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„Czesław Lang powiedział jakiś czas temu 
Metropolicie, że szuka miejsca, w którym mógł-
by zorganizować zawody rowerowe. Arcybiskup, 
będąc w Trąbkach Wielkich, zapytał czy taka 
impreza mogłaby się odbyć u nas, a ja z wielką 
przyjemnością podjąłem to wyzwanie.” Nic więc 
dziwnego, że honorowym starterem wszystkich 
grup kolarzy był Arcybiskup Metropolita Gdań-
ski. A było tych grup aż 5. Kolarze rywalizowali 
na następujących dystansach: 88 km – Grand 
Fondo (trzy pętle), 61 km – Medio (2 pętle), 34 
km – Mini (1 pętla), 10 km – o Puchar Ministra 
Sportu i Turystyki i 10 km – Parada Rodzinna. 
Start i meta dla wszystkich grup usytuowane były 
na stadionie w Trąbkach Wielkich. Kolarze, którzy 
mieli do pokonania trzy pierwsze dystanse jechali 
najpierw do Ełganowa, a tam wjeżdżali na pętlę: 
prowadzącą drogami, polnymi i leśnymi ścieżka-
mi przez Czerniec, Zaskoczyn, Graniczną Wieś, 
Postołowo do Ełganowa. Wtedy to, albo rozpoczy-
nali nową pętlę, albo kierowali się w stronę mety.

Na dystansie Grand Fondo, spośród 27 kola-
rzy i jednej kolarki, najszybszy był Dariusz Batek. 
Kolarz grupy CST 7R MTB Team samotnie wpadł 
na metę z czasem 3:05:43.

Tak mówił on na mecie: „Trasa w Trąbkach 
Wielkich była bardzo ciekawa z technicznymi 
elementami, na których rozstrzygnął się wyścig. 
Zaatakowałem na drugiej z trzech pętli właśnie 
w takim trudnym miejscu i starałem się kontro-
lować sytuację do mety. Satysfakcja ze zwycięstwa 
jest duża, bo to trzecia wygrana z czterech edycji 
VLLTMR.” Na drugim miejscu, trzy minuty po 
zwycięzcy, po efektownym finiszu na żużlowej na-
wierzchni, uplasował się mieszkaniec Kleszczewa 
– Krzysztof Krzywy z NEXUS Team. Jedyną panią 
na tym dystansie była Marta Kamińska z NEXUS 
Team, która zajęła 25. miejsce z czasem 4:33:19.

84 osoby, w tym 12 zawodniczek, startowały 
na dystansie Medio. Bohaterami tego dystansu 
byli: Bartosz Kołodziejczyk z Euro Bike Kacz-
marek Electric Team, który zwyciężył z czasem 
2:08:13 i z przewagą ponad 5 minut nad drugim 
kolarzem oraz Zuzanna Krzystała-Stępień z SUP 
Lifting Team Bugla Bike Service, 15. w klasy-
fikacji open, a pierwsza wśród zawodniczek 
z czasem 2:24:10 i z przewagą 15 minut nad na-
stępną zawodniczką. Na dystansie tym startowały 
trzy osoby z Gminy Trąbki Wielkie: Wiesława 
Stachańczyk z Kleszczewa (71. miejsce) oraz 

GMINA TRĄBKI WIELKIE GOŚCIŁA 
UCZESTNIKÓW VIENNA LIFE LANG 
TEAM MARATONY ROWEROWE!!!

Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości. W związku z tym w Gminie Trąbki Wielkie od-
bywa się wiele różnorodnych wydarzeń. Największym z nich była, 
jedna z sześciu, edycja Vienna Life Lang Team Maratony Rowero-
we. Odbyła się ona w dniu 16 czerwca 2018 roku jako czwarta, 
po Warszawie, Krakowie i Gdańsku, a przed Katowicami i Kwidzy-
nem. „Ojcem chrzestnym” tej imprezy był Arcybiskup Metropolita 
Gdański Leszek Sławoj Głódź.
Potwierdził to Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol:

Przemysław Skrzypek (64. miejsce) i Zbigniew 
Lorkowski (82. miejsce) – obaj z Trąbek Wielkich. 
Udział w tym wyścigu wzięli także dwaj radcy 
prawni z Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich: 
Marcin Skalski zajął 69. miejsce, a Wawrzyniec 
Rybak – 79.

Najwięcej osób, bo aż 260, w tym 43 pań, 
wzięło udział w Maratonie Rowerowym na dy-
stansie Mini. Najszybszym kolarzem na tym dy-
stansie został Hubert Labuda z Klubu Kolarskiego 
Lew Lębork. Jego czas to 1:09:41. Drugi ze stratą 
dwóch sekund był Damian Ciba z TA KO TEAM. 
Natomiast najszybszą zawodniczką okazała się 
Aleksandra Zabrocka z MLKS Baszta Bytów. 
Czas 1:16:42 pozwolił jej zająć 21. miejsce w kla-
syfikacji open. Drugi czas (1:23:36) i 71. miejsce 
w klasyfikacji open wykręciła Sandra Adamczyk 
(SUP Lifting Team Bugla Bike Service). Na dy-
stansie tym startowało 20 osób z Gminy Trąbki 
Wielkie. Najszybsi z nich to: wśród panów – Igor 
Tracz z Ełganowa (9. miejsce) i wśród pań – Iwo-
na Pawłowska z Trąbek Wielkich (239. miejsce).

Ci, którzy nie mieli na tyle doświadczenia, by 
walczyć w maratonie MTB wzięli udział w Para-
dzie Rodzinnej. Był to 10-kilometrowy, rekreacyj-
ny przejazd bez pomiaru czasu. Trasa prowadziła 
ulicami, drogami i ścieżkami, zarówno leśnymi, 
jak i polnymi, w kierunku Kaczek, Trąbek Małych 
i z powrotem na stadion w Trąbkach Wielkich. 
Z tej formy rekreacji skorzystało 69 osób, w tym 
26 kolarek. Wśród nich także 29 osób z Gminy 
Trąbki Wielkie. Wystartowali i dorośli, i młodzież, 
i dzieci. Dla tych ostatnich był to znakomity po-
czątek rowerowej przygody.

Dzieci i młodzież mogły również wystartować 
na tym samym dystansie w wyścigu o Puchar Mi-
nistra Sportu i Turystyki. W Trąbkach Wielkich 
odbył się dodatkowy wyścig z tego cyklu z udzia-
łem 31 osób, ale jego wyniki nie są wliczane do 
klasyfikacji generalnej. Wśród chłopców najlepszy 
czas (16:57) uzyskał Konrad Gołębiowski (Wa-
decki Bike Academy), a wśród dziewcząt (19,33) 
– Małgorzata Wojcieszek (Belta Team Gdańsk).

Najlepsi w każdej kategorii wiekowej i na każ-
dym dystansie udekorowani zostali pamiątkowy-
mi medali i nagrodami rzeczowymi, a najmłodszy 
uczestnik maratonów – 13-letni Kajetan Ślepski 
z Sopotu także okazałym pucharem ufundowa-
nym przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego. 
Dekorowali: legenda kolarstwa polskiego Czesław 

Lang, Prezes Pomorskiego Okręgowego Związku 
Kolarskiego Krzysztof Golwiej, Wójt Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Józef 
Sroka i Dyrektor GOKSiR Leszek Orczykowski.

Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji dodat-
kowych, dzięki którym wszyscy, którzy przyszli 
do Miasteczka Wyścigu mogli poczuć prawdziwie 
sportową i kolarską atmosferę. Atrakcje były tam 
i dla najmłodszych, i dla tych trochę starszych. 
Były kolorowanki, konkurs na refleksomierzu, 
okulary wirtualnej rzeczywistości, sprzęt kolar-
ski. Było także Białe Miasteczko przygotowane 
przez 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, 
gdzie można było uzyskać porady specjalistycz-
ne połączone z pomiarem ciśnienia i poziomu 
cukru. Każdy zainteresowany akcją miał możli-
wość porozmawiania z chirurgiem onkologiem, 
onkologiem, gastroenterologiem, urologiem. 
Można się było także dowiedzieć jak opiekować 
się osobami po hospitalizacji, w tym osobami 
po zabiegach interwencyjnych. Obecność reha-
bilitanta pozwoliła na dobranie odpowiednich 
ćwiczeń relaksacyjnych.

Patronami medialnymi imprezy byli m.in.: 
TVP, Polskie Radio Jedynka, Radio Gdańsk, Ra-
dio Tczew, sport.tvp.pl, onet.pl, www.portal.bi-
keworld.pl, www.all-inclusive.com.pl, www.pap.
pl, Przegląd Sportowy, Wprost, Fakt. W relacjach 
wszyscy podkreślali, że mimo debiutu Gminy 
Trąbki Wielkie na mapie Vienna Life Lang Team 
Maratonów Rowerowych była to udana inaugu-
racja. Duża w tym zasługa znakomitych kolarzy 
z naszej Gminy – Igor Tracz i Krzysztof Krzywy 
przygotowali bowiem niezwykle atrakcyjne trasy. 
Także strażacy z wszystkich gminnych jednostek 
OSP i policjanci przyczynili się do tej dobrej opi-
nii świetnie zabezpieczając trasy. Zadowolony był 
także Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol: 
„Nasza Gmina po raz pierwszy miała przyjem-
ność gościć aż tylu zainteresowanych jazdą na 
rowerze. Byli to ludzie z całej Polski. Dla nas to 
wielki prestiż i reklama”.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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W poprzednim numerze „Głosu” 
pisaliśmy o tym, że będzie oczyszczalnia 
ścieków w Sobowidzu. Umowa w tej spra-
wie została podpisana w dniu 20 czerwca 
2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Pomorskiego. Umowę pod-
pisali Marszałek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk i Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, a towa-
rzyszył im Członek Zarządu Wojewódz-

OBRADOWALI RADNI I UDZIELILI 
JEDNOGŁOŚNIE ABSOLUTORIUM WÓJTOWI

W czerwcu 2018 roku odbyły się dwie Sesje Rady Gminy Trąb-
ki Wielkie. Pierwsza, LIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Trąbki 
Wielkie – w dniu 12 czerwca, a druga – LV Zwyczajna Sesja 
Rady Gminy Trąbki Wielkie – w dniu 26 czerwca 2018 r..

A oto uchwały jakie podjęli Radni 
podczas tych sesji:
LIV/359/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu gminy Trąbki Wiel-
kie na rok 2018,
LIV/360/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmian wieloletniej prognozy fi-
nansowej na lata 2018-2032,
LIV/361/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości położonych w obrębie geodezyj-
nym Mierzeszyn,
LIV/362/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości położonej w obrębie geodezyj-
nym Pawłowo,
LIV/363/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości położonej w obrębie geodezyj-
nym Pawłowo,

LIV/364/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o za-
opiniowanie projektów uchwał dotyczących 
sprzedaży alkoholu na terenie gminy Trąb-
ki Wielkie,
LIV/365/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych 
grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz cen innych usług,
LIV/366/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny części miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego obręb 
Ełganowo, gmina Trąbki Wielkie,
LIV/367/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny części miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego obręb 
geodezyjny Trąbki Wielkie,

LIV/368/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny części miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego obręb 
geodezyjny Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki 
Wielkie,
LIV/369/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny części miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego obręb 
Warcz, gmina Trąbki Wielkie,
LIV/370/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie udzielenia w 2018 roku Powiato-
wi Gdańskiemu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w celu wspólnej realizacji za-
dania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację 
dróg położonych na terenie Powiatu Gdań-
skiego” (edycja 2018),
LIV/371/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia z Komendą Wojewódzką Policji 
w Gdańsku przy udziale Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszczu Gdańskim dotyczącego 
przekazania środków pieniężnych na Fundusz 
Wsparcia Policji,
LIV/372/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Klesz-
czewo, Gmina Trąbki Wielkie,
LV/373/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2017 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia 
Trąbki Wielkie,
LV/374/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich,
LV/375/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich,
LV/376/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w spra-
wie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy za 2017 roku,
LV/377/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w spra-
wie udzielenia Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 rok.

Najważniejsza z tych uchwał dotyczyła 
udzielenia Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2017 rok. Radni uchwalili ją jednogło-
śnie. Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol skomentował ten fakt następująco:

„Nie spodziewałem się, że uchwała 
absolutoryjna przyjęta będzie jednogło-
śnie. Korzystając z okazji bardzo dziękuję 
radnym za to, że w czasie całej kaden-
cji byli bardzo aktywni i merytorycznie 
podchodzili do wszystkich spraw. Często 
oczywiście mieli też swoje pomysły, które 
sam akceptowałem i wprowadzaliśmy je 
potem do budżetu. Z kolei ja przekony-
wałem radnych do wielu trudnych decyzji, 
które ci ostatecznie podejmowali. Mimo 
różnych poglądów staraliśmy się patrzeć 
na Gminę jako całość.”

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znaj-
dują się na stronie:

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

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski

UMOWA W SPRAWIE 20 MLN DOTACJI PODPISANA

twa Pomorskiego Ryszard Świlski. W jej 
wyniku Gmina Trąbki Wielkie otrzyma 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 
– 2010 kwotę 19 984 174,58 zł. Dzięki 
tym środkom powstanie kanalizacja sani-
tarna w Gołębiewie Średnim, Gołębiewie 
Wielkim i Sobowidzu oraz oczyszczalnia 
ścieków w Sobowidzu.

Po podpisaniu umowy Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk powiedział:

„Zdaję sobie sprawę, że nie jest ła-
two wybudować kanalizację albo postawić 
oczyszczalnię ścieków, zwłaszcza na tere-
nach wiejskich. Z doświadczenia wiem, że 
problemem jest to, by nadążać za ciągle 
zmieniającymi się przepisami co do wiel-
kości związków biogennych, które można 
odprowadzać lub gospodarki osadami. 
Z drugiej strony doceniam wysiłki samo-
rządowców i gratuluję państwu uzyskania 
dofinansowania na realizację projektów”.

Natomiast Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol stwierdził:

„Według naszych szacunków całe 
zadanie ma kosztować ok. 24 milionów 
złotych, tak więc z gminnych środków 
będziemy musieli dołożyć 4-5 milionów 
złotych. Zdaję sobie sprawę, że jest teraz 
problem z firmami budowlanymi, ale mam 
nadzieję, że pierwsze prace ruszą we wrze-

śniu. Na realizację całego projektu mamy 
dwa lata. Dzięki tej inwestycji z kanalizacji 
sanitarnej będzie mogło korzystać około 
trzech tysięcy mieszkańców. Nic zatem 
dziwnego, że jest to bardzo oczekiwana 
inwestycja.”

Dodać należy jeszcze, że będzie to 
najwyższe unijne dofinansowanie inwesty-
cji realizowanej w Gminie Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Natalia Kłopotek-Główczewska
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Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol zaprasza wszystkich rolników z Gmi-
ny  Trąbk i  Wie lk ie  na  wspólny, 
dwudniowy wyjazd do Częstochowy 
w dniach 1 – 2 września 2018 roku 
na coroczne Ogólnopolskie Dożynki 
Rolników. Wyjazd zaplanowany jest 
dnia 1 września 2018 roku (sobota) 
o godzinie 6:00 z placu przykościel-
nego w Trąbkach Wielkich. Zapisywać 
należy się osobiście w Urzędzie Gmi-
ny Trąbki Wielkie w sekretariacie - 
pok. nr 19 do dnia 24 sierpnia 2018 
roku (piątek). Koszt wyjazdu wynosi 
130,00 zł.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Markowski

WÓJT ZAPRASZA ROLNIKÓW NA DOŻYNKI DO CZĘSTOCHOWY

USTALONO PODZIAŁ POWIATU GDAŃSKIEGO NA OKRĘGI WYBORCZE
W dniu 21 czerwca 2018 roku Rada Powiatu Gdańskiego ustaliła podział Powiatu Gdańskiego na okręgi wyborcze 
dla wyboru Rady Powiatu Gdańskiego, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Nr okręgu wyborczego Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Miasto Pruszcz Gdański 6
2 Gminy: Cedry Wielkie, Pszczółki, Suchy Dąb 4
3 Gmina Kolbudy 3
4 Gminy: Przywidz, Trąbki Wielkie 4
5 Gmina Pruszcz Gdański 6

Podział na okręgi wy-
borcze, który obowiązywał 
w obecnej kadencji był tak 
sporządzony, aby spójność 
historyczna, społeczna, wy-

chowawcza, religijna oraz komunikacyjna była 
jak największa i akceptowalna przez miesz-
kańców Gminy i taki efekt udało się osiągnąć. 
I taki też podział uwzględniała Uchwała Nr 
L/352/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia

30 marca 2018 r. Niestety postanowienie 
Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 
4 lipca 2018r. zmieniło w sposób istotny 
okręgi wyborcze. Ta sytuacja spowodowała 
niezadowolenie mieszkańców na taki podział 
i protesty kierowane do Rady Gminy.

W związku z powyższym Rada Gminy 
Trąbki Wielkie podjęła Uchwałę w zakresie 
zaskarżenia do Państwowej Komisji Wybor-
czej Postanowienia Komisarza Wyborczego 
w Gdańsku I, jednocześnie proponując nowy

kompromisowy podział na okręgi wybor-
cze Gminy Trąbki Wielkie. Niestety PKW nie 
podzieliła stanowiska Rady Gminy. W związ-
ku z powyższym Rada Gminy wniosła skargę 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego na 
uchwałę PKW. NSA jednak odrzucił skargę. 
Tak więc podczas tegorocznych wyborów 
obowiązywał będzie nowy podział Gminy 
Trąbki Wielkie na okręgi wyborcze.

Leszek Orczykowski

USTALONO NOWY PODZIAŁ GMINY TRĄBKI WIELKIE NA OKRĘGI WYBORCZE
Nr okręgu 

wyborczego Granice okręgu Liczba radnych 
wybieranych w okręgu

1 Sołectwo: Domachowo 1
2 Sołectwo: Ełganowo 1
3 Sołectwo: Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, Rościszewo 1
4 Sołectwo: Gołębiewo Wielkie 1
5 Sołectwo: Kaczki 1
6 Sołectwo: Kleszczewo 1
7 Sołectwo: Kłodawa 1

8
Część sołectwa Sobowidz – ulice: Kościuszki od nr 2 do nr 28, nr 30, 
nr 32, nr 34, od nr 36 do nr 67, nr 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, Bukowa, 
Dworcowa, Księdza Józefa Wdowiaka, Leśna, Nowa, Spacerowa, Sportowa

1

9
Część sołectwa Sobowidz – ulice: Kościuszki nr 29, 31, 33, 35, 68, 70, 
72, 74, 76, 78, 80 i 82, Polna, Ogrodowa, Morenowa oraz miejscowość 
Rościszewko

1

10 Sołectwo: Mierzeszyn, Błotnia 1

11

Część sołectwa Trąbki Wielkie – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Cisowa, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaworowa, Jesionowa, 
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Ks. F. Głowienki, Lipowa, Pawłowskiej, 
Polonii Gdańskiej, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, ,Wierzbowa, Rze-
mieślnicza, Handlowa, Modrzewiowa, Leszczynowa

1

12

Część sołectwa Trąbki Wielkie – ulice: Ełganowska, Gdańska, Jagodowa, 
Krótka, Leśna, Malinowa, Parkowa, Pasteura, Pocztowa, Poziomkowa, 
Sportowa, Wiśniowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Czereśniowa, Usługowa, 
Przemysłowa, Towarowa

1

13 Sołectwa: Zła Wieś, Łaguszewo, Klępiny, Trąbki Małe 1
14 Sołectwa: Warcz, Zaskoczyn, Czerniewo 1
15 Sołectwa: Graniczna Wieś, Drzewina, Pawłowo, Cząstkowo, Postołowo 1
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W dniu 27 czerwca 2018 roku Wójt Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich zorganizowali dla 46 niepełnospraw-
nych osób z naszej Gminy wycieczkę do Ka-
szubskiego Parku Miniatur w Stryszej Budzie 

pod Kartuzami. Uczestnicy wycieczki mogli 
poczuć się jak Guliwer… a może jak kaszubski 
wielkolud Stolem, który przed wiekami miesz-
kał na ziemi kaszubskiej. W jednym miejscu 
bowiem, w jednej skali 1:25, mogli zobaczyć 
wierne kopie najbardziej charakterystycznych 

NIEPEŁNOSPRAWNI WŚRÓD 
GIGANTÓW I MINIATUR

obiektów Kaszub, Polski, Świata m.in. Statua 
Wolności, Sfinks, Big Ben czy Krzywa Wieża 
w Pizie, twarze amerykańskich prezydentów 
wykute w skale, Chrystus z Rio, wieża Eiffla 
i wiele innych ciekawych obiektów.

Została również zagwarantowana duża 
dawka śmiechu. Uczestnicy wycieczki zwie-
dzili gabinet śmiechu. Gdzie mogli zobaczyć 
swoje odbicia w nietypowy sposób: duży, mały, 
wysoki, gruby, chudy… Odbicia w krzywych 
zwierciadłach były zabawne, a czasem nawet 
bardzo zaskakujące. Ponieważ każdy fragment 
sylwetki odbijany był przez inną część lustra, 
nogi mogą być długie i szczupłe, talia krótka 
i szeroka, a reszta odwrócona. Następnie zwie-
dzili bajkową krainę oraz mini zoo.

Zobaczyli również Kaszubski Park Gi-
gantów, w którym spotkali na swojej drodze 
gigantyczne owady, ptaki, mieszkańców lasu, 
samolot Tupolew, Monster Truck. Były tam 
również ogromne przedmioty: wielki kubek 
wymalowany w kolorowe etniczne wzory, 
wielgachny but, bardzo wysoki stół i krzesło! 
Mogli się więc tam poczuć jak w krainie ol-
brzymów, gdzie wszystko ich przerasta, a oni 
czują się tacy maleńcy…

Uczestnikom wycieczki zapewniony został 
ciepły posiłek, kawa, herbata oraz deser lodo-
wy. Na zakończenie mieli oni zagwarantowany 
bezpieczny powrót do poszczególnych sołectw.

W wycieczce uczestniczyło 46 osób.
Tekst i zdjęcie: Beata Kaczmarek-Galińska

URODZINOWE ŻYCZENIA OD SAMORZĄDOWCÓW
W czerwcu dwie mieszkanki i jeden mieszkaniec naszej Gminy 

z okazji urodzin otrzymali od Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja 
Konkola, Zastępcy Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jana Wiczlinga oraz 
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich bukiety kwiatów, upominki 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. Byli to: Pani Euge-
nia Wójcik z Rościszewa, która obchodziła 90 urodziny, Pani Helena 
Gordon z Warcza, która skończyła 99 lat oraz Pan Alojzy Podwojewski 
z Gołębiewa Średniego, który świętował swoje 91. urodziny.

Grażyna Wysiecka
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Zdjęcie: Beata Kaczmarek-Galińska Zdjęcie: Katarzyna Gąsiorowska
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Grupa 34 osób z Gminy Trąbki Wielkie 
uczestniczyła w czwartej edycji „Senioriady – 
Jesteśmy 2018”. Senioriada odbyła się w Mu-
zeum Etnograficznym w Toruniu w dniu 24 
czerwca 2018 r.

Na tamtejszej scenie wystąpiły chóry 
i soliści reprezentujący środowisko seniorów 
z Torunia i okolic.

Program występów był bardzo ciekawy 
i seniorzy bawili się doskonale. Na obrzeżu 
Muzeum przygotowano również dla nich różne 
stoiska m.in. kiermasz rękodzieła i wytworów 
klubów seniora, stowarzyszeń, kół gospodyń 
wiejskich i innych organizacji działających na 
rzecz seniorów.

Prezentowane były także różne formy ak-
tywności – joga, pilates, ćwiczenia kręgosłu-
pa oraz pokaz samoobrony. Seniorzy mogli 
też skorzystać z bezpłatnych badań profilak-

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla 
ucznia rozpoczynającego rok szkolny z programu 
„Dobry Start”. Świadczenie to przysługuje raz w roku 
na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 
przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, 
uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie będzie 
przysługiwać także na dzieci, które ukończyły 20 rok 
życia (lub 24 w przypadku dzieci niepełnospraw-
nych), ale tylko w sytuacji kiedy dziecko ukończy-
ło 20 lat/24 lata w roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczyna się rok szkolny.

Program obejmuje dzieci wychowujące się za-
równo w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy 
zastępczej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługu-
je na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzie-
ci realizujące roczne przygotowania przedszkolne 
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wnio-
sek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opie-

SENIORZY W TORUNIU
tycznych: gęstości kości, serca i oznaczenia 
poziomu cukru.

Uczestnicy wyjazdu mieli też możliwość 
poznać zabytki Torunia.

A wszystko to dzięki Stowarzyszeniu „Po-
daj rękę” z Miłocina i udziałowi tego Stowarzy-
szenia w projekcie „Trzy krajobrazy srebrnej 
partycypacji społecznej”, w ramach którego 
ten wyjazd został zorganizowany.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcia: Wiesław Kempa

RUSZAJĄ WYPŁATY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”
kun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli 
osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dziec-
kiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), 
a w przypadku dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca 
rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opie-
kuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” od 1 lipca 
2018 roku można składać do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich drogą 
elektroniczną przez ministerialny portal www.em-
patia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Przyjmowanie wniosków papierowych GOPS 
rozpocznie 1 sierpnia 2018 roku. W przypadku ro-
dzin zastępczych wnioski będą składane do powia-
towych centrów pomocy rodzinie.

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szyb-
ciej trafi do niej świadczenie „Dobry start”. Złożenie 
wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 września.

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek 
należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W prze-
ciwnym razie prawo do świadczenia „Dobry Start” 
przepadnie.

Rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez 
względu na dochód. Warto podkreślić, że świad-
czenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione 
od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani 
wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z innych systemów wsparcia.

Grażyna Wysiecka
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Z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości Gmina Trąbki Wielkie zorganizowała 
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i mło-
dzieży „Polska w kolorze biało-czerwonym”. Patronat 
nad Konkursem objął Wicemarszałek Senatu RP Bog-
dan Borusewicz oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol. Udział w nim wzięło 2650 osób. Nadesłano 2223 
prac z 245 placówek oświatowych z kraju i z zagranicy 
(głównie ze szkół polonijnych). Autorami prac były dzieci 
z 14 krajów: Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, 
Islandii, Kazachstanu, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, 
Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Polski. 
Komisja Konkursowa, obradująca w składzie: nauczyciel 
technik graficznych oraz rysunku i malarstwa w Liceum 
Plastycznym w Oliwie Wojciech Juchniewicz oraz nauczy-
ciele ze szkół podstawowych: Beata Justa z Turza, Andrzej 
Fijas z Kończewic oraz Paweł Narożnik z Sobowidza, 
miała więc bardzo trudne zadanie, ale … poradziła sobie.

I tak pierwsze miejsca w poszczególnych katego-
riach zajęli:
– kategoria wiekowa od 5 do 8 lat
Jerzy Galera-Dyduch (Szkółka Polska w Pamplonie, 
Hiszpania),
Natalia Marczewska (Szkółka Polonijna “Narnia” w En-
niscorthy, Irlandia),
– kategoria wiekowa od 9 do 12 lat
Klaudia Muszyńska (Szkoła Podstawowa Nr 30 w Lu-
blinie),
– kategoria wiekowa od 13 do 16 lat
Natalia Borowy (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie, 
woj. dolnośląskie), jej praca wykonana farbą akrylową 
i piórkiem prezentowana jest obok,
Mateusz Sierżęga (Szkoła Podstawowa w Mrokowie, woj. 
mazowieckie),
Magdalena Palik (Szkoła Podstawowa Nr 18 w Lublinie),
– kategoria wiekowa od 17 do 18 lat

NA KONKURS NADESŁANO 2223 PRACE Z 14 KRAJÓW

Natalia Kozłowska (XX Liceum Ogólnokształcące 
w Gdańsku),
– kategoria prac zbiorowych
Aleksandra Romasz, Lena Jopek, Hanna Tomala (Ecole 
élémentaire du Conseil des XV – Strasbourg, Francja).

Wśród laureatów znaleźli się także przedstawiciele 
naszej Gminy. W kategorii prac zbiorowych 2. miejsce 
zajęły siostry Blanka i Roksana Muszyńskie ze Szkoły 
Podstawowej w Sobowidzu, natomiast wyróżnienie w ka-
tegorii od 5 do 8 lat otrzymał Adrian Hetmański ze Szkoły 
Podstawowej w Kłodawie.

Swoje nagrody przyznali także: Wicemarszałek Se-
natu RP Bogdan Borusewicz, Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki 

Wielkie Zbigniew Leszczyński oraz Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej Ks. Janusz Steć.

W sumie nagrodzono autorów 100 prac.
Uroczysta ich prezentacja, ogłoszenie wyników Konkur-

su i wręczenie nagród odbyło się w Galerii Trap w Europej-
skim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniu 14 czerwca 
2018 roku. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz 
stwierdził wtedy: „Przede wszystkim gratuluję pomysłu, który 
nasunął się właśnie w 100. Rocznicę odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, ale również włożonego wysiłku w prze-
prowadzenie Konkursu. Z całą pewnością nie było to łatwe 
do zrealizowania przedsięwzięcie”. Był to ukłon zarówno do 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, jak i Pełno-
mocnika Wójta ds. Konkursu Aleksandry Nowogrodzkiej ze 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu. Wójt natomiast stwier-
dził: „Wszyscy samorządowcy z naszej Gminy cieszą się, że 
mogliśmy zorganizować ten Konkurs i szerzyć Biało-Czer-
woną, Niepodległą, również poza granicami naszego Kraju. 
Dla naszej Gminy jest to wielki splendor, że tak wiele osób 
z różnych stron świata było zaangażowanych w ten Konkurs”.

Wystawa w ECS była pierwszą wystawą nagrodzo-
nych prac. Planowane są kolejne: w Niemczech, Francji, 
Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Także mieszkańcy 
naszej Gminy będą mogli się z nią zapoznać. Będzie ona 
prezentowana w dniu 15 sierpnia 2018 roku w Trąbkach 
Wielkich i Sobowidzu.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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Sama uroczystość przebiegała dwuetapowo – pierw-
szym etapem była Msza Święta sprawowana przez księdza 
prałata Edwarda Szymańskiego, w której udział wzięły 
wszystkie przedszkolaki wraz z wychowawcami i Dyrek-
tor Przedszkola Anną Tysler. Dla podkreślenia ważności 
okoliczności wszyscy ubrani byli na galowo.

Druga część obchodów rozpoczęła się w sali gimna-
stycznej (na ten dzień zamienionej w eleganckie pomiesz-
czenie za sprawą dekoracji wykonanych pod czujnym 
okiem Celiny Kitowskiej) wysłuchaniem Hejnału Gminy 
Trąbki Wielkie, odegranego przez trio trębaczy w składzie: 
Robert Barwiński, Adam Stachowiak, Janusz Szadowiak.

Gdy scena opustoszała, prowadząca imprezę Agnieszka 
Sławska, poprosiła o zabranie głosu Dyrektor Annę Tysler, 
która przywitała przybyłych gości, przedstawiając jedno-
cześnie swoisty rys historyczny Przedszkola, wzbogacony 
o ciekawostki statystyczne. Następnie przed gośćmi pojawili 
się najmłodsi uczestnicy uroczystości, przedszkolaki z grup 
„Biedronki” (III) i „Sówki” (IV), którzy odśpiewali Hymn 
Przedszkola. Po tym fakcie, większość dzieci powróciła do 
swoich sal, a na scenie pozostali tylko mniejsi i więksi ar-
tyści, którzy zaprezentowali się publiczności w programie 
przygotowanym specjalnie na tę uroczystość przez Jolantę 
Kuczkowską i współpracujących z nią wychowawców grup. 
Poszczególne występy poprzedzane były krótkim wstępem, 
przypominającym wydarzenia z 1978 roku, a solistom to-
warzyszył chórek przedszkolny. Jako pierwszą, goście mieli 
szansę usłyszeć kultową już piosenkę Andrzeja Rosiewicza 
„Czterdzieści lat minęło” w wykonaniu Laury Ossowskiej, 
Zuzanny Strzałkowskiej i Jana Rogalskiego („Biedronki”). 
Następnie Zuzanna Strzyż i Ewa Laskowska („Sówki”) 
wykonały piosenkę Ireny Jarockiej pt.: „Wymyśliłam Cię”, 
a zaraz po nich, Marta Kozak („Tygryski”) i Stanisław Szpa-
kowski („Biedronki”) recytowali wiersz polskiej noblistki 
Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. Kolej-
nym punktem programu była piosenka „Windą do nieba” 
– wykonanie Wiktorii Raduchy („Biedronki”) wywołało 
gromkie brawa publiczności. Podobny zachwyt wzbudziło 
wykonanie piosenki pt.: „Za rok, może dwa”, zaśpiewanej 
przez 8-letnią absolwentkę Przedszkola Liliannę Krupiń-
ską. Nieco od niej starsza absolwentka, Agnieszka Płocke, 
zaprezentowała przepiękną piosenkę Krzysztofa Krawczyka 
„Jak minął dzień?”

„Piechotą do lata” zespołu „Bajm”, prowadziła wszyst-
kich mama byłego i obecnego przedszkolaka Agnieszka 
Paszko. Była to ostatnia piosenka wykonywana z towarzy-
szeniem chórku, którego członkowie, pod opieką Marty 

PRZEDSZKOLE MA JUŻ 40 LAT
Uroczystość obchodów 40-lecia Przedszkola odbyła się 20 czerwca 
2018 roku Poza członkami społeczności przedszkolnej wzięli w niej 
udział znamienici goście – przedstawiciele władz samorządowych oraz 
placówek edukacyjnych z terenu Gminy, delegaci najważniejszych 
gminnych instytucji, byli pracownicy oraz długoletni przyjaciele.

Lagi, udali się do swoich sal. Następny, ostatni wokalny 
występ, zawierał w sobie element wzruszenia i niespo-
dzianki jednocześnie, na scenie pojawiły się bowiem dwie 
absolwentki Przedszkola, mama i córka, Izabela i Lilian-
na Krupińskie, które wykonały pełną emocji piosenkę 
Krzysztofa Krawczyka „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz?”

Nie był to jednak ostatni punkt programu, bowiem 
po krótkiej chwili na scenie pojawiła się grupa 24 dzieci 
(„Biedronki” i „Sówki”), w przepięknych strojach. Goście 
nie kryli zaskoczenia, wzruszenia i zachwytu, gdy przed-
szkolaki tańczyły poloneza.

W ten sposób zakończyła się stricte artystyczna część 
uroczystości, po której przyszedł czas na zabranie głosu 
przez gości. Na ręce Dyrektor Przedszkola Anny Tysler 
życzenia złożyli: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Leszczyński, 

Radna Gminy Trąbki Wielkie Wioleta Frydrych, Dyrek-
tor oddziału Banku Spółdzielczego Katarzyna Łukaszew-
ska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia Dorota Bąk, 
a w imieniu dyrektorów szkół gminnych – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Mierzeszynie Bogdan Skiba.

Następnie Dyrektor Anna Tysler wręczyła po-
dziękowania i dyplomy osobom szczególnie zżytym 
i zaangażowanym w życie Przedszkola, m.in.: organowi 
prowadzącemu – Wójtowi Błażejowi Konkolowi, Przewod-
niczącemu Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewowi Lesz-
czyńskiemu oraz Kierownikowi Zespołu Oświaty Patrycji 
Jereczek, byłym dyrektorom Przedszkola – Janinie Balcer 
i Bożenie Kłodnickiej, księżom Edwardowi Szymańskiemu 
i Bolesławowi Antoniowowi, Państwu Marii i Władysławo-
wi Ornowskim oraz sponsorom uroczystości: firmie CE-
MEX, Bankowi Spółdzielczemu i Nadleśnictwu Kolbudy.

 Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja 
Kapsuły Czasu zawierającej wykonane specjalnie na tę 
okoliczność prace przedszkolaków oraz listę gości obec-
nych na Jubileuszu. Prowadząca poprosiła następnie za-
proszonych o udanie się przed główne wejście Przedszkola, 
gdzie przedstawiciele organu prowadzącego wraz z przed-
stawicielem przedszkolaków (Jan Rogalski z grupy „Bie-
dronek”) dokonali uroczystego posadzenia Jubileuszowego 
Drzewka Szczęścia. Dla upamiętnienia tego wydarzenia 
fotograf wykonał wszystkim obecnym pamiątkowe zdjęcie.

 W ten sposób zakończyła się oficjalna część uroczy-
stości, a goście zostali zaproszeni z powrotem do Przed-
szkola, gdzie czekał już poczęstunek. Wszyscy zaproszeni 
mieli również okazję do zapoznania się z historią Przed-
szkola, w postaci kronik przedszkolnych i przygotowanej 
przez Angelikę Dąbek prezentacji multimedialnej.

 Na uwagę zasługuje fakt, iż przez cały dzień organi-
zatorom uroczystości dzielnie pomagały wolontariuszki ze 
Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Trąb-
kach Wielkich oraz ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie.

Agnieszka Sławska
Zdjęcie: Marcin Grochowski

Następnego dnia po uroczystościach związanych 
z Jubileuszem 40-lecia Przedszkola w Trąbkach Wielkich 
zorganizowany został dla najmłodszych oraz ich rodziców 
festyn. Na przedszkolnym placu zabaw dzieci do dyspozy-
cji miały trzy dmuchańce, mogły startować w konkuren-
cjach sportowych, skorzystać z usługi malowania twarzy, 
a także z poczęstunku (wata cukrowa, ciasta, lody, bigos, 
zapiekanki, kiełbaski, chleb ze smalcem i ogórkiem mało-
solnym) znajdującego się w kącikach gastronomicznych. 
Dodatkową atrakcją była Myszka Miki, która z koszykiem 
cukierków witała wszystkich gości. Atrakcje przygotowali 
także strażacy z OSP w Trąbkach Wielkich. Jednak poby-
tem na świeżym powietrzu uczestnicy festynu nie nacie-
szyli się zbyt długo. Ze względu na złą pogodę wszyscy 

JUBILEUSZOWY FESTYN 
RODZINNY W PRZEDSZKOLU

udali się do przedszkolnej sali gimnastycznej, gdzie kon-
tynuowano zabawę. Zawitał do nich także Klaun Wojtuś, 
który zabawiał dzieci, tworzył ogromne bańki mydlane, 
a z baloników – przeróżne cuda. Przy wyjściu wszystkie 
dzieci przedszkolne otrzymały upominek w postaci kubka 
z logo Przedszkola i słodkościami.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Dąbek
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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
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1 sierpnia 2018 (środa)
10.00 – 12.00 zajęcia z robotyki w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
10.00 – 12.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Sobowidzu
2 sierpnia 2018 (czwartek)
10.00 – 12.00 zajęcia z robotyki w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
17.00 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Ro-
ściszewie
3 sierpnia 2018 (piątek)
10.00 – 12.00 zajęcia z robotyki w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
17.30 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Błotni
4 sierpnia 2018 (sobota)
9.00 – 12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
6 sierpnia 2018 (poniedziałek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Sobowidzu
9.00 – 11.30 warsztaty taneczne w GOKSiR
10.00 – 12.00 zajęcia multimedialne 
w Drzewinie
7 sierpnia 2018 (wtorek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Sobowidzu
9.00 – 11.30 warsztaty taneczne w GOKSiR
10.00 – 12.00 zajęcia multimedialne w Ro-
ściszewie
12.00 – 14.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Trąbkach Wielkich
12.00 turniej tenisa stołowego w świetlicy 
w Gołębiewie Wielkim
8 sierpnia 2018 (środa)
9.00 – 15.00 półkolonie w Sobowidzu

z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Rekreacji 

i Gminną Biblioteką Publiczną

WAKACJE 2018

www.goksir-trabkiwielkie.pl, www.facebook.com/goksir.trabki
www.gbp-trabkiwielkie.pl, www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-Trąbki-Wielkie

- Turniej Tenisa Stołowego, festyny, przedstawienia teatralne, 
zajęcia z Robotyki, zajęcia multimedialne, zajęcia plastyczne   

ZAPRASZAMY NA 
WAKACJE Z GOKSIR 
I GBP W SIERPNIU

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich przygotowali 
dla dzieci i młodzieży szereg atrakcji wakacyjnych w okresie od 2 lipca 
do 31 sierpnia 2018 roku. Będą to półkolonie, wycieczki i zawody spor-
towe. Dzieci i młodzież będą mogli również uczestniczyć w zajęciach 
multimedialnych, plastycznych, tanecznych i z robotyki. Zapraszamy 
do zapoznania się z naszą ofertą i do skorzystania z niej. Lipiec już za 
nami. Teraz kolej na sierpień

WAKACJE Z GOKSIR I GBP – SIERPIEŃ 2018 „DZIEŃ PO DNIU”

9.00 – 11.30 warsztaty taneczne w GOKSiR
10.00 – 12.00 zajęcia multimedialne w Eł-
ganowie
10.00 – 12.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Sobowidzu
9 sierpnia 2018 (czwartek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Sobowidzu
9.00 – 11.30 warsztaty taneczne w GOKSiR
10.00 – 12.00 zajęcia multimedialne w Złej 
Wsi
17.00 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Ro-
ściszewie
10 sierpnia 2018 (piątek)
9.00 – 15.00 półkolonie w Sobowidzu
9.00 – 11.30 warsztaty taneczne w GOKSiR
10.00 – 12.00 zajęcia multime-
dialne w Kleszczewie
17.30 – 19.00 zajęcia świetlico-
we w Błotni
11 sierpnia 2018 (sobota)
9.00 – 12.00 zajęcia plastycz-
ne w bibliotece w Trąbkach 
Wielkich
13 sierpnia 2018 (poniedziałek)
wycieczka do Gdańska (sta-
dion,  park trampolin)  dla 
dzieci z Sobowidza, Klępin, 
Rościszewa, Gołębiewka, Go-
łębiewa Średniego i Gołębiewa 
Wielkiego (koszt 20 zł, zapisy 
u sołtysów)
10.00 – 12.00 zajęcia multime-
dialne w Trąbkach Małych

14 sierpnia 2018 (wtorek)
10.00 – 12.00 zajęcia multimedialne w Go-
łębiewie Wielkim
12.00 turniej tenisa stołowego w świetlicy 
w Granicznej Wsi
12.00 – 14.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Trąbkach Wielkich
16.00 – 18.00 zajęcia świetlicowe w Eł-
ganowie
16 sierpnia 2018 (czwartek)
10.00 – 12.00 zajęcia multimedialne w Po-
stołowie
16.00 – 18.00 zajęcia świetlicowe w Eł-
ganowie
17.00 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Ro-
ściszewie
17 sierpnia 2018 (piątek)
wycieczka do Gdańska (stadion, park 
trampolin) dla dzieci z Kłodawy, Złej Wsi, 
Trąbek Małych, Kaczek i Łaguszewa (koszt 
20 zł, zapisy u sołtysów)
10.00 – 12.00 zajęcia multimedialne w Gra-
nicznej Wsi
17.30 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Błotni
18 sierpnia 2018 (sobota)
9.00 – 12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
21 sierpnia 2018 (wtorek)
12.00 turniej tenisa stołowego w świetlicy 
w Mierzeszynie
12.00 – 14.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Trąbkach Wielkich
22 sierpnia 2018 (środa)
10.00 – 12.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Sobowidzu
23 sierpnia 2018 (czwartek)
12.00 – 14.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Mierzeszynie
17.00 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Ro-
ściszewie
24 sierpnia 2018 (piątek)
17.30 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Błotni
25 sierpnia 2018 (sobota)
9.00 – 12.00 zajęcia plastyczne w biblio-
tece w Trąbkach Wielkich 9.00 Zawody 
wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 
14 w Ełganowie
26 sierpnia 2018 r. (niedziela)
14.00 Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie 
w konkursach golfowych w Postołowie

28 sierpnia 2018 (wtorek)
12.00 turniej tenisa stołowego w Hali Spor-
towej w Trąbkach Wielkich
12.00 – 14.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Trąbkach Wielkich
29 sierpnia 2018 (środa)
10.00 – 12.00 zajęcia kreatywne w biblio-
tece w Sobowidzu
30 sierpnia 2018 (czwartek)
10.00 – 13.00 festyn z okazji zakończenia 
wakacji w Trąbkach Wielkich
17.00 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Ro-
ściszewie
31 sierpnia 2018 (piątek)
17.30 – 19.00 zajęcia świetlicowe w Błotni

Uwaga!
1. Półkolonie
Odbędą się w dniach 6 – 10 sierpnia 2018 
roku w godzinach 9.00 – 15.00 w Szkole 
Podstawowej w Sobowidzu. Ilość miejsc ogra-
niczona. Opłata wynosi 100 zł. Zapisy przyj-
mowane będą w bibliotece w Sobowidzu.
2. Zajęcia taneczne
Odbędą się od 6 sierpnia br. (poniedziałek) 
do 10 sierpnia br. (piątek) od 9.00 do 11.30. 
Koszt zajęć 50 zł. Ilość miejsc ograniczo-
na. Zapisy przyjmowane będą w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich.
3. Wycieczki
Podczas wycieczek dzieci zwiedzać będą 
Stadion Energa Gdańsk. Potem bawić się 
w parku trampolin. Na zakończenie po-
bytu w Gdańsku planowana jest wizyta 
w McDonalds.
Koszt wycieczki wynosi 20 zł.
4. Zajęcia z robotyki
Odbywać się będą od poniedziałku (30.07.) 
do piątku (3.08.) w bibliotece w Trąbkach 
Wielkich. Podczas nich uczestnicy korzy-
stać będą z klocków Lego Mindstorms. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 
8 – 10 lat. Ilość miejsc ograniczona. Koszt 
cyklu zajęć wynosi 50 zł.
5. Zajęcia plastyczne
Odbywać się będą w każdą sobotę waka-
cji w godzinach 9.00 – 12.00 w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich. Przeznaczone są dla 
uczniów szkół podstawowych. Koszt zajęć 
wynosi 10 zł za 3 godziny.
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Już po raz 7. Szkoła Podstawowa w Trąbkach 
Wielkich była organizatorem Gminnego Konkursu 
Fotograficznego dla uczniów. Tym razem jego tytuł 
był następujący: „Moje spotkanie z przyrodą Gmi-
ny Trąbki Wielkie – pory roku”. Temat okazał się 
trudny, ponieważ wymagał od uczestników dużego 
zaangażowania. Trzeba bowiem było uchwycić to 
samo miejsce lub obiekt przyrodniczy w czterech 
porach roku. Jury w składzie: Prezes Fundacji Po-
mocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” 
Władysław Ornowski oraz Andrzej Markow-
ski i Mariusz Czerwiński (obaj z Urzędu Gminy 
w Trąbkach Wielkich) oceniło 184 prace 33 osób. 
Ich zdaniem na pierwsze miejsce zasługiwały prace: 

FOTOGRAFOWALI TO SAMO MIEJSCE W 4 PORACH ROKU
Aleksandry Gringmann z oddziału gimnazjalnego 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich, Justyny 
Rączki i Natalii Stenki (obie ze Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Warczu). Drugie miejsce w Konkursie 
zajęli następujący autorzy prac: Nicola Piotrkowska 
ze Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie i Przemy-
sław Mroczkowski ze Szkoły Podstawowej Specjal-
nej w Warczu, a trzecie – Aniela Budych ze Szkoły 
Podstawowej w Czerniewie, Maria Mokrosińska 
i Michał Jasiak ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich oraz Wojciech Kozieł ze Szkoły Podsta-
wowej Specjalnej w Warczu. Jury przyznało także 
wyróżnienia. Otrzymali je: Dominika Budych ze 
Szkoły Podstawowej w Czerniewie, Aleksandra 

W dniu 6 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawo-
wej w Kłodawie odbyło się uroczyste podsumowanie 
i wręczenie nagród uczestnikom VIII Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego „Z książką na Ty” zorga-
nizowanego pod patronatem Starosty Gdańskiego 
Stefana Skoniecznego i Wójta Gminy Trabki Wielkie 
Błażeja Konkola. Konkurs ten jest wspólnym przed-
sięwzięciem Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąb-
kach Wielkich, Szkoły Podstawowej w Kłodawie 
oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filii 
w Pruszczu Gdańskim. Do Konkursu zgłosiło się 
aż 19 szkół podstawowych z Powiatu Gdańskiego.

Uczniowie zdobywali nagrody indywidualne 
w Konkursie Pięknego Czytania (I etap konkursu) 
oraz w Teście sprawdzającym znajomość poznanych 
lektur (II etap). Łącznie w dwóch etapach wzięło 
udział 184 uczniów!.

Po podsumowaniu czytelnictwa za bieżący rok 
szkolny (III etap Konkursu) – tytuł „Najlepiej czy-
tającej szkoły” otrzymał Zespół Kształcenia i Wy-
chowania w Lublewie, drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa w Trąbkach Wielkich, a trzecie – Szkoła 
Podstawowa w Kłodawie.

Dzieżyc i Maria Brzózka ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich oraz Magdalena Potrac ze 
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Na szczególne słowa uznania zasługuje Alek-
sandra Gringmann, której prace zwyciężały także 
w poprzednich edycjach Konkursu.

Obok zdjęć Oli nie można przejść obojętnie 
– zachwycają wrażliwością, pięknem i ujęciem 
tematu każdego, kto na nie patrzy. Z uznaniem 
o jej talencie wyrażali się nie tylko członkowie 
Jury, ale także znany gdański fotoreporter Ma-
ciej Kosycarz. Próbkę jej ogromnych możliwości 
prezentujemy obok.

Tekst i zdjęcia: Dorota Lubiejewska-Skiba

SZKOŁA W KŁODAWIE ZWYCIĘŻYŁA 
W KONKURSIE CZYTELNICZYM

Po podsumowaniu wszystkich etapów cały cykl 
konkursowy wygrała Szkoła Podstawowa w Kłoda-
wie. Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Pruszczu Gdańskim. Natomiast na trzecim 

ex aequo uplasowały się szkoły z Trąbek Wielkich 
i z Łęgowa.

Nagrody laureatom wręczał Starosta Gdański 
Stefan Skonieczny oraz Dyrektor Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Małgorzata 
Kłos. W swoich wystąpieniach zachęcali oni dzieci 
do dalszego czytania wskazując na jego wielką rolę 
w rozwoju wyobraźni i kreatywności.

Joanna Kowalczyk
Zdjęcie: Jolanta Cieplińska
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Jak co roku Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji oraz Gminny Szkolny 
Związek Sportowy zorganizowali Bal Sportu, 
podczas którego nastąpiło podsumowanie 
sportowego roku szkolnego 2017/2018. Odbył 
się on w dniu 14 czerwca 2018 roku w Auli im. 
Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich. Wyróżniający się sportowcy 
z wszystkich gminnych szkół otrzymali dy-
plomy i medale. Natomiast najlepsi ze wszyst-
kich szkół, czyli: z oddziałów gimnazjalnych 
– Natalia Mądrzejewska i Przemysław Perka, 
ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 
– Weronika Bartosewicz i Adam Pawlak, ze 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu – Mag-
dalena Hennig i Kajetan Grzesiuk, ze Szkoły 
Podstawowej w Kłodawie – Natalia Miernik 
i Maciej Skonieczny, ze Szkoły Podstawowej 
w Czerniewie – Anna Morawska i Lucjan Kali-
nowski oraz ze Szkoły Podstawowej w Mierze-
szynie – Fabiana Surma i Oskar Łaszczewski, 
także talony o wartości 50 zł upoważniające 
do zakupów w Sklepie Alex Sport w Pruszczu 
Gdańskim.

SPORTOWCY ZE SZKÓŁ 
BAWILI SIĘ NA BALU

Upominki otrzymali także nauczyciele 
wychowania fizycznego: Aleksandra Bielawa, 
Katarzyna Borowik, Ewa Buga, Agnieszka 
Pettke, Bożena Kucharska, Aneta Michalska, 

Bogdan Janiak, Zenon Kulwikowski, Tomasz 
Tandek i Adrian Wysiecki.

Wręczającymi byli: Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol i Przewodniczący Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński.

Po tej części oficjalnej młodzi sportowcy 
mieli możliwość bawić się przy muzyce dys-
kotekowej.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Ślusarczyk
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Wyjątkowo mało, bo tylko cztery dru-
żyny, zgłosiły się do 10. Mistrzostw Gminy 
Trąbki Wielkie w piłce nożnej 6-osobowej, 
a i tak nie wszystkie wzięły udział w Mistrzo-
stwach. W dniu 17 czerwca 2018 roku na Or-
liku w Trąbkach Wielkich wystąpiły drużyny: 
Czerniewo, Domachowo i Trąbki Wielkie – 

Już po raz szósty z rzędu Pawłowo zwyciężyło 
w Turnieju Sołectw Gminy Trąbki Wielkie zdoby-
wając tym razem 257 punktów. Na podium znalazły 
się także sołectwa: Drzewina (231 pkt) i Gołębiewko 
(223 pkt). Kolejne miejsca zajęły następujące sołec-

CZERNIEWO NAJLEPSZE 
W PIŁCE NOŻNEJ 6-OSOBOWEJ

Ełganowo nie stawiło się na Zawody. Grano, 
przy upalnej pogodzie, dwa razy po 12 minut. 
Najpierw rozegrano mecz Trąbki Wielkie – 
Domachowo. Goście nie mieli najmniejszych 
szans z gospodarzami i przegrali 0 : 13. Podsta-
wowym powodem porażki był fakt, że było ich 
tylko 5. Potem Domachowo zostało zdeklaso-

wane przez Czerniewo aż 1 : 12. O pierwszym 
miejscu zadecydował ostatni mecz Czerniewo 
– Trąbki Wielkie. Długo utrzymywał się wy-
nik bezbramkowy. Czerniewo na prowadzenie 
wyszło dopiero w ostatniej minucie pierwszej 
połowy za sprawą Mateusza Dończyka. Kolejna 
bramka, a jej strzelcem był Adam Lewańczyk, 
padła trzy minuty po przerwie. Bramkę kon-
taktową, na pięć minut przed końcem, zdobył 
Mateusz Szostek. Nic to jednak nie dało, bo 
trzy minuty później drugą bramkę w tym me-
czu, a trzecią dla Czerniewa, zdobył Mateusz 
Dończyk i mecz zakończył się wynikiem 3 : 1 
dla Czerniewa.

Drużyny wystąpiły w następujących skła-
dach:
Czerniewo – Szymon Krakowski, Daniel Rogal-
ski, Filip Żmuda, Mateusz Konarzewski, Mate-
usz Dończyk, Mariusz Brzeziński, Bartłomiej 
Dończyk, Adam Lewańczyk, Patryk Kisicki,
Trąbki Wielkie – Damian Wasyna, Tomasz Ja-
siński, Patryk Jasiński, Maciej Zalewski, Seba-
stian Preuss, Maciej Preuss, Mateusz Szostek, 
Hubert Hałun,
Domachowo – Wojciech Góra, Jakub Pepliński, 
Przemysław Bielec, Damian Kolberg, Krzysz-
tof Pepliński.

Medale i puchary wręczał Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Wiesław Kempa

PAWŁOWO OD SZEŚCIU LAT NIEPOKONANE W TURNIEJU SOŁECTW

twa: Domachowo (219 pkt), Ełganowo (217 pkt), 
Czerniewo (157 pkt), Cząstkowo (115 pkt), Mierze-
szyn (103 pkt), Trąbki Wielkie (101 pkt), Kleszczewo 
(62 pkt), Warcz (56 pkt), Trąbki Małe (55 pkt), Kacz-
ki (49 pkt), Gołębiewo Wielkie (38 pkt), Sobowidz 

(27 pkt), Klępiny (27 pkt), Graniczna Wieś (19 pkt) 
i Postołowo (19 pkt). W poszczególnych konkuren-
cjach zwyciężali: rzuty piłkami – Wioleta Frydrych 
(Trąbki Wielkie), rzuty podkową – Anna Mulawa 
(Pawłowo), rzuty ringo – Grzegorz Kindel (Pawłowo), 
siłowanie na rękę – Przemysław Hinc (Gołębiewko), 
slalom piłkarski – Hubert Hałun (Trąbki Wielkie), 
dojenie krowy – Michalina Perka (Kaczki), wyścigi 
rzędów – Zofia Wolak i Karol Literski z Gołębiewka, 
przerzynanie kłody drewna – Barbara i Waldemar 
Wojnicz z Pawłowa, przeskoki przez linę – Drzewina 
w składzie: Sabina Kąkol, Magdalena Troka i Katarzy-
na Pacholska, przeciąganie liny – Pawłowo w składzie: 
Kinga Kindel, Renata Kindel, Robert Lewandowski, 
Robert Mulawa i Andrzej Malinowski. Najmłodszymi 
uczestnikami imprezy byli: Aniela Pacholska (Drze-
wina) i Adrian Raczkowski (Ełganowo).

Nagrody najlepszym wręczali: Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Przewodniczący 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński. 
W Turnieju wzięło udział 99 osób.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Sławomir Kusaj
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Turniej ten odbył się w dniu 
27 czerwca 2018 roku. Rozpoczął 
się od wręczenia przez Starostę 
Gdańskiego Stefana Skoniecznego 
Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie 
Błażejowi Konkolowi pucharu za 
zajęcie pierwszego miejsca w ubie-
głorocznym Współzawodnictwie 
gmin, a przedstawicielom Gminy 
Pszczółki i Gminy Pruszcz Gdań-

GMINA TRĄBKI WIELKIE ZAJĘŁA 
I MIEJSCE W POWIATOWYM 
TURNIEJU SAMORZĄDOWCÓW

Zwyciężając w ubiegłorocznym Współzawodnictwie sportowo-rekreacyjnym 
gmin Powiatu Gdańskiego Gmina Trąbki Wielkie zapewniła sobie organiza-
cję tegorocznego, 18. już, Turnieju sportowo-rekreacyjnego Samorządowców 
Powiatu Gdańskiego.

ski – za drugie i trzecie miejsce. 
Potem 53 osoby z 6 drużyn ry-
walizowały w sześciu konkuren-
cjach. Nasza drużyna spisała się 
świetnie. Nie było nikogo kto by 
nie stanął na podium. Najlepiej 
spisali się: Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol i Radny 
Karol Kusaj, którzy zwyciężyli 
odpowiednio w rzutach do kosza 

i w strzałach do pustej bramki. 
Drugie miejsca zajęli: Przewodni-
czący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński w rzutach 
ringo, Sołtys wsi Drzewina Kon-
rad Seredyński we wspinaniu się 
na ściankę oraz drużyna (Radna 
Wioleta Frydrych, Radny Karol 
Kusaj, Radny Michał Studziński) 
w slalomie z unihokejem, piłką 

nożną i piłką koszykową. Trzecie 
natomiast – drużyna (Iwona Ka-
mińska z Urzędu Gminy, Sołtys 
wsi Sobowidz Katarzyna Karnath, 
Radny Piotr Zarzycki, Sołtys wsi 
Zła Wieś Marcin Mazankiewicz, 
Sołtys wsi Domachowo Krzysztof 
Pepliński) w przeciąganiu liną. 
Nic więc dziwnego, że Reprezen-
tacja naszej Gminy nie miała sobie 
równych i zajęła pierwsze miejsce 
zdobywając 50 punktów. Drugie 
miejsce zajęła Gmina Pszczółki 
(40 pkt), a trzecie Gmina Pruszcz 
Gdański (37 pkt). Kolejne miejsca 
zajęli: Gmina Suchy Dąb (33 pkt), 
Starostwo Powiatowe (26 pkt) 
i Gmina Cedry Wielkie (24 pkt). 
Tak więc imprezę zakończyło 
wręczenie Wójtowi Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażejowi Konkolowi 
przez Starostę Gdańskiego Stefana 
Skoniecznego kolejnego pucharu, 
tym razem za zwycięstwo w Tur-
nieju Samorządowców.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski

GOKSiR podpisał umowę 
z Fundacją na rzecz Odzysku 
Opakowań Aluminiowych RECAL 
z siedzibą w Warszawie dotyczącą 
realizacji Projektu „Piłki za pusz-
ki”. Zobowiązuje ona Fundację 
do bezpłatnego udostępnienia na 
czas realizacji Projektu pojem-

WYCIECZKA DO GDAŃSKA ZA PUSZKI
nika do zbiórki aluminiowych 
puszek po napojach oraz tablicy 
informacyjnej, a także bezpłatne-
go przekazania za każde zebrane 
15 kg aluminiowych puszek po 
napojach (1 kg to około 60 szt.) 
jednej piłki klasy treningowej do 
dowolnej dyscypliny. Od kiedy 

podpisana została umowa, czyli od 
17.03.2016 r., zebraliśmy już 205 
kg puszek (12300 szt.), za które 
otrzymaliśmy 13 piłek. Projekt re-
alizowany jest na ponad 120 obiek-
tach. W rankingu, znajdującym się 
na stronie www.pilkizapuszki.pl od 
początku akcji nasz Orlik plasuje 
się na 6. miejscu, a w rankingu 
z ostatnich dwóch lat – na 5. miej-
scu. Chcielibyśmy wynik ten po-
prawić. W związku z powyższym 
organizujemy Konkurs. Polega on 

na dostarczeniu puszek aluminio-
wych po napojach do GOKSiR do 
godziny 15.00 w dniu 24.08.2018 r. 
(piątek). Nagrodą dla pięciu osób, 
które przyniosą największą ilość 
takich puszek będzie bezpłatny 
wyjazd na wycieczkę do Gdań-
ska zorganizowaną w ostatnim 
tygodniu wakacji. Zapraszamy 
do udziału w Konkursie. Pożytek 
będzie potrójny: przyczynisz się do 
zdobycia piłek dla korzystających 
z Orlika, ochronisz zasoby natu-
ralne i wyjedziesz na wycieczkę.
Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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