171 pkt, które reprezentowane było 
w sześciu kategoriach. Drugie miejsce zajęło Gołębie-
wo Wielkie ze zdobyczą 106 pkt, a na trzecim, z 3 pkt 
mniej, Ełganowo. Tuż za podium znaleźli się: Czer-
niewo (81 pkt), Cząstkowo (27 pkt) i Kaczki (24 pkt).

Najmłodszą warcabistką była 7-letnia Amelia 
Fijał z Gołębiewa Wielkiego, a najmłodszym war-
cabistą – 9-letni Borys Orzechowski z Cząstkowa. 
Natomiast najstarszym uczestnikiem Mistrzostw 
był 78-letni Józef Gniewkowski z Trąbek Wielkich.

Trójka najlepszych w każdej kategorii otrzymała 
medale i dyplomy, trzy najlepsze sołectwa puchary, 
dyplomy i talony do korzystania z Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich (odpowiednio 3, 2 i 1 godzi-
nę), a najmłodsi statuetki i dyplomy.

Podczas Mistrzostw promowany był projekt 
„Sport dla wszystkich i środowiska”. W ramach tego 
projektu Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań 
Aluminiowych RECAL dostarczyła dla uczestników 
Mistrzostw bezpłatne napoje izotoniczne w limito-
wanej serii aluminiowych puszek Every Can Counts. 
Przez cały czas trwania zawodów prowadzona była 
zbiórka pustych puszek do specjalnego pojemni-
ka, a także prowadzona była akcja informacyjna 
na temat właściwego postępowania z zużytymi 
opakowaniami.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski



Głos Trąbecki

15

Wydawca:
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
e-mail: gbp@gbp-trabkiwielkie.pl

www.gbp-trabkiwielkie.pl
Redaktor naczelny: Leszek Orczykowski

Piłkarze występujący w klasie okrę-
gowej grupie Gdańsk 1 rozegrali już 21 
kolejek.

KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie w czte-
rech ostatnich kolejkach zanotował na-
stępujące wyniki: wygrał z Kaszubami 
Połchowo 2 : 1 i KS Mściszewice 3 : 1 
i przegrał z GKS Kowale 2 : 4 (wszystkie 
mecze w Trąbkach Wielkich) oraz uległ 
w Pruszczu Gdańskim Czarnym 0 : 2. Zaj-
muje obecnie 8. miejsce mając 28 punktów 
i stosunek bramek 32 : 38, ale ma jeden 
mecz zaległy.

Natomiast LKS Sokół Ełganowo w tym 
samym okresie zdobył tylko 1 punkt re-
misując bezbramkowo u siebie z Orlętami 
Reda, pozostałe mecze przegrywając: w Eł-
ganowie z Wietcisą Skarszewy 0 : 2 i na wy-
jazdach z Gedanią II Gdańsk 0 : 1 i z GKS 
Sierakowice 0 : 2. Po tych meczach plasu-
je się na 13. pozycji z 17 punktami, z 18 
zdobytymi bramkami i z 54 straconymi.

W B klasie grupie Gdańsk 3 piłkarze 
mają już za sobą 18 kolejek.

GKS Trąbki Wielkie już nie wygry-
wa tak jak w poprzedniej rundzie. Jako 
gospodarz przegrał dwa mecze: z GTS 
Rotmanka 0 : 1 i z Wisłą Steblewo 2 : 3. 
Ten najważniejszy jednak mecz, czyli der-
bowy, wygrał z Olimpem Mierzeszyn 2 : 5 
i to w Domachowie. Drużyna ta (na zdję-
ciu) jest na 5. miejscu. Zdobyła 34 punkty 
i posiada stosunek bramek 60 : 22, ale ma 
jeden mecz zaległy.

UKS Olimp Mierzeszyn, oprócz me-
czu z GKS, przegrał jeszcze dwa: w Doma-
chowie z EPT Grabiny Zameczek 1 : 3 i na 
wyjeździe ze Stowarzyszeniem II Drewnica 
2 : 5, ale zdobył 3 punkty w Stegnie, gdzie 
pokonał Morze 6 : 1. Dzięki tym wynikom 
zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 13 punk-
tów i 36 zdobytych bramek (stracił 93).

Kolejne mecze naszych drużyn na 
własnych boiskach odbędą się w następu-
jących terminach:

W KLASIE OKRĘGOWEJ ORZEŁ 1955 – 8,  
A SOKÓŁ – 13, W B KLASIE GKS – 5, A OLIMP - 13

28 kwietnia 2018 roku (sobota), godz. 
16.00 SOKÓŁ - GKS Kowale

1 maja 2018 roku (wtorek), godz. 
14.00 OLIMP - Wisła Długie Pole

5 maja 2018 roku (sobota), godz. 16.00 
ORZEŁ 1955 – Sztorm Mosty

6 maja 2018 roku (niedziela), godz. 
14.00 GKS – Morze Stegna

12 maja 2018 roku (sobota), godz. 
15.00 SOKÓŁ – Kaszuby Połchowo

13 maja 2018 roku (niedziela), godz. 
14.00 GKS – GTS Rokitnica

13 maja 2018 roku (niedziela), godz. 
14.00 OLIMP – Grom Trutnowy

19 maja 2018 roku (sobota), godz. 
17.00 ORZEŁ 1955 - SOKÓŁ

26 maja 2018 roku (sobota), godz. 
16.00 SOKÓŁ – MKS Władysławowo

27 maja 2018 roku (niedziela), godz. 
13.00 GKS – Wisła Długie Pole

27 maja 2018 roku (niedziela), godz. 
14.00 OLIMP – GTS Juszkowo

Uprawnieni do gry w naszych dru-
żynach w rundzie wiosennej są następu-
jący piłkarze:

ORZEŁ TRĄBKI WIELKIE
Łukasz Balcer (rok urodzenia 1979), 

Michał Benkowski (1985), Tomasz Bonk 
(2001), Mateusz Bucholz (1994), Prze-
mysław Czerw (1997), Jakub Czerwiński 
(2000), Bartłomiej Dończyk (1998), Ma-
teusz Dończyk (1994), Patryk Groszek 
(1992), Patryk Jarząbek (1991), Daniel Ja-
śniewski (1989), Artur Jażdżewski (1976), 
Aleks Kamiński (1996), Mateusz Kobylarz 
(1992), Rafał Kobylarz (1988), Artur Ko-
prowski (1989), Dorjan Krajczyński (1999), 
Bartłomiej Kruk (1998), Piotr Kuchnowski 
(1986), Marcin Laga (1991), Michał Ma-
lek (1982), Tomasz Musik (1981), Kamil 
Narloch (1990), Jakub Neubauer (1993), 
Fabian Niedźwiecki (2000), Tomasz Pie-
trowicz (1993), Maciej Preuss (2001), Ad-
rian Schuchardt (1990), Dominik Szostek 

(1985), Krystian Szweda (2000), Damian 
Wasyna (1999), Michał Wiński (2000), 
Maciej Zalewski (2001), Łukasz Zitter-
man (2000)

trener: Michał Benkowski
SOKÓŁ EŁGANOWO
Sebastian Bara (1995), Mariusz Brze-

ziński (1995), Dawid Chmielewski (1988), 
Rafał Cichocki (1998), Kamil Dąbrowski 
(1986), Filip Drożyński (1999), Mateusz 
Elas (1994), Maciej Gemborys (1973) Mi-
chał Grzelak (1983), Bartosz Kochanowski 
(2000), Jacek Kołodziej (2001), Tadeusz 
Kowitz (1993), Maciej Kujawski (1998), 
Karol Kusaj (1981), Adam Leszczyński 
(1989), Julian Lippke (2000), Łukasz Mejer 
(1989), Paweł Mejer (1980), Przemysław 
Mejer (1992), Robert Mejer (1986), Dawid 
Moske (1983), Rafał Nagórski (1984), Ja-
kub Nalepa (1998), Mateusz Niedośpiałek 
(2000), Łukasz Płachta (1985), Maciej Si-

korski (1985), Bartłomiej Węsierski (1988), 
Wojciech Wójtowicz (1998)

trener: Maciej Gemborys
GKS TRĄBKI WIELKIE
Kamil Babiński (1999), Krystian Bie-

liński (1997), Tomasz Blejder (1995), Rafał 
Bogdan (1990), Aleksander Grzela (1995), 
Robert Janka (1988), Dominik Kotwicki 
(1998), Mikołaj Kowalski (1990), Arkadiusz 
Kujawski (1990), Cezary Kusaj (1991), Da-
wid Lewańczyk (1984), Jakub Lewańczyk 
(1995), Michał Małkowski (1995), Maciej 
Mularczyk (1993), Martin Niedzielski 
(1991), Rafał Ratyński (1981), Adrian Ro-
sławski (1990), Mateusz Rosławski (1992), 
Piotr Rosławski (1997), Marcin Stępowski 
(1990), Sylwester Wajsbrot (1996), Grze-
gorz Wilczewski (1987), Dawid Wiński 
(1996), Mateusz Wiński (1993)

trener: Grzegorz Górski

OLIMP MIERZESZYN
Dominik Antoniewicz (1993), Mi-

chał Baka (1999), Przemysław Borkowski 
(1982), Paweł Brodziński (1998), Dawid 
Brucki (1988), Damian Bukowski (2000), 
Krystian Chodowski (2000), Jerzy Czaja 
(1998), Sebastian Czerw (1993), Adam 
Dąbkowski (1995), Maciej Dyks (1983), 
Mateusz Fritza (1999), Rafał Groszek 
(1983), Kamil Jankowski (1999), Kacper 
Kaźmierczak (1999), Marcin Kaźmierczak 
(1997), Damian Kolberg (1997), Kamil 
Kula (1998), Józef Kusaj (1992), Paweł 
Kusaj (1994), Marcin Kuśmierek (1979), 
Daniel Olszewski (1994), Adrian Pepliń-
ski (1999), Jakub Pepliński (1998), Michał 
Sobczyk (1993), Paweł Żukowski (1988)

trener: Paweł Żukowski
Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski



Kochamy Polskę
 więc świętujemy!

MAJÓWKA Z BIAŁO-CZERWONĄ

W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

2 MAJA 2018, godz. 13:00-15:00

festyn rodzinny na Placu Herbowym

w Trąbkach Wielkich

pokaz mody w barwach narodowych

biało-czerwony turniej piłki nożnej

loteria biało-czerwona

100 metrowa flaga

Wójt Gminy

Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

zaprasza
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