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AKCJA „WAKACJE 2018 Z GOKSIR 
I GBP” ZAKOŃCZONA

W czasie akcji „Wakacje 2018” Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji i Gminna 
Biblioteka Publiczna przygotowali dla dzieci i młodzieży różnorodne formy wypoczyn-
ku. Były to: wycieczki, półkolonia, warsztaty taneczne, zajęcia multimedialne, zajęcia 
plastyczne, zajęcia kreatywne w bibliotekach, zajęcia z robotyki, zajęcia świetlicowe, 
turnieje tenisa stołowego, zawody wędkarskie i festyn na zakończenie wakacji.

Już tradycyjnie największym powodzeniem cieszyły się 
wycieczki. W związku z tym, że w czasie wakacji odbywały 
się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ich celem był Stadion 
Energa Gdańsk. Trasa zwiedzania obejmowała zakątki i lo-
kalizacje, których nie można zobaczyć przychodząc na mecz. 
Dzieci zobaczyły szatnie zawodników, salę konferencyjną 
w której przed i po meczach występują trenerzy drużyn, ka-
plicę stadionową, strefę mixed zone, czyli miejsce z którego 
zawodnicy wychodzą na boisko, ławki rezerwowych, a także 
loże VIP-ów. Zwiedziły również Muzeum Lechii Gdańsk. Ko-
lejną atrakcją stadionową był Park trampolin, gdzie bawiąc 
się mogły zwiększyć swoją gibkość, szybkość i koordynację.

Dodatkowo, podczas dwóch wycieczek, dzieci miały 
możliwość zwiedzania Portu Gdańskiego.

W wycieczkach na Stadion, a było ich 6, uczestniczyły 
253 osoby ze wszystkich sołectw. Jedna wycieczka, z udziałem 
37 osób, odbyła się do gdańskiego ZOO.

Oprócz wycieczek dla dzieci zorganizowane zostały także 
dwa wyjazdy dla dorosłych. 37 osób obejrzało w Gdyni-Orło-
wie na Scenie Letniej Teatru Miejskiego spektakl pt. „Jeszcze 
bardziej Zielona Gęś”, a 16 osób udało się do Łapina, gdzie 
zwiedziło Muzeum w Starej Papierni, a także wzięło udział 
w przejażdżce drezynami.

W dniach od 6 do 10 sierpnia 2018 r. 30 dzieci z różnych 
miejscowości Gminy Trąbki Wielkie miały możliwość uczest-
niczyć w półkolonii zorganizowanej w Szkole Podstawowej 
w Sobowidzu. Zajęcia odbywały się w godzinach 9.00 – 15.00. 
Jednak tylko jeden dzień dzieci spędziły w budynku Szkoły 
bawiąc się w grupie rówieśników, pograć w gry i popróbo-
wać swoich możliwości artystycznych. W czasie pozostałych 
dni uczestniczyły one w wycieczkach. Najpierw pojechały do 
Centrum Nauki Experyment w Gdyni, gdzie miały możliwość 
dokonywać wielu ciekawych eksperymentów i doświadczeń 
we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych. W kolej-
nym dniu odwiedziły Grodzisko w Owidzu, gdzie pod opieką 
przewodnika obejrzały rekonstrukcję słowiańskiego grodzi-
ska i dowiedziały się o życiu Słowian przed wiekami. Wzięły 
także udział w warsztacie malowania tarcz i mieczy. Trzecia 
wycieczka zorganizowana została do Muzeum-Kaszubski Park 
Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. Dzieci zwiedzały 

tamtejsze budowle. Jednak najwięcej radości dostarczyły im 
warsztaty. Podczas pierwszych pn. „Dawno temu w szkole” 
nauczyły się m.in. pisania gęsim piórem, a podczas drugich – 
nauczyły się obsługi koła garncarskiego i formowania glinia-
nego naczynia. Celem ostatniej wycieczki było Łapino. Tam 
z wielką radością dzieci doświadczyły przejażdżki drezyną, 
potem zwiedziły Muzeum w Starej Papierni, a na koniec 
wzięły udział w warsztatach wytwarzania papieru czerpanego.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty taneczne. 
Początkowo miała być jedna grupa 15-osobowa, ale chętnych 
było tak dużo, że utworzone zostały 3 grupy, w których udział 
wzięło 41 osób. Każda z nich spotykała się w sali GOKSiR 5 
dni w tygodniu po 2,5 godziny. Dzieci będą miały zajęcia w sty-
lach: taniec nowoczesny, hip hop, shuffle dance, videclipdance 
oraz zumba kids. W czasie zajęć uczyły się kroków tanecznych 
poszczególnych styli, choreografii tanecznych, ale i uczestni-
czyły w zabawach tanecznych i muzycznych. W ostatni dzień 
warsztatów, na ich zakończenie, odbywał się pokaz taneczny dla 
rodziców, aby mogli oni zobaczyć efekty pracy swoich pociech. 
I trzeba przyznać, że byli oni bardzo zadowoleni, bo dzieci 
po swoich występach otrzymywały od nich burzliwe brawa.

Podobnie jak w roku ubiegłym także podczas tegorocz-
nych wakacji dużą popularnością cieszyły się zajęcia mul-
timedialne. Odbyły się one w 17 miejscowościach: Błotni, 
Cząstkowie, Domachowie, Drzewinie, Ełganowie, Gołębiewku, 
Gołębiewie Średnim, Gołębiewie Wielkim, Granicznej Wsi, 
Kleszczewie, Łaguszewie, Mierzeszynie, Pawłowie, Postołowie, 
Rościszewie, Trąbkach Wielkich i Złej Wsi. Rozpoczynały się 
one zazwyczaj od gry na konsoli PlayStation. W grze Sports 
Champions 2 rywalizowano najczęściej w kręglach. Potem 
wszyscy uczestniczyli w grze Just Dance 2017 polegającej na 
wykonywaniu tricków i figur tanecznych w rytm znanych prze-
bojów. Chłopcy natomiast rozgrywali mecze piłkarskie na FIFA 
16. Trwały po 2 godziny, a uczestniczyło w nich 160 dzieci.

Na przełomie lipca i sierpnia jedenaścioro dzieci z terenu 
gminy Trąbki Wielkie wzięło udział w cyklu zajęć poświęco-
nych projektowaniu, budowaniu i programowaniu robotów. 
Zajęcia objęły pięć spotkań po dwie godziny zegarowe każde 
i odbywały się w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. 
Dzieci pracowały w dwu– i trzyosobowych grupach, miały 

do dyspozycji zestawy edukacyjne Lego Mindstorms EV3. 
Umożliwiły one budowanie konstrukcji opartych na czujni-
kach, elementach mechanicznych oraz jednostce centralnej.

Uczestnicy warsztatów tworzyli rozmaite konstrukcje: 
pojazdy, żurawie przenoszące ładunki na wysokości, robota 
sprzątającego, dystrybutor wydający określone klocki, jak 
również skorpiona sterowanego za pomocą pilota. Zajęcia 
okazały się doskonałym czasem do pozyskania nowych 
umiejętności z zakresu współczesnych technologii, rozwoju 
logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów 
oraz nawiązania nowych znajomości.

Nowością tegorocznych wakacji były zajęcia kreatywne 
w bibliotekach w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszy-
nie. Odbyło się 19 takich zajęć z udziałem 141 osób.

W Trąbkach Wielkich dzieci wykonywały m.in.: gry 
planszowe, w które następnie grały, skarbonki „świnki”, pra-
ce plastyczne ozdabiane posypkami cukierniczymi, lapbooki 
i „wiklinowe” serduszka.

Przebojem zajęć w Sobowidzu było układanie koralików 
Pyssla do zaprasowywania.

Dzieci same wymyślały różne wzory, które następnie re-
alizowały układając koraliki na podkładkach. Znalazły także 
czas na wykonanie karmników dla ptaków wykorzystując do 
tego patyczki do lodów, pędzle, farby i klej, a nawet, mając do 
dyspozycji korki, patyczki do lodów, tekturę, klej na gorąco, 
linijkę, ołówek i nożyczki, traktora z przyczepą.

W Mierzeszynie, oprócz zajęć w bibliotece, uczestniczyły 
w wędrówkach po okolicy.

W wakacyjne sobotnie przedpołudnia dzieci mogły rów-
nież uczestniczyć w zajęciach plastycznych organizowanych 
w bibliotece w Trąbkach Wielkich. Takich zajęć odbyło się 8, 
a uczestniczyło w nich 47 osób. Uczestnicy rysowali i malowali 
na specjalnej folii, lepili z masy solnej, wykonywali działania 
z tekturą interaktywną, malowali płaskorzeźby farbami akrylo-
wymi, wycinali różne kształty z tektury, łączyli różne techniki 
plastyczne, a nawet malowali farbami olejnymi na wodzie.

Podobnie jak w latach ubiegłych odbyła się akcja „Wa-
kacyjne wtorki z tenisem stołowym”. W jej ramach rozegrano 
10 turniejów w następujących miejscowościach: Domachowo, 
Gołębiewko, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, Mierzeszyn, 
Pawłowo, Sobowidz, Trąbki Małe, Trąbki Wielkie, a nawet 
w Kolbudach. Udział w nich wzięły 32 osoby.

Dla dzieci i młodzieży zorganizowane zostały Zawody 
wędkarskie spławikowe. W dnu 25 sierpnia 2018 roku na 
stawie w Ełganowie rywalizowało 19 osób.

W Błotni, Ełganowie, Gołębiewie Średnim i Rościszewie 
dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlico-
wych. Odbyło się 21 spotkań, w których uczestniczyło 159 osób.

Akcja „Wakacje 2018 z GOKSiR i GBP” zakończył fe-
styn sportowo-rekreacyjny w dniu 30 sierpnia 2018 roku na 
Placu Herbowym w Trąbkach Wielkich. Na dzieci czekało 
wtedy moc atrakcji: malowanie twarzy, malowanie włosów 
zmywalnym spray’em, balonowe zwierzątka, kolorowe warko-
czyki, bańki mydlane, gry i zabawy, wata cukrowa i popcorn, 
przejażdżki kucykiem, fotobudka, duże maskotki, mecze piłki 
nożnej na Orliku, ściana wspinaczkowa, samochód strażacki, 
smażona kiełbasa. Uczestniczyło w festynie ok. 150 osób.

Organizatorami wakacyjnych imprez był Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich, które wspierali: 
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Gmina Trąbki 
Wielkie, sołtysi wsi Gminy Trąbki Wielkie, Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacja Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, UKS „Kosynier” So-
bowidz, Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, Szkoła Podstawowa 
w Trąbkach Wielkich, Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbkach 
Wielkich, Koło PZW nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Anna Stosio
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OBRADOWALI RADNI
W lipcu 2018 roku odbyły się trzy Sesje Rady Gminy Trąbki Wielkie. 
LVI Sesja w dniu 9 lipca i LVIII Sesja w dniu 26 lipca były to sesje 
nadzwyczajne. Natomiast LVII Sesja była Sesją Zwyczajną.

A oto uchwały, które zostały podjęte przez radnych 
podczas w/w sesji:

LVI/378/2018 z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie 
odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego 
w Gdańsku I z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie podziału 
Gminy Trąbki Wielkie na okręgi wyborcze,

LVII/379/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2018 rok,

LVII/380/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032,

LVII/381/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie za-
ciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie 
wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych do-
chodach gminy oraz sfinansowanie planowanego deficytu 
w roku budżetowym 2018,

LVII/382/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
uchylenia uchwały nr XXIV/182/2016 Rady Gminy 
Trąbki Wielkie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Kleszczewo, obejmującego działkę nr 146/13, na terenie 
gminy Trąbki Wielkie,

LVII/383/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
uchylenia uchwały nr XXII/159/2016 Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie z dnia 15 marca 2016 r. sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany części miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obrębu Trąbki Wielkie, 
Gmina Trąbki Wielkie,

LVII/384/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
wzniesienia Pomnika Niepodległości w Mierzeszynie Za-
łącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3,

LVII/385/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie za-
sad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru zajęć dla kadry kierowniczej, ustalenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego 
oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych 
w pełnym wymiarze zajęć,

LVII/386/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie,

LVIII/387/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie 
wniesienia skargi do Naczelnego Sadu Administracyjnego 
na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lipca 
2018r. w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza 
Wyborczego w Gdańsku I,

LVIII/388/2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wy-
rażenia woli przystąpienia do programu budowy mieszkań 
realizowanych przez BGK Nieruchomości S.A.

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

WYRÓŻNIONO POLICJANTÓW 
Z TRĄBEK WIELKICH

Doroczne Święto Policji było okazją do nominacji na wyższe stopnie oraz wręcze-
nia nagród policjantom z Powiatu Gdańskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się także 
policjanci z Komisariatu w Trąbkach Wielkich: Szymon Mielewczyk awansował z sier-
żanta sztabowego na młodszego aspiranta, Grzegorz Lis – z sierżanta sztabowego na 
młodszego aspiranta, Daniel Rogalski – ze starszego sierżanta na sierżanta sztabowego, 
Marian Kasprzak – ze starszego sierżanta na sierżanta sztabowego i Adam Szulc – z sier-
żanta na starszego sierżanta. Awanse wręczali: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego 
Policji inspektor Ewa Pachura oraz Komendant KPP w Pruszczu Gdańskim inspektor 
Radosław Pietrzak. Dodatkowe nagrody w wysokości 1000 zł ufundował także Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Nagrody te otrzymali: aspirant sztabowy Adam 
Baczewski, sierżant sztabowy Szymon Mielewczyk i starszy sierżant Daniel Rogalski. 
Uroczystość odbyła się w sali nieczynnego jeszcze kina w Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszczu Gdańskim.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Jakub Radziwilski

DZIECI BYŁY NA KOLONIACH Z "PANEM 
WŁADKIEM" ZA PIENIĄDZE Z LOTERII

Od 31 lipca do 12 sierpnia 2018 roku pięcioro dzieci z Gminy Trąbki Wielkie 
spędziło na koloniach zorganizowanych w Kotlinie Kłodzkiej przez Fundację Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek". Na wyjazd przeznaczono fundusze pozyska-
ne z loterii podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach”. Dzieci mieszkały w Lewinie Kłodz-
kim, w ośrodku „Marysieńka”. Podczas pobytu udało im się zdobyć Szczeliniec Wielki 
(919 m n.p.m.) najwyższy szczyt w Górach Stołowych oraz Błędne Skały, czyli pokonać 
malowniczy labirynt. Piękne słoneczne i ciepłe dni spędzano na kąpielisku w czeskim 
Nachodzie. No i była też wizyta w stolicy Czech w Pradze. Niezapomniane przeżycia 
zostały wyniesione z kopalni złota ze Złotego Stoku, sprawdziły ile jeszcze tego cenne-
go kruszcu pozostało dla nas. Wielką frajdą było wieczorne poszukiwanie krasnali na 
wrocławskim rynku. Kolonia minęła szybko, czasu na nudy nie było wcale. Bo, kto zna 
Pana Władka, to wie, że z nim nudzić się nie da.

Irena Drożyńska
Zdjęcie: Marta Trojanowska
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SENIORZY NA HELU
W dniu 11 lipca 2018 roku seniorzy z Gminy Trąbki 

Wielkie uczestniczyli w Letnim Dniu Seniora. Tym razem 
pracownicy GOPS w Trąbkach Wielkich zorganizowa-
li wycieczkę na półwysep helski. Wyprawę rozpoczęto 
dwugodzinnym rejsem do Helu katamaranem Żeglugi 
Gdańskiej. W Helu seniorzy zwiedzali Muzeum Rybołów-
stwa, gdzie poznali szereg zagadnień związanych z tra-
dycyjnym rybołówstwem i szkutnictwem kaszubskim, 
dziejami samego Helu, historią polskiego rybołówstwa 
morskiego i z ekologią Bałtyku, odwiedzili fokarium 

podczas karmienia fok oraz zostali przewiezieni me-
leksami na „początek Polski”. Po drodze mogli natknąć 
się na pozostałości wojskowych schronów i nieczynne 
baterie dział obronnych z czasów II wojny światowej czy 
zimnej wojny. Po zakończeniu wizyty na półwyspie se-
niorzy zostali zaproszeni na obiad do jednej z gdyńskich 
restauracji na obiad oraz ciasto. W restauracji do tańca 
przygrywał DJ, a seniorzy z ochotą wyszli na parkiet, 
aby przy dźwiękach znanych przebojów spędzić jeszcze 
kilka godzin razem.

Cały dzień był słoneczny i radosny, a seniorzy, mimo 
zmęczenia, z uśmiechem uczestniczyli w atrakcjach przy-
gotowanych przez organizatorów do samego wieczora.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcia: Beata Kaczmarek- Galińska

DOBRE SERCA NIOSĄ RADOŚĆ

W bieżącym roku Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
w Kłodawie realizuje dwa projekty dofinansowane przez 
Urząd Gminy Trąbki Wielkie „ Dobre serca niosą radość” 
i „ Puls wolności –wolność jest w nas” Na ten drugi pro-
jekt otrzymaliśmy również dofinansowanie ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Projekt „ Dobre serca niosą radość” ukierunkowany 
jest na wykształcenie u dzieci i młodzieży postaw wo-
lontarystycznych, przygotowanie ich do podjęcia funkcji 
społecznych niosących pomoc i wsparcie potrzebującym.

Głównym punktem projektu był wyjazd do Zespołu 
Szkół dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzą-
cych w Rabce. 11 lipca wyjechaliśmy pociągiem z grupą 
20 dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawny Mateusz na 
wózku inwalidzkim, do miejsca naszego zakwaterowania 
w Lipnicy Małej pod samiuśką Babią Górą. W pięknym 
góralskim pensjonacie mogliśmy wypoczywać i przygo-
tować nasz program dla niewidomych, a pracy było co 
nie miara. Trzeba było przygotować występ „ szantowy” 
i napad piratów, wykonać pamiątkowe plakietki dla dzieci 
niewidomych z napisami alfabetem Braille’a, no i zobaczyć 

coś niecoś z gór. Wielkim wyczynem naszej grupy było 
zdobycie szczytu Babiej Góry. Z dołu wygląda niewin-
nie, taka górka porośnięta lasem, ale po przejściu 5 km 
szlakiem otworzył się przed nami świat gołoborza, skały 
i .. wiatr tak silny, że ledwo na nogach mogliśmy ustać. 
Szkoda tylko, że Mateusz na wózku nie mógł tam dotrzeć 
i został z opiekunem nad pięknym Zielonym Stawem. 
Dumni i szczęśliwi powróciliśmy do naszej kwatery . 
Druga wspaniała wyprawa to wyjazd wynajętym busem do 
Morskiego Oka. No tak, ale od parkingu to jeszcze 8 km. 
Wszyscy na nogach, mali i duzi pomaszerowali dziarsko 
szerokim szlakiem, przepełnionym turystami zdążającymi 
w tym samym kierunku. Mateusza tym razem dowieźliśmy 
konną furmanką. Ostatni kilometr młodzież na zmianę 
pchała wózek. Przez całą drogę padał deszcz. Pod koniec 
wędrówki wyjrzało słońce, więc dotarliśmy nad Morskie 
Oko parując od deszczu i zmęczenia, ale warto było, bo 
piękna widoku na wysokie Tatry, u których stóp rozciąga 
się zielona tafla jeziora, nie da się opisać.

Nadszedł w końcu ten dzień, w którym mieliśmy 
się spotkać z niewidomymi dziećmi. Wszyscy mieliśmy 

tremę. Jak nas przyjmą? Czy uda nam się zanieść im 
uśmiech i radość?

Spotkanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. 
Młodzież szybko pokonuje bariery komunikacyjnie, a ze-
spół wychowawców szkolnych bardzo im to ułatwił. Wspól-
ne gry, zawody i zabawy tak zintegrowały obie grupy, że 
przed naszym finalnym występem nikt nie miał już tremy 
i wspólna zabawa w teatr bardzo się udała. Przy okazji 
chcę pogratulować dyrektorce ośrodka, Siostrze Irminie, 
talentów aktorskich, bo takiej ” branki” jeszcze nasi piraci 
nie mieli. Wspaniale odegrała swoją rolę i zapłaciła okup 
wielkim koszem cukierków. Młodzież niewidoma wykupi-
ła się swoimi talentami grając i śpiewając piękne piosenki 
o świecie i życiu niewidomych. Szczególnie wzruszył naszą 
młodzież mały raper, który śpiewał piosenkę przez siebie 
ułożoną. Do późnego wieczora nie mogliśmy się rozstać. 
Nieoficjalne już rozmowy zaowocowały wymianą kontak-
tów telefonicznych i obietnicą utrzymania tej przyjaźni.

Czas szybko leci. Trzeba pakować się i wyjeżdżać, 
a tu odwiedzają nas zaprzyjaźnieni w poprzednim roku 
górale z młodzieżowego zespołu folklorystycznego Ro-
dziny Kolpinga w Lipnicy Małej.

Było Ognisko z kiełbaskami i wspólne śpiewanie 
szantów pod górami. Młodzi Kolpingowcy z Lipnicy grali 
i śpiewali tak, że jak byśmy się nie starali, to głosami im 
nie dorównamy.

Na zakończenie spotkania oczywiście dyskoteka, na 
której prym wodziła nasza młodzież.

Osiemnastego z rana byliśmy już z powrotem 
w Gdańsku, ale projekt trwa nadal i wiele jeszcze zadań 
przed nami. Trzymajcie kciuki, aby się wszystko udało 
i aby spotkania z młodzieżą niepełnosprawną na naszym 
terenie były równie udane jak w górach.

Ewa Kruglik
Zdjęcie: Agnieszka Curzytek
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ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI 
ARCHIDIECEZJALNO-SAMORZĄDOWE

Już tradycyjnie, w drugą niedzielę września, czyli w tym roku – 9 września, odbędą się Dożynki Archidie-
cezjalno-Samorządowe. Miejscem głównych uroczystości będzie plac przy Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Trąbkach Wielkich. O godzinie 12.00 rozpocznie się tam Msza św. koncelebro-
wana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów: Trąbki Wielkie, Kolbudy i Pruszcz 
Gdański, którą przewodniczył będzie ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Leszek Sławoj Głódź. Rozstrzy-
gnięty będzie wtedy konkurs koron żniwnych.

Po nabożeństwie ok. godz. 14.00 odbę-
dzie się procesja z wieńcami dożynkowymi 
na Stadion.

Procesja prowadzona będzie przez Gminną 
Orkiestrę Dętą GOK Żukowo.

Powstała ona w 2003 roku przy OSP 
w Chwaszczynie. Od 2010 roku działa przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Żukowie.

Swoimi występami uświetnia uroczystości 
oraz imprezy o charakterze patriotycznym, 
religijnym i biesiadnym. Jest ona laureatką 
Pomorskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Li-
puszu w 2011 roku. W tym samym roku w Ra-
diu Gdańsk nagrała płytę z coverami utworów 
rozrywkowych. Jej członkowie w większości 
pochodzą z Chwaszczyna i okolic. Obecnie 
Orkiestra liczy 15 członków. Kapelmistrzem 
jest Paweł Gruba.

Uroczyste otwarcie Biesiady Dożynkowej 
planowane jest na 14.15.

Potem, o godzinie 14.30, w ramach ogól-
nopolskiej akcji Narodowe Czytanie, objętej 
Honorowym Patronatem przez Parę Prezy-
dencką, kilka osób spośród gości dożynkowych 
przeczyta fragmenty „Przedwiośnia” Stefana 
Żeromskiego.

Następnie, o godzinie 14.45 ponownie, 
tym razem na scenie i w repertuarze roz-
rywkowym, wystąpi Gminna Orkiestra Dęta 
GOK Żukowo.

O godzinie 15.15 zaprezentowany zo-
stanie wesoły pokaz cyrkowy z elementami 
magii pełen interakcji z publicznością w wy-
konaniu grupy „Mosaic – cyrkowe atrakcje”. 
Nowoczesna forma pokazu oparta jest o sztu-
ki performatywne takie jak teatr, taniec czy 
pantomima. W trakcie show wykorzystywane 
będą kombinacje wielu technik cyrkowych 
i rekwizytów, m.in.: żonglerkę, klaunadę, 
ekwilibrystykę, monocykle, elementy iluzji 
czy wirujące talerze.

O godzinie 15.45 rozpocznie się występ 
Zespołu Piosenki Biesiadnej Cantilenae. Pa-
sja do muzyki rodząca się od młodych lat 
zaprocentowała i połączyła dziesięć zdolnych 
i kreatywnych dziewczyn tworząc Zespół, 
który działa przy Ośrodku Kultury w Dębnie 
w Gminie Leżajsk. Pierwszy ich występ odbył 

się w 2016 roku. Był to koncert poświęcony 
Janowi Pawłowi II pt. „Św. Janowi Pawłowi II 
z miłości” który odbył się w kościele parafial-
nym. Po tym występie było wiele koncertów, 
zespół bardzo podobał się publiczności i był 
zapraszany na różne uroczystości, i to jesz-
cze bardziej zmobilizowało zespół do dalszej 
pracy i rozwoju.

Fani Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego 
Gryf z Trąbek Wielkich mogą szykować się na 
godzinę 16.15. Wtedy to 15 panów ćwiczących 
na co dzień w GOKSiR zaśpiewa doskonale 
znane wszystkim przeboje muzyki rozryw-
kowej. Kierownikiem zespołu jest Ryszard 
Budzyński, a dyrygentem – Mateusz Kempa.

O 17.15 zaprezentuje się Zespół Stent. 
Istnieje od 3 lat. Występują w nim: Zbigniew 
Mytkowski i Marcin Schuchardt (mieszka-
niec Kaczek). Zespół gra muzykę o szerokim 
repertuarze. Bierze udział w wielu imprezach 
plenerowych, jak i zamkniętych. Wykonuje 
zarówno własne kompozycje, jak i covery.
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Gwiazdą kabaretową Biesiady Dożynkowej 
będzie Kabaret Pod Napięciem.

Powstał pod koniec 2011 roku w Gdańsku 
z inicjatywy Arkadiusza „Pana” Pawłowskiego. 
Oprócz założyciela, trzon grupy tworzą Maciej 
Wójtewicz i dźwiękowiec Michał Sidorkiewicz. 
KPN zaczynając siódmy rok scenicznej dzia-
łalności ma za sobą stworzone trzy godzinne 
programy: „DZIEWIĘĆDZIESIĄT”, „Tour De 
Głupawka” i „Trzeba Zrobić Tak Żeby Było Do-
brze I Haj$ Się Musi Zgadzać!”, przedstawiane 
na ponad 200 występach na scenach w całej 
Polsce. Kabaret Pod Napięciem to wielokrotni 
laureaci nagród jury oraz publiczności. Arek 
i Maciek to dwie sceniczne osobowości, które 
wraz z pomocą przebojowego dźwiękowca Mi-
chała uwielbiają razem tworzyć coś z niczego, 
czy to po wielogodzinnych próbach, czy drogą 
improwizacji na scenie. Efekty często zaskaku-
ją ich samych, lecz niespożyta energia i tona 
pozytywnych emocji tworzą bardzo ciekawy, 
absurdalny obraz. Jak to wszystko wygląda na 
scenie? Zobaczcie sami!

Na scenie w Trąbkach Wielkich wystąpią 
oni o godzinie 18.15.

Miłośnicy śmiechu na pewno się nie za-
wiodą.

15.15  Wesoły pokaz cyrkowy z elementami 
magii

15.45  Występ zespołu Cantilenae z Dębna 
(Gmina Leżajsk)

16.15  Występ Męskiego Towarzystwa Śpiewa-
czego Gryf

17.15  Występ zespołu STENT
18.15  Występ Kabaretu Pod Napięciem
19.15 Losowanie nagród głównych w loterii 

fantowej
19.45  Występ zespołu ALIBI
20.45  Ogłoszenie wyników Mistrzostw Gminy 

w strzelaniu
21.00  Zakończenie Biesiady

Organizatorzy:
Gmina Trąbki Wielkie, GOKSiR, GBP

Patronat Honorowy:
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich
Starosta Gdański Stefan Skonieczny

Patronat:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Pomorska Izba Rolnicza

Sponsorzy i partnerzy
Cemex Warszawa,
Polhoz Szymankowo,
Activa Pruszcz Gdańsk,
Supermarket Fart Trąbki Wielkie,
Bank Spółdzielczy z Pruszcza Gdańskiego,
Nadleśnictwo Kolbudy,
Alfa System Trąbki Wielkie
Leo – Centrum Nauki Języków Pruszcz 
Gdański
Firma Transportowa Salewski Rusocin
Piekarnia „Sobowidz” w Różynach
Elnaft Trąbki Wielkie
Biuro Powiatowe Pomorskiego Oddziału Re-
gionalnego ARiMR w Pruszczu Gdańskim
Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich
Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbkach Wielkich
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Trąbkach Wielkich

Patroni medialni:
Dziennik Bałtycki, Radio Plus, północna.TV, 
Panorama Pomorza Flash, Pozytywny Portal 
Pomorzanie.pl, Głos Trąbecki

Zdjęcia: nadesłane

nagród w 14. Mistrzostwach Gminy Trąbki 
Wielkie w strzelectwie.

Biesiada Dożynkowa zakończy się o go-
dzinie 21.00.

Imprezami towarzyszącymi Biesiadzie 
będzie loteria fantowa zorganizowana przez 
Parafialny Zespół Caritas. Przygotowanych 
zostanie ok. 1000 losów w cenie 5 zł, które bę-
dzie można kupić w namiocie zainstalowanym 
na stadionie. Oczywiście każdy los wygrywa, 
a do tego będzie można wygrać jedną z wielu 
cennych nagród głównych. Dochód z loterii 
przeznaczony zostanie na szczytny cel.

Z kolei na Orliku, na boisku do koszy-
kówki, w godzinach 14.00 – 19.00 odbędą 
się 14. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie 
w strzelectwie.

Zawody odbędą się w 8 kategoriach wie-
kowych:
a)  młodziczki i młodzicy (rocznik 2005 – 

2003),
b)  juniorki i juniorzy (rocznik 2002 – 1998),
c)  seniorki i seniorzy (rocznik 1997 – 1974),
d)  weteranki i weterani (rocznik 1973 i starsi).

Strzelanie odbywać się będzie z karabinku 
pneumatycznego z odległości 10 m. Zawod-
niczki i zawodnicy oddadzą najpierw po 3 
strzały próbne, a następnie do tej samej tarczy 
kolejnych 7 strzałów. Wszystkie 10 strzałów 
liczyć się będzie do klasyfikacji.

Różnorodne stoiska zapewnią sporo rado-
ści i zadowolenia. Będą stoiska wielu instytu-
cji, z gastronomią m.in. KGW Gołębiewko, 
z zabawkami i wiele innych.

Na dzieci oczekiwać będą urządzenia re-
kreacyjne (Wesołe Miasteczko). Na pewno 
długie kolejki utworzą się przy bezpłatnych 
atrakcjach: wspinanie na ściankę mobilną, 
wykonywanie garnków i malowanie twarzy. 
Za symboliczną złotówkę można będzie na-
tomiast zakupić porcję grochówki.

Serdecznie zapraszamy.

A oto program Dożynek:
12.00  Uroczystości odpustowe w Sanktuarium 

Maryjnym
14.00  Przemarsz na stadion
14.15  Uroczyste otwarcie Biesiady Dożynkowej
14.30  Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
14.45 Występ Gminnej Orkiestry GOK Żu-

kowo

Na 19.15 publiczność czekała będzie z za-
partym tchem. Wtedy to rozlosowane zostaną 
nagrody główne w loterii fantowej Parafial-
nego Zespołu Caritas. Będzie wtedy można 
wygrać m.in. nagrodę Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Błażeja Konkola, czyli rower oraz na-
grodę Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego – kuchen-
kę mikrofalową. Odbędzie się wtedy również 
licytacja piłki z autografami piłkarzy Lechii 
Gdańsk ofiarowanej przez Prezesa KS Orzeł 
1955 Trąbki Wielkie Łukasza Balcera.

O 19.45 wystąpi Gwiazda tegorocznej Bie-
siady Dożynkowej. Jest nią istniejący od roku 
Zespół ALIBI. Tworzą go dwie siostry: Alek-
sandra i Weronika pochodzące z Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Pierwsza z nich to studentka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a druga – Uni-
wersytetu Rolniczego w Krakowie. I skutecznie 
podbijają rynek disco-polo. To one są autorkami 
jednego z najlepszych hitów tegorocznego lata 
„Zdobędę Cię” (89 tys. odsłon na YouTube). To 
one także śpiewają przeboje: „Ty lubisz zołzy” 
(207 tys. odsłon na YouTube) i „Chcę Ciebie 
oczarować” (98 tys. odsłon na YouTube). Tym 
co lubią najbardziej są występy przed publiczno-
ścią. Obok swoich kompozycji wykonują wtedy 
także znane utwory disco-polowe innych wyko-
nawców, a swoich fanów obdarowują płytami. 
Fani disco-polo będą mieli okazję poszaleć.

Tuż po występie Zespołu ALIBI nastąpi 
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
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DZIEŃ PO PREMIERZE KSIĄŻKA WRAZ Z AUTORAMI 
W BIBLIOTECE W TRĄBKACH WIELKICH

Dzień po polskiej premierze książki „Seans 
w Domu Egipskim” w Bibliotece Publicznej w Trąb-
kach Wielkich odbyło się spotkanie z jej autorką 
„Marylą Szymiczkową”, czyli z ukrywającymi się pod 
tym pseudonimem Jackiem Dehnelem i Piotrem Tar-
czyńskim. Było ono okazją do porozmawiania nie tyl-
ko o najnowszej książce, ale i o dwóch poprzednich: 
„Tajemnica Domu Helclów” i „Rozdarta zasłona”. Łączy 
je bohaterka profesorowa Szczupaczyńska – „stateczna 
żona uniwersyteckiego wykładowcy, mieszczka w typie 
pani Dulskiej, która pasjami czyta kryminały i z rów-

nym temperamentem wciela się w detektywa amatora”. 
Autorzy niezwykle barwnie i ciekawie opowiadali, np. 
dlaczego używają pseudonimu, jak przygotowywali się 
do napisania książek, jak pisali kryminały „na cztery 
ręce, o genezie tytułu „Rozdarta zasłona”, o możliwej 
ekranizacji ich powieści, o następnych tomach z przy-
godami profesorowej Szczupaczyńskiej, gdzie na pewno 
ona nie pojedzie i z jakimi postaciami historycznymi 
jeszcze się zetknie. Kilka pytań skierowanych było 
bezpośrednio do Jacka Dehnela, a dotyczyły one jego 
samodzielnej twórczości literackiej i malarskiej, a także 

„POLSKA W KOLORZE  
BIAŁO-CZERWONYM” W UEHLFELD

jego udziału przy powstawaniu filmu „Twój Vincent”. 
Po spotkaniu większość z obecnych skorzystało z moż-
liwości zakupienia kryminałów, a następnie ustawiło 
się w długiej kolejce po dedykacje i autografy auto-
rów. Zarówno ich fani, jak i ci, którzy po raz pierwszy 
usłyszeli o książkach „Szymiczkowej”, na pewno byli 
ze spotkania usatysfakcjonowani. Spotkanie odbyło 
się w ramach spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki. 
Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Suski

Po Europejskim Centrum Solidarności, kolejnym 
miejscem prezentacji prac nagrodzonych w Międzyna-
rodowym Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży 
„Polska w kolorze biało-czerwonym”, była Szkoła w Uehl-
feld w Niemczech. W uroczystym otwarciu wystawy brali 
udział: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Prze-

wodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Lesz-
czyński oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
Józef Sroka. O tym wydarzeniu artykuł napisała miejscowa 
gazeta Fränkische Landeszeitung.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Błażej Konkol
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KORTY
TENISOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRĄBKI MAŁE

CAŁOROCZNA HALA

lekcje indywidualne, wynajem kortów, serwis rakiet

Oferujemy także:

SZKÓŁKA TENISOWA

Trąbki Małe, ul. Kazimierza Deyny 14

zapisy: tel. 537 028 603 
Tu

 je
st

eś
m

y

3 września 2018 r.

dzieci, młodzież i dorosłych 

Zapraszamy 

grupy 4-6 osób

Leo-Centrum Języków Obcych   

ul. Kochanowskiego 2, 83-000 Pruszcz Gdański

tel. 58 682 25 23, www.leoschool.pl

Zapisy w siedzibie LEO 

od poniedziałku do piątku  (13.00-19.00) lub telefonicznie

Leo-Centrum 
Języków 
Obcych

OPEN
DAY
7 WRZESNIA 

,

godz. 16.00-19.00

Języki inspirują...

-50 % na drugi 
język

ANGIELSKI
Szokła Podstawowa w Trąbkach Wielkich, Kłodawie 

i w Pszczółkach
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Wypożyczalnia:
namiotów, stołów, krzeseł,
pokrowców, obrusów,
zastawy stołowej,tkanin 
i innych dekoracji.

Dekoracja i Florystyka:
kościołów, sal weselnych, imprez 
okolicznościowych takich jak:
chrzty, komunie, bale, 
studniówki itp.

koszulkach, kubkach, poduszkach, 
tabliczkach, puzzlach, kuflach, 

brelokach, chustach itp.

Banery, plakaty, szyldy, teczki, ulotki, Przypinki, smycze, 
długopisy, kalendarze, wizytówki,  naklejki, rollupy itp.

608 390 865  
projektujemy:

nadruki na : 

606 328 228

wykonyjemy 

ul. Jodłowa 31
83-034 Trąbki Wielkie 

www. z .plslub marzen

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Trąbkach Wielkich

ZAPRASZA
RODZICÓW/ OPIEKUNÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO 

UDZIAŁU W PROJEKCIE „WSPIERAMY RODZICÓW”

JESTEŚ RODZICEM DZIECKA 
NIEPEŁNOSPRAWNEGO?

BRAKUJE CI CZASU DLA CIEBIE? POTRZEBUJESZ CHWILI 
WYTCHNIENIA? PRAGNIESZ ODPOCZĄĆ OD CODZIENNYCH 
OBOWIĄZKÓW?

PRZYJDŹ DO NAS!
OFERUJEMY BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPECJALNIE DLA CIEBIE! 
NASI SPECJALIŚCI ZAPEWNIAJĄ AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA 
CZASU WOLNEGO, ZAJĘCIA RELAKSACYJNE, INTEGRACYJNE, 
EDUKACYJNE, WYJAZDY, WYCIECZKI, POCZĘSTUNEK I WIELE 
INNYCH ATRAKCJI ! 

Tel. 58 305-45-60, kom. 668-491-142 
Facebook; orew.trabkiwielkie
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W trakcie wyjazdu Seniorów z naszej Gminy na 
półwysep helski w dniu 11 lipca 2018 roku zostało 
wręczone wyróżnienie Przewodniczącej Klubu Senio-
ra „Siłą dwóch rzek i jednego krajobrazu”z Kłodawy 
Krystynie Cholewińskiej wytypowanej w konkursie 
Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla 
Seniora” w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior. 

ZWYCZAJNA-NIEZWYCZAJNA SENIORKA Z KŁODAWY
Nagrody przyznawane są osobom powyżej 60 roku ży-
cia z terenu województwa pomorskiego, wyróżniające 
się w sposób szczególny i zasłużony, działające dla 
społeczności senioralnej. Kapituła konkursu wyróżni-
ła 14 osób, wśród nich była mieszkanka naszej Gminy. 
Odznaczenia dokonali Członek Zarządu Województwa 
Pomorskiego Ryszard Świlski, Dyrektor Departamentu 

Katarzyna Weremko oraz Barbara Bałka i Maciej Ko-
chanowski pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej. Gratulacje złożyli także życzenia złożyli 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Prze-
wodniczący Gminnej Rady Seniorów Władysław Kanka.

Grażyna Wysieck
Zdjęcia: Beata Kaczmarek-Galińska

REALIZACJA PROJEKTÓW W GMINIE TRĄBKI WIELKIE 
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH W 2018 ROKU

Lp. Nazwa zadania Nazwa programu Wartość zadania / dotacja Termin realizacji
1. Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjne-

go przy Szkole Podstawowej w Kłodawie
Ministerstwo Sportu i Turystyki – Program 
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Spor-
towej 2016 

3.078.299,00 (umowa z wykonawcą)
dotacja 1.000.000,00 (2017 – 400.000 zł 
2018 – 600.000 zł)

od 14.11.2016 do 30.09.2018

2. Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, 
Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi 
(Budowa ścieżki rowerowej Sobowidz-Pszczółki) 
Projekt partnerski

Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Pomorskiego (RPO WP)
2014-2020 – mechanizm ZIT

37.436.285,00
dotacja 22.469.147,00
Gmina Trąbki Wielkie 875.900,00
dotacja 599.710,22

od 29.05.2017 do 30.06.2021
Gmina Trąbki Wielkie – do 31.12.2019

3. „Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju” Projekt partnerski 
(Wdrożenie e-usług w podatkach, szkolenia)

Program Operacyjny Wiedza– Edukacja– Roz-
wój Działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi 
administracyjne

2.951.000,00 
dotacja 2.487.102,00

2016 – 2018

4. „E-Mocni: cyfrowe kompetencje, realne korzyści” 
Projekt partnerski (edukacja cyfrowa mieszkańców)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-
2020 Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

15.325.865,00
dotacja 14.582.945,00

2016-2019

5. Z nami zbudujesz swoją przyszłość – Aktywizacja 
zawodowa 30+I Projekt partnerski
(aktywizacja zawodowa, zatrudnienie osób pozosta-
jących bez pracy)

RPO WP
2014-2020
mechanizm ZIT

1.037.500,00
dotacja 985.625,00

2017-2018

6. Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie 
Gdańskim – Aktywna integracja
Projekt partnerski 

RPO WP 2014-2020
Działanie 6.1. Aktywna Integracja – mecha-
nizm ZIT

2.837.336,00
dotacja 2.411.735,90

2016-2018

7. Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie 
Gdańskim – Usługi społeczne
Projekt partnerski

RPO WP 2014-2020
Działanie 6.2. Usługi społeczne – mecha-
nizm ZIT

702.860,00
dotacja 597.431,00

2016-2018

8. Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, 
punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych 
oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na 
poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie 
Trąbki Wielkie

RPO WP 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny

1.314.606,00
dotacja 1.117.415,10

2016-2018

9. Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mie-
rzeszynie

PROW 2014-2020
Leader

458.207,00
dotacja 291.557,00

2017-2019

10. Festiwal „Trębacze w Trąbkach” PROW 2014-2020 Leader 51.920,82 dotacja 33.037,00 2018
11. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Trąbkach 

Wielkich
PROW 2014-2020 685.120,47

dotacja 435.942,00
2018 – 2019

12. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sani-
tarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie

RPO WP 2014-2020
Środowisko

23.788.393,63
dotacja 19.984.174,58

2018-2020

Halina Wrocławska
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W dniu 12 sierpnia 2018 roku w Hali Sportowej i na Stadionie 
w Trąbkach Wielkich odbyła się 2. Senioriada Gminy Trąbki Wielkie, 
czyli Zawody dla Seniorek 60+ i Seniorów 60+. Uczestniczyło 
w niej 60 osób, w tym 36 Seniorek i 24 Seniorów. Reprezentowa-
li oni 12 sołectw. Zawody rozgrywano w 6 konkurencjach oddziel-
nie dla Seniorek i oddzielnie dla Seniorów. W każdej z nich mogła 
wystąpić tylko jedna osoba z jednego sołectwa. Regulamin prze-
widywał, że jedna osoba może startować w dwóch konkurencjach.

TRĄBKI WIELKIE WYGRAŁY 2. SENIORIADĘ

Pierwszą konkurencją były rzuty do kosza, 
ale takiego ustawionego na parkiecie. Rzucano 
piłkami do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki, 
rugby i tenisa z trzech odległości: za 3 punkty, 
za 2 punkty i za 1 punkt.

Wśród pań po serii rzutów prowadziły dwie 
zawodniczki posiadające 6 pkt: Kazimiera Kar-
nath z Czerniewa, która trafiła do kosza trzema 
piłkami (do koszykówki, siatkówki i tenisa) za 2 
pkt oraz Wanda Makuch z Trąbek Małych, która 
trafiła dwa razy (piłkami do piłki nożnej i siat-
kówki), ale za 3 pkt.

W dogrywce zwyciężyła Kazimiera Kar-
nath umieszczając w koszu piłki do koszykówki 
i tenisa po 2 pkt, podczas gdy Wanda Makuch 
tylko raz trafiła (piłką do piłki nożnej) za 3 pkt.

Panowie nie rzucali wcale lepiej. Zwyciężył 
Jan Kamratowski z Domachowa zdobywając 6 
punktów (trafił piłkami do koszykówki, siatkówki 
i tenisa po 2 pkt). Drugi był Kazimierz Zitter-
mann z Ełganowa – 4 pkt za trafienia piłkami 
do rugby i tenisa po 2 pkt.

Drugą konkurencją były rzuty lotkami do 
tarczy. Każda ze startujących osób miała do dys-
pozycji 5 lotek. Zwyciężyła Urszula Plata z Mie-
rzeszyna, która wszystkie lotki umieściła w tarczy 
zdobywając 210 pkt (60, 50, 50, 30, 20). Druga 
była Daniela Kędziora z Kaczek ze 190 pkt (60, 
50, 40, 40, 0), a trzecia Krystyna Arym z Gołę-
biewa Wielkiego ze 180 pkt (60, 50, 40, 30, 0).

Wśród panów nie było nikogo kto trafiłby 
pięć razy w tarczę, ale za to znalazł się jeden, 
który trafił w jej sam środek za 100 pkt. Był to 
Benedykt Brandt z Gołębiewa Wielkiego i on to 

wygrał tę konkurencję. W sumie zdobył 170 pkt 
(100, 50, 20, 0, 0). Drugi był Kazimierz Łangow-
ski z Trąbek Wielkich zdobywając 160 pkt (60, 50, 
50, 0, 0), a trzeci – Stanisław Gragowski z Kaczek 
ze 150 pkt (50, 50, 30, 20, 0).

Trzecia konkurencja to rzuty podkowami do 
celu. Tu również rzucano po pięć razy.

Wśród pań zwyciężyła Krystyna Łangow-
ska z Trąbek Wielkich, która jedyna trafiła tak, 
że podkowa zakręciła się na pręcie zdobywając 
20 pkt. Drugi raz trafiła za 3 pkt, a pozostałe 
trzy rzuty mijały cel. O drugim miejscu zade-

cydowała dogrywka pomiędzy Grażyną Wlazło 
z Mierzeszyna i Danielą Kędziorą z Kaczek, które 
w pierwszej serii trafiły dwa razy po 7 pkt. Wy-
grała ją zdecydowanie Grażyna Wlazło (3 razy 
po 7 pkt i raz za 3 pkt). Daniela Kędziora trafiła 
tylko raz za 3 pkt.

Wśród panów odnotowano trzy trafienia po 
20 pkt. Pierwszy dokonał tego Kazimierz Kolbusz 
z Mierzeszyna. Dołożył do tego dwa trafienia po 
3 pkt i wygrał. Drugi był Józef Sroka z Trąbek 
Wielkich, który oprócz trafienia za 20 pkt zdo-
był jeszcze 3 pkt.

Trzecim trafieniem za 20 pkt może pochwa-
lić się Franciszek Surma z Ełganowa, ale stało się 
to dopiero w dogrywce o 3. miejsce. Zwyciężył 
w niej Ryszarda Budzyńskiego z Warcza 41 : 
17, w serii podstawowej obaj zawodnicy zdo-
byli po 7 pkt.

Czwartą konkurencją były rzuty ringo do 
celu. Tu również rzucano po 5 razy.

Wśród pań zwyciężyła Krystyna Arym z Go-
łębiewa Wielkiego zdobywając 14 pkt (5, 5, 4, 0, 
0). Druga była Longina Górnowicz z Domachowa 
z 11 pkt (5, 5, 1, 0, 0), a trzecia – Krystyna Łońska 
z Sobowidza – 10 pkt (5, 4, 1, 0, 0).

Wśród panów pierwszy był Edward Kędzio-
ra z Kaczek, który aż 3 razy trafił za 5 pkt. Na 
drugim miejscu uplasował się Bernard Kapicki 
z Ełganowa z 10 pkt (5, 4, 1, 0, 0). O trzecim 
miejscu zadecydowała dogrywka. Eugeniusz 
Pirch z Trąbek Wielkich i Kazimierz Niesio-
łowski z Mierzeszyna najpierw zdobyli po 9 pkt, 
a w dogrywce odpowiednio 12 i 9.

Piątą konkurencją były strzały do pustej ma-
łej bramki. Każda osoba oddawała po 5 strzałów, 
a mogła to zrobić do wyboru z trzech odległości 
za 1 pkt, za 2 pkt i za 3 pkt. Nadspodziewanie 
dobrze radziły sobie w tej konkurencji panie. Aż 
trzy z nich zdobyły po 12 pkt (4 x po 3 pkt i je-
den strzał niecelny) w serii podstawowej. Były to 
Barbara Gragowska z Kaczek, Krystyna Łońska 
z Sobowidza i Irena Kamratowska z Domachowa. 
I o wszystkim zadecydowała dogrywka. Bezbłęd-
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Nie Trąbki Małe, które dotychczas wygry-
wały, ani też nie Kaczki, które w ubiegłym roku 
ex aequo z Trąbkami Małymi zajęły 1. miej-
sce, okazały się najlepsze w 5. Mistrzostwach 
Gminy Trąbki Wielkie w tenisie. Mistrzami 
zostało Czerniewo!!! Drugie miejsce, również 
niespodziewanie, zajęło Rościszewo. Dopiero 
na 3. miejscu Trąbki Małe. Na czwartym miej-
scu – Kaczki i Trąbki Wielkie. Na szóstym – 
Kleszczewo, a na siódmym, po raz pierwszy 
w tej klasyfikacji, Drzewina.

Wśród pań, sukces z ubiegłego roku po-
wtórzyła Michalina Perka z Kaczek. Problemy 

SENSACJA W MISTRZOSTWACH GMINY W TENISIE

miała tylko w ćwierćfinale. Prowadziła już 4 
: 2 z Heleną Górską z Trąbek Małych, by …
przegrać trzy kolejne gemy. Następne trzy to 
jednak ona wygrała i awansowała do półfina-
łu. Zarówno w półfinale z Eweliną Studzińską 
z Drzewiny, jak i w finale z Agnieszką Rogal-
ską z Czerniewa, już łatwo wygrała po 6 : 2.

Wśród panów, pod nieobecność Mariu-
sza Zaorskiego (kontuzja) i Leona Zaorskie-
go (start w turnieju PZT), zwyciężył Tadeusz 
Klonowski z Trąbek Wielkich. W półfinale 
z Arkadiuszem Barbachowskim z Trąbek Ma-
łych stracił tylko jednego gema. W finale już 

tak łatwo nie było. Dawid Serwa z Rościsze-
wa, co prawda przegrywał cały czas: 0 : 1, 1 : 
2, 2 : 3 i nawet 2 : 5, ale wtedy losy meczu się 
odwróciły. Doprowadził on do wyniku 4 : 5. 
Jednak kolejny gem, i to przy własnym ser-
wisie, przegrał.

Po zsumowaniu punktów zdobytych przez 
sołectwa w obu kategoriach klasyfikacja była 
następująca: 1. Czerniewo – 49 pkt, 2. Rości-
szewo – 48 pkt, 3. Trąbki Małe – 45 pkt, 4. 
Kaczki – 30 pkt, Trąbki Wielkie – 30 pkt, 6. 
Kleszczewo – 24 pkt, 7. Drzewina – 22 pkt.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

na w niej okazała się Barbara Gragowska zdo-
bywając 15 pkt i tym samym zajmując pierwszą 
lokatę. Raz pomyliła się Krystyna Łońska i zajęła 
drugie miejsce. Natomiast Irena Kamratowska 
trafiła tylko dwa razy i musiała zadowolić się 
trzecim miejscem

Panowie strzelali jeszcze lepiej. Aż dwóch 
uczyniło to bezbłędnie za 15 pkt. Byli to: Bene-
dykt Brandt z Gołębiewa Wielkiego i Kazimierz 
Niesiołowski z Mierzeszyna. A Benedykt Brandt 
powtórzył swój wyczyn także w dogrywce i zwy-
ciężył Kazimierza Niesiołowskiego 15 : 9. O trze-
cim miejscu zadecydowały aż dwie dogrywki. Po 
uzyskaniu po 12 punktów w serii podstawowej 
i po 9 w pierwszej dogrywce, w drugiej Edward 
Kędziora z Kaczek zdobył 9 pkt, a Andrzej No-
wacki z Trąbek Małych tylko 6 pkt.

Ostatnią konkurencją były rzuty boulami – 
oczywiście też pięć. Liczyła się najmniejsza od-
ległość jednej z kul od kuli tzw. „świnki”.

Bezkonkurencyjną wśród Seniorek była 
Wanda Nowak z Trąbek Wielkich, której jedna 
z kul znalazła się w odległości 1,5 cm (!!!) od 
„świnki”. Druga była Maria Zulewska z Czer-
niewa. Też z bardzo dobrym wynikiem 5 cm, 
a trzecia Adela Czerwińska z Gołębiewa Wiel-
kiego. Jej wynik to 9 cm.

Panowie już tak dobrze nie rzucali. Zwyciężył 
Kazimierz Łangowski z Trąbek Wielkich wyni-
kiem 29 cm, drugi był Stanisław Łupkowski z Go-
łębiewa Wielkiego z rezultatem 31 cm, a trzeci 
– Józef Machnica z Kłodawy z wynikiem 33 cm.

W klasyfikacji sołectw uwzględnionych zo-
stało 12 sołectw. Wszystkie konkurencje obstawi-
ły 4 sołectwa: Domachowo, Gołębiewo Wielkie, 
Mierzeszyn i Trąbki Wielkie. Reprezentantów 
Trąbek Małych i Kaczek zabrakło w dwóch kon-
kurencjach. Wiadomo więc było, że to wśród tych 
sołectw znajdzie się zwycięzca. I tak też się stało.

Kolejność była następująca:
1. Trąbki Wielkie – 287 pkt
2. Gołębiewo Wielkie – 286 pkt
3. Mierzeszyn – 281 pkt
4. Domachowo – 256 pkt
5. Kaczki – 245 pkt
6. Trąbki Małe – 210 pkt
7. Sobowidz – 174 pkt
8. Ełganowo – 139 pkt
9. Czerniewo – 134 pkt
10. Kłodawa – 124 pkt
11. Warcz – 42 pkt
12. Rościszewo – 40 pkt
Pierwsze trzy osoby w każdej konkurencji 

otrzymały medale i dyplomy, a seniorki także 
paczkę z piernikami DrOetkera. Trzy najlepsze 
sołectwa otrzymały dyplomy, puchary, a tak-
że talony upoważniające do korzystania z Hali 
Sportowej odpowiednio przez 3, 2 i 1 godzinę. 
Nagrody wręczał Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński.

Podczas Senioriady promowany był pro-
jekt „Sport dla wszystkich i środowiska”. W ra-
mach tego projektu Fundacja na rzecz Odzysku 
Opakowań Aluminiowych RECAL dostarczyła 

bezpłatnie dla uczestników Senioriady wodę 
niegazowaną w limitowanej serii aluminiowych 
puszek Every Can Counts. Przez cały czas trwa-
nia zawodów prowadzona była zbiórka pustych 
puszek do specjalnego pojemnika, a także pro-
wadzona była akcja informacyjna na temat wła-
ściwego postępowania z zużytymi opakowaniami.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Sławomir Kusaj
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Rozpoczęła się runda jesien-
na w rozgrywkach Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej. Naszą Gminę 
reprezentować będą nie tak jak w 
ubiegłym roku cztery kluby, a trzy. 
Z rozgrywek klasy B wycofał się 
bowiem UKS Olimp Mierzeszyn. 
W klasie okręgowej grać będzie na-
dal KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie. 
Natomiast LKS Sokół Ełganowo (po 
spadku) i GKS Trąbki Wielkie (po 
awansie) walczyć będą o mistrzo-
stwo klasy A.

Nasze drużyny występować 
będą w następujących składach:

KS ORZEŁ 1955 Trąbki Wiel-
kie

Adrian Anikowski (1998), Łu-
kasz Balcer (1979), Mateusz Bu-
cholz (1994), Jakub Czerwiński 
(2000), Mateusz Dończyk (1994), 
Tomasz Dończyk (1995), Bartło-
miej Dończyk (1998), Mateusz Gru-
chała (1981), Radosław Haberka 

RUSZYŁY ROZGRYWKI PIŁKARSKIE, 
ALE JUŻ BEZ OLIMPU

(1992), Daniel Jaśniewski (1989), 
Artur Jażdżewski (1976), Aleks 
Kamiński (1996), Mateusz Kobylarz 
(1992), Artur Koprowski (1989), 
Bartłomiej Kruk (1998), Marcin 
Laga (1991), Adam Leszczyński 
(1989), Damian Łupiński (1988), 
Michał Malek (1982), Tomasz Mu-
sik (1981), Jakub Neubauer (1993), 
Maciej Preuss (2001), Hubert Stein 
(1991), Dominik Szostek (1985), 
Mateusz Tusk (2000), Maciej Za-
lewski (2001)

trener: Radosław Haberka

LKS SOKÓŁ Ełganowo
Patryk Bela (1996), Mariusz 

Brzeziński (1995), Dawid Chmie-
lewski (1988), Rafał Cichocki 
(1998), Kamil Dąbrowski (1986), 
Filip Drożyński (1999), Mateusz 
Elas (1994), Maciej Gemborys 
(1973), Michał Grzelak (1983), 
Sebastian Grzywna (1991), Ka-

rol Kusaj (1981), Łukasz Mejer 
(1989), Paweł Mejer (1980), Prze-
mysław Mejer (1992), Robert Mejer 
(1986), Dawid Moske (1983), Kuba 
Piotrowski (1997), Łukasz Płachta 
(1985), Adam Radziszewski (1995), 
Tomasz Sikora (1984), Krystian 
Szweda (2000), Bartłomiej Wę-
sierski (1988), Wojciech Wójtowicz 
(1998), Łukasz Zittermann (2000)

trener: Maciej Gemborys

GKS Trąbki Wielkie
Kamil Babiński (1999), Tomasz 

Blejder (1995), Mariusz Dywicki 
(1990), Waldemar Hennig (1996), 
Dominik Kotwicki (1998), Mikołaj 
Kowalski (1990), Arkadiusz Ku-
jawski (1990), Dawid Lewańczyk 
(1984), Jakub Lewańczyk (1995), 
Michał Małkowski (1995), Martin 
Niedzielski (1991), Jakub Pepliński 
(1998), Daniel Radziszewski (1978), 
Rafał Ratyński (1981), Adrian Ro-
sławski (1990), Mateusz Rosławski 
(1992), Piotr Rosławski (1997), 
Dawid Sośnicki (1999), Grzegorz 
Wilczewski (1987), Dawid Wiński 
(1996), Mateusz Wiński (1993),

trener: Grzegorz Górski

W dotychczasowych meczach 
nasze drużyny uzyskały następu-
jące wyniki:

KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, 
pod wodzą nowego trenera Piotra 
Haberki, na własnym boisku po-
konał Bałtyk II Gdynia 2 : 1 i zre-
misował z GKS Sierakowice 1 : 1. 
Natomiast na wyjazdach dwa razy 
przegrał: z Gedanią II Gdańsk 1 : 3 
i z Czarnymi Pruszcz Gdański 3 : 4. 
Po czterech kolejkach zajmuje 10. 
miejsce z 4 punktami i stosunkiem 
bramek 7 : 9.

LKS Sokół Ełganowo u siebie 
zwyciężył Orła Straszyn 3 : 2 i po-
dzielił się punktami z KS Mścisze-
wice (było 1 : 1), w Długim Polu 
uległ Wiśle 0 : 1, a w Sierakowicach 
z tamtejszym GKS II zremisował 
bezbramkowo.

Natomiast GKS Trąbki Wielkie 
rozegrał swoje historyczne mecze: 
pierwszy w klasie A w Trąbkach 
Wielkich - zagrał na remis 2 : 2 z KS 
Sulmin, pierwszy w klasie A na wy-
jeździe – przegrał z GLKS Różyny 1 
: 2, pierwsza wygrana miała miejsce 
na boisku w Trąbkach Wielkich z 
GKS Żukowo 1 : 0. Kolejny mecz 
na wyjeździe zakończył się porażką 
1 : 2 z Osiczanką Osice.

Po 4. kolejkach w klasie A So-
kół jest 9 (5 pkt, bramki 4 : 4), a 
GKS – 11 (4 pkt, bramki 5 : 6).

Kolejne mecze naszych drużyn 
na własnych boiskach:

8 września (sobota), godz. 
14.00, Orzeł 1955 – Sztorm Mosty

8 września (sobota), godz. 
17.00, GKS – Sokół

16 września (niedziela), godz. 
16.00 Sokół – GTS Mokry Dwór

22 września (sobota), godz. 
16.00, Orzeł 1955 – Wietcisa Skar-
szewy

23 września (niedziela), godz. 
12.00, GKS – Gryf Goręczyno

30 września (niedziela), godz. 
16.00, Sokół – KS Sulmin

6 października (sobota), godz. 
15.30, Orzeł 1955 – Zenit Łęczyce

7 października (niedziela), 
godz. 12.00, GKS – GKS II Sie-
rakowice

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa




