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WYJĄTKOWA BIESIADA
Takiej Biesiady „Trąbki w Trąbkach” jeszcze nie było. Po raz pierwszy na 
scenie w Trąbkach Wielkich wystąpili zagraniczni artyści. Byli to Serbo-
wie z Zespołu Marko Marković Brass Band. Po raz pierwszy też odbył 
się laserowy pokaz przestrzenny. A do tego pobity został Rekord Polski 
w kategorii: najwięcej osób grających jednocześnie na trąbkach.

14. Biesiada „Trąbki w Trąbkach” odbyła się w dniu 9 
czerwca 2018 roku. Rozpoczął ją przemarsz Miejskiej Or-
kiestry Dętej z Lubawy składającej się z 17 muzyków, w tym 
4 trębaczy. Grając muzykę marszową przeszła ona ulicami 
Trąbek Wielkich od poczty na stadion. Po wejściu na scenę 
ponownie zagrała, ale już w repertuarze rozrywkowym.

Po nich na scenie „królowały” przedszkolaki z Trąbek 
Wielkich, Sobowidza

i Mierzeszyna. Wszystkie zebrały moc braw, ale naj-
więcej maluchy z Mierzeszyna – wszystkie ubrane w stroje 
smerfów i …ich tańcząca opiekunka Małgorzata Wysiecka.

Zaprezentowali się także ćwiczący w sekcjach GOK-
SiR. Były baletnice m.in. w tańcu z wachlarzami pod 
kierunkiem instruktorki Anny Wierzchuckiej-Tryksza, 
tancerze break dance w niesamowitych ewolucjach z tre-
nerem Rafałem Samólem, karatecy pokazujący m.in. formy 
ćwiczebne tzw. kata z trenerem Zbigniewem Świerkiem 
i aktorzy z grupy teatralnej „Los Aferos” w sztuce „Ballady-
na”, ale nie Juliusza Słowackiego, ale w wersji opracowanej 
przez opiekunkę grupy – Kamillę Cieślak. Zatańczyli także 
dwunastolatkowie Weronika Rosanowska i Jakub Kepka 
trenujący w klubie tanecznym Black Dance w Gdańsku, 
a także Weronika ze swoim 5-letnim bratem Wojtkiem.

Zaśpiewali natomiast uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich przygotowani przez nauczyciela 
muzyki Janusza Beyera.

Po tym bloku występów dzieci i młodzieży, w cza-
sie której widzowie przekonali się ile talentów mieszka 
w Gminie Trąbki Wielkie odbyło się uroczyste otwarcie 
Biesiady oraz odbywającego się w jej ramach Festiwalu 
„Trębacze w Trąbkach”. Otwarcia dokonali: Starosta Gdań-
ski Stefan Skonieczny, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol i Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński. Uroczystość tę uświetniło trzech 
trębaczy: Robert Barwiński, Janusz Szadowiak i Adam Sta-
chowiak, którzy po raz pierwszy odegrali Hejnał Gminy 
Trąbki Wielkie w wersji na trzy trąbki. Następnie w/w, jak 
i inni trębacze, a wśród nich „Gwiazda Biesiady” Marko 
Marković, wystąpili w chórze trąbek liczącym 102 osoby 

i odegrali jeszcze raz Hejnał Gminy – tym razem bijąc 
Rekord Polski w kategorii: najwięcej osób grających na 
trąbkach jednocześnie. Wszyscy udekorowani zostali oko-
licznościowymi medalami i koszulkami. Potem przyszedł 
czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w 3. Kon-
kursie Trąbkowym „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”. 
Grand Prix w Konkursie zdobył 14-letni Kajetan Szew-
czyk z Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzesz-
czu i otrzymał trąbkę firmy Bach o wartości 2,5 tys. zł. 
Zarówno on, jak i wszyscy uczestnicy Konkursu, a także 
widzowie mogli później podziwiać kunszt artystyczny 
18 muzyków z Zespołu Jan Konop Big Band. Muzyka, 
którą zagrali, to był w większości swing, muzyka, którą 
rozpropagowały właśnie orkiestry jazzowe – big bandy.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród za Współzawodnictwo Sołectw 
2017. Za pierwsze miejsce nagrodę w postaci okazałego 
pucharu, dyplomu i talonu o wartości 1500 zł odebrała 
Sołtys wsi Trąbki Wielkie Wioleta Frydrych. Nagrody za 
zwycięstwo w klasyfikacji

indywidualnej (puchary, dyplomy i talony o wartości 
200 zł) otrzymali: Agnieszka Górska z Trąbek Małych oraz 
Daniel Rogalski z Czerniewa.

Dodatkową nagrodą dla nich był koncert „Gwiazdy 
Biesiady”, czyli Zespołu Marko Marković Brass Band, który 
odbył się tuż po tej uroczystości. Rozpoczęli od spokoj-
nych utworów, potem rozkręcali się, była „Mastika”, były 
znane przeboje, a zakończyli słynnym utworem „Kala-
shnikov”. Nie było nikogo kto siedział lub stał spokojnie 
słuchając ich muzyki. A była grupa fanów, która szalała 
pod sceną tańcząc i śpiewając z nimi piosenki.

Wszyscy przekonali się także o wirtuozerskich umie-
jętnościach gry na trąbce Marko Markovicia. Nic więc dziw-
nego, gdy redaktor Wawrzyniec Rozenberg napisał w „Echu 
Pruszcza”, że „takiego koncertu jeszcze w Trąbkach Wielkich 
nie było”. Po tych emocjach związanych z bałkańską muzyką 
na widzów czekały emocje związane z losowaniem nagród 
głównych w loterii fantowej i z licytacją koszulek: Lechii 
Gdańsk, PGE Skry Bełchatów i z podpisami Zespołu Enej. 

Najwięcej szczęścia mieli: Ewa Skrzecz z Gdańska oraz Jerzy 
Gębura z Kaczek, którzy wygrali rowery – nagrody Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego. Na-
tomiast koszulki wylicytowali: Kazimierz Boyke z Kaczek, 
Ryszard Ohl i Sylwia Drańczuk oboje z Trąbek Wielkich. 
Ponieważ było już ciemno mógł odbyć się laserowy pokaz 
przestrzenny. Widzowie z zapartym tchem obserwowali 
spektakl światła, dźwięku oraz efektów specjalnych. Każ-
dy z tych elementów pokazu dostarczył niesamowitych 
wrażeń, a ich połączenie w jedną spójną całość stworzyło 
dynamiczny i niezapomniany spektakl. Imprezę zakończy-
ła zabawa taneczna z Zespołem Standard Acoustic. Trwała 
ona do 1.00 w nocy

Konferansjerem Imprezy była znana dziennikarka 
radiowa Magdalena Szpiner. Opowiadała ona także o tym 
co działo się poza sceną. Na Placu Herbowym czynna była 
Akademia Rowerowa. Jej uczestnicy mogli szkolić swoją 
jazdę na rowerze w miasteczku ruchu drogowego oraz na 
profesjonalnych przeszkodach. Dostarczyła ona dzieciom 
nie tylko rozrywki, ale i edukacji, i to wszystko za darmo. 
Bezpłatnie dzieci mogły także skorzystać z mobilnej ścianki 
wspinaczkowej i z usługi malowania twarzy oraz uczestni-
czyć w warsztatach lepienia z gliny. Na terenie Imprezy było 
także Wesołe Miasteczko, z obleganymi do końca kulami 
wodnymi. Były stoiska handlowe i gastronomia.

A to wszystko odbyło się dzięki organizatorom Bie-
siady, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim, Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich,

Sponsorami i partnerami Biesiady byli: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego, Lokalna Grupa 
Działania „Trzy Krajobrazy”, AP POL Andrzej Pastuszka 
Sp. J. Pruszcz Gdański, Delikatesy Fart Trąbki Wielkie, 
Firma Transportowa S.C. Edward Salewski Marek Salew-
ski Rusocin, LEO Centrum Języków Obcych w Pruszczu 
Gdańskim, Zakład Remontowo– Budowlany Zbigniew 
Mejka z Pruszcza Gdańskiego, Hilary – Gościniec 
dla Przyjaciół Kleszczewo, Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Trąbakch Wielkich, Oceanic Sopot, PHU Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów Ryszard Kupka Trąbki Wiel-
kie, Bożena Kolberg-Majka Alfa System Trąbki Wielkie, 
Elnaft Trąbki Wielkie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gdańsku, Bank Spółdzielczy w Pruszczu 
Gdańskim, Agni Zbigniew Rogalski Pruszcz Gdański, 
Krystian Żołnierewicz Sentoza Golf Cząstkowo, Posto-
łowo Golf Club, Arm-Instal Usługi Elektryczne Dawid 
Armatowski Postołowo, Fundacja Pomocy Społecznej 
na Rzecz Dzieci „Pan Władek” Gdańsk, szkoły podsta-
wowe: w Czerniewie, Trąbkach Wielkich, Mierzeszynie 
i Sobowidzu i Przedszkole w Trąbkach Wielkich, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Trąbkach Wielkich, Sołectwo wsi 
Domachowo, Sołectwo wsi Pawłowo, Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich, KS 
Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, Salon Fryzjerski „Sandra” 
w Trąbkach Wielkich, Kwiaciarnia „Iluzja” w Trąbkach 
Wielkich, Apteka „Centrum” w Trąbkach Wielkich, Auto 
Serwis Wulkanizacja w Trąbkach Wielkich, Kompleksowa 
Pomoc Drogowa Trąbki Małe, AS DECOR Trąbki Wiel-
kie, Andrzej Klonowski Błotnia i Jan Selka Kleszczewo.

Patronami medialnymi Biesiady byli: Radio Gdańsk, 
Dziennik Bałtycki, Północna TV, Panorama Pomorza 
Flash, Głos Trąbecki.

Wszystkim, którzy przyczynili się w jakimkolwiek 
stopniu do zorganizowania 14. Biesiady „Trąbki w Trąb-
kach” serdecznie dziękujemy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Vengo Marta Gruszkowska
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W biciu Rekordu uczestniczyli trębacze startujący 
w Konkursie Trąbkowym „Mały Trębacz w Trąbkach 
Wielkich”, ich nauczyciele, jurorzy i członkowie Komitetu 
Organizacyjnego Konkursu, studenci Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, a także trębacze z zespołów występujących 
podczas Biesiady: Marko Marković Brass Band (w tym 
sam Marko Marković), Jan Konop Big Band oraz z Miej-
skiej Orkiestry Dętej w Lubawie. Wielu przyjechało z róż-
nych stron Pomorza. Wykonali oni Hejnał Gminy Trąbki 
Wielkie. Chórem trąbek dyrygował i jednocześnie grał 

MAMY NOWY REKORD POLSKI!!!
Ustanowiony w ubiegłym roku Rekord Polski w kategorii najwię-
cej osób grających na trąbkach jednocześnie, czyli 92 trębaczy, 
jest już nieaktualny. Został on pobity podczas 14. Biesiady „Trąbki 
w Trąbkach”. Wynosi on obecnie 102 trębaczy. 

na trąbce dr hab. Wacław Mulak z Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Nad prawidłowością bicia Rekordu Polski 
czuwał przedstawiciel Biura Rekordów z Poznania Łukasz 
Zarzycki. Do jego obowiązków należało przede wszystkim 
przeliczenie trębaczy, sprawdzenie czy wykonywany utwór 
trwa co najmniej 30 s, czy wszyscy znajdujący się na sce-
nie posiadają trąbkę i jednocześnie grają. Po wykonaniu 
Hejnału prowadząca Biesiadę Magdalena Szpiner z Radia 
Gdańsk oznajmiła „Mamy to!!!” wzbudzając entuzjazm 
wśród widzów i uczestników. Następnie Łukasz Zarzycki 

wręczył Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie Błażejowi Konko-
lowi oprawiony w piękną ramę Certyfikat potwierdzający 
pobicie Rekordu Polski. Trębacze natomiast z rąk Wójta 
otrzymali pamiątkowe medale. Dyrygent dr hab. Wacław 
Mulak po otrzymaniu medalu stwierdził:

„Pierwszy raz biorę udział w biciu Rekordu w jedno-
czesnej grze na trąbkach. To świetny pomysł na promocję 
gry na tym instrumencie oraz promocję miejscowości. Cie-
szy mnie, że jest takie zainteresowanie.” O zainteresowaniu 
świadczy na pewno fakt, że specjalnie na to wydarzenie 
przyjechał do Trąbek Wielkich fotograf freelancer Portu-
galczyk Omar Marques i robił zdjęcia dla tureckiej agencji 
informacyjnej Adanolu. Być może właśnie dlatego za rok 
przyjedzie na kolejne bicie Rekordu jeszcze więcej trębaczy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Vengo Marta Gruszkowska

Imprezą towarzyszącą 14. Biesiadzie „Trąbki w Trąb-
kach”, a odbywającą się w ramach Festiwalu „Trębacze 
w Trąbkach” był 3. Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego. 
Patronat nad Konkursem objęli: Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol oraz Marko Marković Brass Band. Udział 
w nim wzięło 33 młodych trębaczy ze szkół muzycznych 
dwóch województw: pomorskiego (Chojnice, Gdańsk, 
Kartuzy, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Słupsk, Starogard 
Gdański) i warmińsko-mazurskiego (Elbląg, Szczytno). 
Uczestnicy Konkursu klasyfikowani byli w dwóch grupach 
wiekowych: urodzeni w 2008 roku i młodsi (grupa I) oraz 
urodzeni od 2004 roku do 2007 roku (grupa II).

Mogli oni zaprezentować dowolny repertuar obejmu-
jący jeden lub więcej utworów muzycznych z akompania-
mentem, przy czym czas prezentacji nie mógł przekroczyć 4 
minut (grupa I) i 6 minut (grupa II). Przesłuchania konkur-

TRĄBILI O TRĄBKĘ
sowe odbywały się w Auli Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich. Oceniało Jury składające się z przewodniczącego, 
którym był dr hab. Wacław Mulak z Akademii Muzycznej 
w Krakowie oraz członków, którymi byli: mgr Janusz Cie-
pliński z Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie oraz 
mgr Janusz Szadowiak – I-szy trębacz Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku. Po wysłuchaniu wszystkich prezen-
tacji stwierdzili oni, że uczestnicy Konkursu byli bardzo 
dobrze przygotowani do Konkursu, i to także ci, którzy nie 
otrzymali żadnych wyróżnień. Najlepszym okazał się 14-let-
ni Kajetan Szewczyk z Zespołu Szkół Muzycznych w Gdań-
sku-Wrzeszczu, który uczy się od sześciu lat gry na trąbce, 
a jego nauczycielką jest mgr Sylwia Romaniecka-Zamora. 
Przy akompaniamencie mgr Anny Rocławskiej - Musiał-
czyk wykonał on dwa utwory: Herberta Clarke „The Maid 
of the Mist” i George Douglas’a „What a wonderful world”. 
Zdobył on Grand Prix Konkursu za co otrzymał puchar, 
dyplom i trąbkę firmy BACH o wartości 3500 zł. W grupie 
młodszej 1. miejsce zajęła 10-letnia Małgorzata Jankow-
ska z Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, 
a w grupie starszej – 12-letni Jakub Pankowski z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. w Kwidzynie. Otrzymali oni 
oprócz pucharów i dyplomów także futerały big back do 
trąbek o wartości 300 zł. Najmłodszym uczestnikiem Kon-
kursu był 8-letni Mikołaj Słomiński z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. w Malborku. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród odbyło się na scenie usytuowanej 
na stadionie w Trąbkach Wielkich. Tuż przed tą uroczy-

stością uczestnicy Konkursu brali udział w biciu Rekordu 
Polski w kategorii: najwięcej osób grających jednocześnie 
na trąbkach. Natomiast w czasie Konkursu mieli oni oka-
zję uczestniczyć w szkoleniach zatytułowanych: „Historia 
trąbki” i „Psychologia występu trębacza na scenie”, a tak-
że obejrzeć wystawę trąbek oraz akcesoriów muzycznych 
zorganizowaną przez firma Brass Point.

Sponsorami i partnerami Konkursu byli: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego, Lokalna Grupa 
Działania „Trzy Krajobrazy”, BRASS POINT, Sklep Brass 
Point w Gdańsku, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Opera 
Bałtycka w Gdańsku, Firma iNuty.pl, Akademia Muzyczna 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Centrum Kultury 
w Gdyni, Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej 
w Trąbkach Wielkich. Patroni medialni Konkursu to: Ra-
dio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Północna TV, Panorama 
Pomorza Flash, portal trabki.com i Głos Trąbecki. Orga-
nizatorami zaś: Gmina Trąbki Wielkie i Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich..

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Vengo Marta Gruszkowska
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Już tradycyjnie podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach” zorganizowana została 
loteria fantowa. Przygotowano 800 losów w cenie 5 zł, z których każdy wygry-
wał i wszystkie zostały sprzedane. Wygrać można było m.in.: artykuły spożyw-
cze, bilety wstępu dla 2 osób na rundę footgolfa w Postołowie Golf Club, 
bidony, breloki, czajniki, czapki, długopisy, etui na telefon do biegania, kosme-
tyki, książki, kubki, kwiaty, latarki, materiały biurowe, notesy, okulary, ołówki, 
opaski fluorescencyjne, parasolki, pendrivy, pióra wieczne, płyty CD, podkładki 
do notebooka, portfele, ręczniki, siatki do tenisa, skrobaczki do szyb, smycze, 
sprzęt sportowy, talony do fryzjera, talony na okresowe przeglądy techniczne 
samochodów osobowych, talony na zmianę opon, torby, wieszaki na ubrania. 

4000 ZŁ Z LOTERII,  
600 ZŁ Z LICYTACJI  
NA WYPOCZYNEK DZIECI

Uzyskana kwota 4000 zł zostanie przekazana Fun-
dacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” 
na dofinansowanie wakacyjnego turnusu kolonijnego dla 
dzieci z Gminy Trąbki Wielkie do Murzasichla k. Za-
kopanego. Z loterii tej skorzystają nie tylko dzieci, sko-
rzystali także szczęśliwcy wygrywający nagrody główne. 
A było ich 9: dwa rowery, nagrody Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego trafiły do 
Ewy Skrzecz z Gdańska i Jerzego Gębury z Kaczek, bon

upominkowy o wartości 500 zł na kurs języka an-
gielskiego lub hiszpańskiego ufundowany przez LEO-
-Centrum Języków Obcych z Pruszcza Gdańskiego 
otrzymała Sabina Kruczyńska z Trąbek Wielkich, wier-
tarko-wkrętarkę od Zakładu Remontowo-Budowlanego 
„Mejka” z Pruszcza Gdańskiego dostała Sandra Niedź-
wiedzka z Trąbek Wielkich, z szybkowaru nagrody od 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach 
Wielkich Doroty Bąk cieszyła się Anna Olszewska z So-
potu, talon o wartości 200 zł do Gościńca dla Przyjaciół 
w Kleszczewie wygrała Joanna Prędka z Trąbek Wiel-

toreb od Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim 
został przekazany Jackowi Grzębskiemu z Łaguszewa, 
a w koszulkę Ariela Borysiuka z Lechii Gdańsk nagro-
dę Sentozy Green z Cząstkowa będzie się mogła ubrać 
Karolina Mierzwicka również z Łaguszewa.

Tuż po zakończeniu losowania nagród głównych 
rozpoczęły się licytacje. Tym razem licytowano trzy 
koszulki, a wszystkie rozpoczynano od 50 zł. Pierwsza 
z nich - koszulka piłkarza Lechii Gdańsk Sebastiana 
Mili z autografami zawodników gdańskiej drużyny po-
darowana przez KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie trafiła 
do Kazimierza Boyke z Kaczek za 430 zł, druga - PGE 
Skry Bełchatów (aktualnego Mistrza Polski w piłce 
siatkowej) przekazana przez Dyrektora GOKSiR Leszka 
Orczykowskiego została zakupiona za 70 zł, a trzecia 
– z autografami członków Zespołu Enej otrzymana od 
Firmy AS-DECOR z Trąbek Wielkich została sprzedana 
za 100 zł Sylwii Drańczuk z Trąbek Wielkich. Dochód 
z licytacji również zostanie przekazany na wakacyjny 
wypoczynek dzieci z Gminy Trąbki Wielkie.

Wszystkim, którzy ufundowali nagrody zarów-
no te drobne, jak i te główne, serdecznie dziękujemy. 
Dziękujemy również tym, którzy brali udział w lote-
rii i licytacji.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Vengo Marta Gruszkowska

kich, talon o takiej samej wartości na roletki w firmie 
Alfa System w Trąbkach Wielkich będzie mogła wy-
korzystać Barbara Smulczyk z Trąbek Wielkich, zestaw 
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Podczas 52. i 54. Sesji Rady Gminy Trąbki 
Wielkie, które odbyły się już w wyremontowanej 
Sali w Urzędzie Gminy, radni podjęli następują-
ce uchwały:

LII/357/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie 
zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2018 rok.

LII/358/2018 z dnia 16 maja 2018 r. w spra-
wie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2018-2032.

LIV/359/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie 
na rok 2018.

LIV/360/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2018-2032.

LIV/361/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w obrębie geodezyjnym Mierzeszyn.

LIV/361/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonych w obrębie geodezyjnym Mierzeszyn.

LIV/362/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym Pawłowo.

LIV/363/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w obrębie geodezyjnym Pawłowo.

LIV/364/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie wystąpienia z wnioskiem o zaopiniowanie pro-
jektów uchwał dotyczących sprzedaży alkoholu na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie.

LIV/365/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbior-
ców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz cen 
innych usług.

LIV/366/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

części miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego 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 zagospodarowania 
przestrzennego  obejmującego obręb geodezyjny 
Trąbki Wielkie.

LIV/368/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego obręb geodezyjny Trąbki Wiel-
kie, Gmina Trąbki Wielkie.

LIV/369/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany części miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obręb Warcz, Gmina Trąbki Wielkie.

LIV/370/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie udzielenia w 2018 roku Powiatowi Gdańskie-
mu  pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w celu wspólnej realizacji zadania „Poprawa bezpie-
czeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez 
modernizację dróg położonych na terenie Powiatu 
Gdańskiego” (edycja 2018).

LIV/371/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku przy 
udziale Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu 
Gdańskim dotyczącego przekazania środków pie-
niężnych na Fundusz Wsparcia Policji.

LIV/372/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w spra-
wie nadania nazwy ulicy we wsi Kleszczewo, Gmina 
Trąbki Wielkie.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się 
na stronie: https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2018-rok/
uchwaly-rady-gminy-2018.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

OBRADOWALI RADNI

Na początku lipca zostanie ogłoszony prze-
targ na budowę kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Gołębiewo Średnie, Gołębiewo 
Wielkie i Sobowidz oraz oczyszczalni ścieków 
w Sobowidzu. Sieć kanalizacyjna będzie miała 
ponad 23 km długości, w tym sieć grawitacyjna 
16 km, a tłoczna 7 km. Na trasie tej kanalizacji 
przewidziano łącznie 17 przepompowni, które 
będą tłoczyć ścieki do oczyszczalni. Planowana 
oczyszczalnia będzie oczyszczalnią typu me-
chaniczno-biologiczną o przepustowości 385 
m3/dobę. Wartość kosztorysowa tej inwesty-
cji wynosi prawie 24 mln zł, z tego prawie 20 
mln zł pochodzić będzie z dotacji otrzymanej 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Jan Wiczling
Zdjęcie: Sławomir Kusaj

BĘDZIE OCZYSZCZALNIA  
ŚCIEKÓW W SOBOWIDZU
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W dniu 19 maja 2018 roku na stadio-
nie w Trąbkach Wielkich odbyły się gminne 
zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach 
wzięło udział 7 drużyn pożarniczych, które 
startowały w dwóch konkurencjach: sztafe-
cie pożarniczej 7x50 metrów z przeszkodami 
i ćwiczeniach bojowych. Zawody oceniała Ko-
misja sędziowska powołana przez Komendan-
ta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszczu Gdańskim, a przewodniczył jej 
kapitan Dariusz Olcen.

Pogoda dopisała, a startującym nie zabra-
kło ducha sportowej rywalizacji. Zawody prze-

STRAŻACY Z ROŚCISZEWA 
WYGRALI ZAWODY

biegały w sportowej atmosferze. W kategorii 
mężczyzn wygrała jednostka OSP Rościszewo 
I, drugie miejsce zajęła jednostka OSP Ełgano-
wo, a trzecie jednostka OSP Sobowidz. W ka-
tegorii kobiet wystąpiła tylko jedna drużyna 
z jednostki OSP Trąbki Wielkie.

Zwycięskim drużynom puchary wręczali 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński, Komendant Gminny 
ZOSP Grzegorz Maliszewski i kapitan Da-
riusz Olcen.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rościszewie otrzymała także puchar 
ufundowany przez Komendanta Gminnego 
Grzegorza Maliszewskiego za najlepszy czas 
w ćwiczeniach bojowych. Jednostka ta będzie 
reprezentować Gminę Trąbki Wielkie w zawo-
dach powiatowych.

Anna Andreskowska
Zdjęcia: Leszek Orczykowski

W dniu 24 maja 2018 roku w Sali posie-
dzeń Urzędu Gminy odbyło się spotkanie soł-
tysów z przedstawicielami firmy Agrosystems 
z Gdyni. Jego tematem było wprowadzenie 
w naszej Gminie systemu informatycznego 
„eSołtys”. System ten jest działającym w chmu-
rze narzędziem informatycznym wspierającym 
pracę sołtysów, jak i pracowników urzędów 
gmin w zakresie:

– przygotowania, realizacji i modyfikacji 
budżetu sołeckiego,

– prowadzenia ewidencji środków trwa-
łych będących w dyspozycji sołtysów,

– zarządzania czasem sołtysa,

JUŻ WKRÓTCE DO SOŁTYSÓW 
TRAFI PROGRAM INFORMATYCZNY

– ewidencji mieszkańców sołectwa,
– korzystania z usług cyfrowych i doku-

mentów formalnych gminy,
– integracji społeczności lokalnej w opar-

ciu o udostępnienie narzędzi komunikacyjno-
-informacyjnych, w tym indywidualnych kont 
mieszkańców w systemie informatycznym.

System ten został pozytywnie przyjęty 
przez większość naszych sołtysów. Obecnie 
jest on testowany. Do powszechnego użytku 
zostanie przekazany sołtysom wybranym na 
nową kadencję.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Ak-
cja Krwiodawstwa „Motoserce” odbyły się na te-
renie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 
w dniu 2 czerwca 2018 roku. Dopisała piękna 
słoneczna pogoda. Na boisku szkolnym w przy-
gotowanych namiotach harcerskich czekało na 
uczestników festynu wiele atrakcji, m. in. zajęcia 
plastyczne, malowanie twarzy, wspólne gry i za-
bawy z rodzicami, bajkoteka, szukanie burszty-
nu. Festyn odwiedzili również rodzice i dzieci ze 
Stowarzyszenia „Nasz Autyzm” oraz opiekunowie 
zwierząt ze Schroniska Promyk w Gdańsku, któ-
rzy promowali idee „nie kupuj adoptuj”. Można 
było obejrzeć galerie prac plastycznych uczennicy 
Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu Rok-

W WARCZU BAWILI SIĘ NA 
FESTYNIE I ODDAWALI KREW

sany Możuch oraz wystawę fotograficzną zdjęć 
zatytułowaną „Cztery pory roku”.

Festyn został otwarty przez Dyrektor Szkoły 
Annę Bartoszewską, Starostę Gdańskiego Stefa-
na Skoniecznego, Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola, Przewodniczącą Rady Rodziców 
Agnieszkę Chrzanowską, Sołtysa wsi Warcz Paw-
ła Kłosińskiego, Władysława Ornowskiego z Fun-
dacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan 
Władek” oraz przez Mariusza Pawlikowskiego 
z Klubu Motocyklowego „Wild Dogs” z Gdańska.

Na scenie pojawili się uczniowie Szkoły i wy-
konali utwory muzyczne i taneczne dla swoich ro-
dziców. Pod sceną odbywały się zawody sportowe, 
w których mogli uczestniczyć dzieci oraz wszyscy 
dorośli. Odważni i silni mogli zmierzyć się  w ry-
walizacjach przygotowanych przez strongmena 
Marcina Schabowskiego. Każde podjęte działanie 
dzieci, jak i dorosłych, było nagrodzone.

Dla mam przygotowano salon piękności, 
gdzie można było wykonać hennę oraz zabieg 
kosmetyczny.

Dla najmłodszych uczestników festynu został 
przygotowany dmuchaniec.

Na spragnionych i głodnych czekała gro-
chówka, która ważyła się w kuchni wojskowej, 
kiełbaski i kaszanka z grilla, chleb ze smalcem, 
ciasta, kawa, herbata oraz zimne napoje, a także 
wata cukrowa.

Czas podczas festynu umilał koncert zespo-
łu „Old Young”.

Najważniejszym celem Imprezy, oprócz do-
brej zabawy dla dzieci i rodziców, była zbiórka 
krwi w Krwiobusie. Zebrano około 8 litrów krwi.

Odbyła się ona przy wielkim wsparciu spon-
sorów, którym serdecznie dziękujemy.

Barbara Słabosz
Zdjęcia: Sylwia Kapinos

25 maja 2018 roku przedszkolaki z oddziału przed-
szkolnego „0”b ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wiel-
kich wraz ze swoimi rodzicami spotkali się w „Pasiece 
nad stawem” w Kaczkach by świętować Dzień Rodzi-
ny. Świętowanie rozpoczęło się wspólnym śniadaniem, 
następnie przyszedł czas na występ przedszkolaków.

Dzieci zaprezentowały swoim rodzicom wiersze, 
piosenki oraz tańce. Występ maluszków wywołał u ro-
dziców wielkie wzruszenie. Po nim przyszedł czas na 
upominki. Przedszkolaki wręczyły swoim rodzicom 
samodzielnie wykonane laurki oraz torby z niepo-
wtarzalnymi rysunkami. W nagrodę za piękny występ 
dzieci otrzymały lody, a rodzice zaproszeni zostali 
na słodki poczęstunek. Ale to jeszcze nie był koniec 
atrakcji, które przygotowali dla dzieci i ich rodziców 
właściciele Pasieki. Pan Karol poprowadził dla dzieci 
lekcje o pszczołach, ulach i miodzie, która zakończy-
ła się degustacją. W czasie wolnym, dzieci skakały na 
trampolinie, zjeżdżały na tyrolce, bombardowały let-
ni domek balonami z wodą, malowały twarze, łapały 
bańki mydlane i jeździły quadem. Natomiast pani Ju-
styna zabrała uczestników Dnia Rodziny do zwierzęcej 
zagrody. Można w niej było wydoić kozę i napić się 
jej mleka, nakarmić króliki i kury oraz zebrać świeżo 
zniesione jajeczka. Na zgłodniałych czekało już ogni-
sko, a na nim kiełbaska z pieczywem. Na pożegnanie 

DZIEŃ RODZINY W „PASIECE NAD STAWEM”

pan Karol wystrzelił w niebo makietę rakiety, a dzieci 
próbowały ją złapać, gdy opadała przy pomocy spa-
dochronu na ziemię.

To był wspaniały dzień, który rodzice wraz z dzieć-
mi mieli okazję spędzić wspólnie.

Tekst i zdjęcie: Justyna Perka
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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 Nieodpłatna Pomoc Prawna 2018 

Punkty NPP w Powiecie Gdańskim 

- Trąbki Wielkie Gminny Ośrodek Kultury; w czwartki i piątki w
godzinach 12:00 – 16:00

- Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16; w poniedziałki, wtorki,
czwartki i piątki w godzinach 14:00-18:00 oraz w środy w
godzinach 8:00-12:00.

- Suchy Dąb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; w środy od 
godziny 8:00 do 12:00

- Cedry Wielkie Urząd Gminy (pokój nr 5); w poniedziałki i wtorki w
godzinach 9:00 – 13:00

ZAPOZNAJ SIĘ Z KRYTERIAMI I WARUNKAMI UDZIELANIA POMOCY 

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/ 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY NA KONSULTACJE POPRZEZ INFOLINIĘ 

572 382 444     lub    572 382 456 
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do godz. 17:00. 

www.iar.org.pl 
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Jeszcze tak niedawno opisywaliśmy V Przegląd 
Pieśni Wielkopostnych w Mierzeszynie, a teraz 
mamy przyjemność zaprezentować zdjęcie i krót-
ką relacje z VII Przeglądu Pieśni Maryjnych, który 
odbył się w dniu 3 czerwca 2018 roku w Sanktu-
arium Matki Bożej Trąbkowskiej.

Na muzyczną ucztę przybyło 5 chórów: Chór 
„Kozal” z Pruszcza Gdańskiego, Chór Parafii Go-
dziszewo, Chór „Głos Imię Pana” z Gdańska – 
Brętowa, Chór „Santo Bartolomeo” z Mierzeszyna 
oraz Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf ”, który 
był gospodarzem spotkania. Każdy z uczestników 
zaprezentował 3 pieśni. Publiczność przybyła do 

Konkurs informatyczny pt.: „Kartka z mojej miejsco-
wości” skierowany był do uczniów szkół podstawowych 
(klas IV-VII) oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych 
z Trąbek Wielkich. Organizatorem Konkursu była Szkoła 
Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie. 
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol.

Cel konkursu to promocja własnej miejscowo-
ści, bliższe zapoznanie się z przeszłością, historią, jak 
i teraźniejszością własnej okolicy oraz popularyzowanie 
stosowania technologii multimedialnej (komputerowej, 
fotograficznej) w pracy twórczej ucznia.

Przedmiotem konkursu było wykonanie kartki 
pocztowej z miejscowości (z terenu Gminy Trąbki Wiel-
kie), w której mieszka dany uczeń lub z miejscowości, 
w której znajduje się szkoła, do której uczeń uczęszcza. 
W związku z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę dzieci były zachęcane do wykonania kartek 

KOLEJNE WSPANIAŁE  
ŚWIĘTO MUZYKI CHÓRALNEJ

Sanktuarium wysłuchała przepięknych wykonań 
pieśni maryjnych w różnych aranżacjach. Na koniec 
połączone chóry, pod przewodnictwem Mateusza 
Kempy dyrygenta Męskiego Towarzystwa Śpiewa-
czego „Gryf”, wspólnie wykonały pieśń przewodnią 
„Gdy klęczę przed Tobą”.

To kolejna ważna inicjatywa kulturalna gdzie 
obok elementu religijnego na uwagę zasługuje 
aspekt artystyczny. Prezentowane utwory same 
w sobie są piękne, a jeszcze wykonane na żywo, 
z zaangażowaniem przez grupę ludzi połączonych 
pasją i talentem do śpiewania, stają się czymś 
niepowtarzalnym i wyjątkowym. Podczas takich 
przeglądów otrzymujemy wykonania, które po-
ruszają ducha, budzą emocje i na długo zapadają 
w pamięci jako wspaniałe przeżycie. Gorąco po-
lecamy wszystkim pasjonatom pozytywnych arty-
stycznych wrażeń.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

WYKONYWALI KARTKI ZE SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI
z miejscami pamięci narodowej znajdującymi się na te-
renie naszej Gminy.

28 maja 2018 r. w SP w Trąbkach Wielkich rozstrzy-
gnięto X Gminny Konkurs Informatyczny „KARTKA 
Z MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”.

Jury w składzie: Andrzej Markowski  i Mariusz 
Czerwiński (obaj z Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich)    
oceniło 63 prace (49 ze szkół podstawowych oraz 14 z od-
działów gimnazjalnych) i przyznało następujące miejsca:
KATEGORIA KLAS IV–VI:
PRACE NAGRODZONE
I miejsce – Igor Kulling – SP Czerniewo
II miejsce – Jakub Jasiak – SP Trąbki Wielkie
III miejsce – Radosław Kulling – SP Czerniewo
PRACE WYRÓŻNIONE
Martyna Kanka – SP Kłodawa
Zuzanna Kraińska – SP Sobowidz
Dubiela Dominika – SP Trąbki Wielkie

KATEGORIA KLASY VII I ODDZIAŁY GIMNAZJALNE:
PRACE NAGRODZONE
I miejsce – Anna Łopuch – SP Trąbki Wielkie
II miejsce – Julia Marcinkiewicz – SP Trąbki Wielkie
III miejsce – Marta Kurek – SP Trąbki Wielkie
III miejsce – Wiktor Lewandowski – SP Czerniewo
PRACE WYRÓŻNIONE
Anna Kullas – SP Trąbki Wielkie
Wiktoria Podwysocka – SP Trąbki Wielkie
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE (za wykonanie prac 
związanych z miejscami pamięci narodowej w Gminie 
Trąbki Wielkie)
Miłosz Dubiella – SP Trąbki Wielkie
Bartosz Brembor – SP Trąbki Wielkie

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym 
uczniom oraz nauczycielom przygotowującym dzieci 
do Konkursu.

Elżbieta Jasiak

Autor kartki: Anna ŁopuchAutor kartki: Igor Kulling
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1 lipca 2018 r. (niedziela)
14.00–18.00 Turniej sołectw
2 lipca 2018 (poniedziałek)
10.00 zajęcia multimedialne w Sali GOKSiR
3 lipca 2018 (wtorek)
12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
12.00–14.00 turniej tenisa stołowego w So-
bowidzu
15.00–17.00 zajęcia multimedialne w Gołębie-
wie Średnim
4 lipca 2018 (środa)
9.00 wycieczka do Gdańska dla dzieci z Trąbek 
Wielkich (zapisy u Pani Sołtys Trąbek Wielkich)
10.00 zajęcia kreatywne w bibliotece w So-
bowidzu
10.00–12.00 zajęcia multimedialne w Pawłowie
5 lipca 2018 (czwartek)
12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Mierzeszynie
17.00–19.00 zajęcia multimedialne w Rościszewie
6 lipca 2018 (piątek)
10.00–12.00 zajęcia multimedialne w Mie-
rzeszynie
7 lipca 2018 (sobota)
9.00–13.00 Mistrzostwa Gminy w tenisie w Trąb-
kach Małych
9.00–12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich
11.00–13.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewku
8 lipca 2018 r. (niedziela)
9.00–13.00 Mistrzostwa Gminy w tenisie w Trąb-
kach Małych
9 lipca 2018 (poniedziałek)
10.00–12.00 zajęcia multimedialne w Łaguszewie
10 lipca 2018 (wtorek)
10.00–12.00 zajęcia multimedialne w Błotni
12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
12.00–14.00 turniej tenisa stołowego w Do-
machowie
15.00–17.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim
16.00–18.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie

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 30 sierpnia 
2018 roku. Będą to wycieczki, festyny, spektakle i zawody sportowe. Dzieci 
i młodzież będą mogli uczestniczyć w zajęciach multimedialnych, plastycz-
nych, tanecznych i z robotyki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą 
i do skorzystania z niej. Na początek atrakcje na lipiec.

11 lipca 2018 (środa)
9.00 wycieczka do Gdańska (zapisy u sołtysów 
Mierzeszyna, Błotni, Zaskoczyna, Domacho-
wa i Warcza)
10.00 zajęcia kreatywne w bibliotece w Sobowidzu
10.00–12.00 zajęcia multimedialne w Cząstkowie
12 lipca 2018 (czwartek)
10.00–12.00 zajęcia multimedialne w Gołębiewku
12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Mierzeszynie
16.00–18.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
17.00–19.00 zajęcia świetlicowe w Rościszewie
13 lipca 2018 (piątek)
10.00–12.00 zajęcia multimedialne w Domachowie
14 lipca 2018 (sobota)
9.00–12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich
11.00–13.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewku
17 lipca 2018 (wtorek)
12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
12.00–14.00 turniej tenisa stołowego w Trąb-
kach Małych
15.00–17.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim
16.00–18.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
18 lipca 2018 (środa)
9.00 wycieczka do Gdańska (zapisy u sołtysów 
Granicznej Wsi, Cząstkowa, Postołowa, Pawło-
wa i Drzewiny)
10.00 zajęcia kreatywne w bibliotece w Sobowidzu
19 lipca 2018 (czwartek)
12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Mierzeszynie
16.00–18.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
17.00–19.00 zajęcia świetlicowe w Rościszewie
21 lipca 2018 (sobota)
9.00–12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich
11.00–13.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewku
23 lipca 2018 (poniedziałek)
9.00–11.30 zajęcia taneczne w Sali GOKSiR
24 lipca 2018 (wtorek)
9.00–11.30 zajęcia taneczne w Sali GOKSiR

12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
12.00–14.00 turniej tenisa stołowego w Pawłowie
15.00–17.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim
16.00–18.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
25 lipca 2018 (środa)
9.00 wycieczka do Gdańska (zapisy u sołtysów 
Ełganowa, Czerniewa i Kleszczewa)
9.00–11.30 zajęcia taneczne w Sali GOKSiR
10.00 zajęcia kreatywne w bibliotece w Sobowidzu
26 lipca 2018 (czwartek)
9.00–11.30 zajęcia taneczne w Sali GOKSiR
12.00–14.00 zajęcia kreatywne w bibliotece 
w Mierzeszynie
17.00–19.00 zajęcia świetlicowe w Rościszewie
27 lipca 2018 (piątek)
9.00–11.30 zajęcia taneczne w Sali GOKSiR
16.00–18.00 zajęcia świetlicowe w Ełganowie
28 lipca 2018 (sobota)
9.00–12.00 zajęcia plastyczne w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich
11.00–13.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewku
30 lipca 2018 (poniedziałek)
10.00–12.00 zajęcia z robotyki w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
31 lipca 2018 (wtorek)
10.00–12.00 zajęcia z robotyki w bibliotece 
w Trąbkach Wielkich
12.00–14.00 turniej tenisa stołowego w Gołę-
biewie Wielkim
15.00–17.00 zajęcia świetlicowe w Gołębiewie 
Średnim

Uwaga!
1. Zajęcia taneczne
Odbędą się od 23 lipca br. (poniedziałek) 
do 27 lipca br. (piątek) od 9.00 do 11.30. 
Dzieci będą miały zajęcia w stylach: taniec 
nowoczesny hip hop shuffle dance videc-

lipdance oraz zumba kids. W czasie zajęć 
dzieci uczą się kroków tanecznych poszcze-
gólnych styli oraz uczą się także choreogra-
fii tanecznych. W czasie zajęć odbywają się 
też zabawy taneczne i muzyczne. W ostatni 
dzień, czyli piątek, pod koniec zajęć odby-
wa się pokaz taneczny dla rodziców, aby 
mogli oni zobaczyć efekty całotygodniowej 
pracy swoich pociech. Koszt zajęć 50 zł za 
cały cykl lub 20 zł za jedne zajęcia. Ilość 
miejsc ograniczona. Zapisy przyjmowane 
będą w bibliotece w Trąbkach Wielkich.
2. Wycieczki
Podczas wycieczek dzieci zwiedzać będą 
Stadion Energa Arena. Potem bawić się na 
trampolinach, gdzie będą mogły zwiększyć 
swoją gibkość, szybkość i koordynację. Na-
uczą się podniebnych akrobacji, airtracku 
oraz będą mogły skoczyć z 2 metrów na 
poduszkę pneumatyczną. Skorzystać będą 
również mogły z basenów z gąbkami. Na 
zakończenie pobytu w Gdańsku planowana 
jest wizyta w McDonalds.  Koszt wycieczki 
wynosi 20 zł.
3. 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.
4. 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.
5. Pozostałe zajęcia będą bezpłatne.

Leszek Orczykowski

WYJAZD DO TEATRU NA PLAŻY
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich organizuje wyjazd autokarowy w 

dniu 27 lipca 2018 roku (piątek) do Gdyni-Orłowa na kolorowy spektakl z morzem w tle. Na 
tamtejszej Scenie Letniej Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni znajdującej 
się na plaży o godzinie 20.00 wystawiony będzie spektakl „Jeszcze bardziej Zielona Gęś”. Teatr 
poleca to przedstawienie w następujący sposób:

„Eksplodujące humorem i kolorem przedstawienie, będące zderzeniem mistrza pióra, jakim 
jest Konstanty Ildefons Gałczyński z wirtuozem nastrojowej muzyki - Grzegorzem Turnauem. Z 
pomocą tych wnikliwych i wrażliwych obserwatorów świata, reżyser Jarosław Kilian przeniesie 
nas w uroczy świat scenek Teatrzyku Zielona Gęś. Publikowane niegdyś na ostatniej stronie 
„Przekroju” miniatury teatralno-kabaretowe 
z udziałem groteskowych i śmiesznych w 
swych działaniach postaci bawiły czytelników 
odzwierciedlając cechy Polaków w krzywym 
zwierciadle. Alojzy Gżegżółka, pies Fafik, 
Osiołek Porfirion, czy Profesor Bączyński 
cieszą niezmiennie do dziś. Nasz spektakl nosi 
tytuł Jeszcze bardziej Zielona Gęś, ponieważ 
zostaną w nim wykorzystane nieznane dotąd 
teksty Gałczyńskiego.”

Zapisywać się można w bibliotekach w 
Trąbkach Wielkich i w Mierzeszynie. Koszt 
wyjazdu 60 zł. Odjazd autokaru z Trąbek 
Wielkich o 17.30, a z Mierzeszyna o 18.00. 
Zapraszamy.

Leszek Orczykowski 

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   



Głos Trąbecki

12

W Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie w dniu 16 maja 2018 
roku spotkali się członkowie Klubów Seniora z Mierzeszyna i Doma-
chowa, aby dowiedzieć się więcej o dobroczynnych właściwościach 
soli. Prelekcję poprowadził Czesław Dawiskiba, który od kilku lat 
zajmuje się historią, właściwościami soli i rolą jaką odgrywa w ży-
ciu człowieka. Sól nie tylko nadaje smak potrawom. Ma także silne 
działanie konserwujące, a często nawet lecznicze.

W dzisiejszych czasach żyjemy w pośpiechu, w świecie pełnym 
stresu, przez co często zaniedbujemy swoje zdrowie i łatwo ogarnia 
nas złe samopoczucie. Wielu z nas nie ma możliwości regularnego 
korzystania z zabiegów zdrowotno-pielęgnacyjnych. Można jednak 
przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy, tworząc własne domowe 
„uzdrowisko”. Kąpiel solankowa jest dosłownie oceanem energii. 
Równoważy deficyty bioenergoterapeutyczne i wzmacnia słabe 
ogniwa. Piętnastominutowa kąpiel w solance oczyszcza i doenerge-
tyzuje. W kategoriach zdrowotnych kąpiele solankowe poprawiają 
stan zdrowia i pomagają na takie schorzenia jak artretyzm, zapalenie 
stawów, problemy z krążeniem i oddychaniem. Jednocześnie relak-
sują ciało, zmiękczają skórę i koją zestresowany umysł.

To m.in. dowiedzieli się uczestnicy spotkania w bibliotece.
Tekst i zdjęcie: Ewa Papis

W MIERZESZYNIE JUŻ WIEDZĄ O HYDROTERAPII SOLNEJ

W dniu 11 maja 2018 roku młodzieżowa grupa 
teatralna „Książkowe Moliki” działająca przy bibliote-
ce w Trąbkach Wielkich, tym razem w dwuosobowym 
składzie wraz ze swoimi opiekunkami, przedstawiła 
dzieciom z Przedszkola w Trąbkach Wielkich spektakl 
kukiełkowy „ Powrót Rycerza Aloesa”. Przedszkolaki 
dowiedziały się w zabawnej formie jak bardzo ważne 
w życiu człowieka są przyjaźń i dobro. Po przedstawie-
niu miały one okazję wziąć do ręki kukiełki i spróbo-
wać swoich sił jako aktorzy-lalkarze. Spektakl to nie 
była jedyna atrakcja kulturalna tego dnia przygotowana 
dla nich. Wysłuchały także wiersza Anny Kamieńskiej 
pt. „Książka” oraz rozkładanki 3D pt. „Złotowłosa”. Na 
zakończenie dzieci otrzymały słodycze i zadowolone 
wróciły do swojego Przedszkola.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Zdzisław Cygert 

PRZEDSZKOLAKI NA SPEKTAKLU O RYCERZU ALOESIE

W dniu 23 maja 2018 roku w Bibliotece Publicznej 
w Sobowidzu odbyło się oficjalne przyjęcie uczniów klasy 
pierwszej do grona czytelników. O to by było to dla pierw-
szoklasistów niezapomniane przeżycie postarały się ich 
starsze  koleżanki. Wprowadziły one ich w świat książki 
oraz dokładnie sprawdziły czy ich młodsze koleżanki i ko-
ledzy znają już bajki i baśnie oraz czy wiedzą jak obchodzić 
się z wypożyczonymi książkami.  Zanim przyszli czytel-
nicy złożyli uroczyste ślubowanie,  pięknie i z przejęciem  
recytowali przygotowane na te okazje wiersze. Zostali za 
to nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie uroczyście 
i w skupieniu przyrzekli, że będą kochać i szanować książki, 
że będą korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać 
obowiązki czytelnika.  Na pamiątkę pasowania pierwszo-
klasiści otrzymali  dyplomy oraz magnetyczne zakładki 
do książek. Spotkanie przebiegło w radosnej i przyjaznej 
atmosferze. Zarówno występującym, jak i słuchaczom, 
przyniosło wiele satysfakcji i zadowolenia.

Katarzyna Mądraszewska
Zdjęcie: Helena Pijanowska

PASOWANIE NA CZYTELNIKA W SOBOWIDZU
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Od 18 stycznia 2018 roku w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich re-
alizowany jest projekt pod nazwą „Z książką 
na start”. Projekt ten jest skierowany do dzieci 
w wieku od 0 do 6 lat i ma na celu promocję 
czytelnictwa oraz zapraszanie rodziców do 
czytania dzieciom książek. Do końca maja 
z naszej oferty skorzystało 240 dzieci. Podczas 
pierwszej wizyty w bibliotece każde z nich 
otrzymuje w prezencie książkę, Kartę do Kul-
tury i Paszport Biblioteczny, a po wypożycze-
niu minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego także pieczątkę w Paszporcie. Po 
uzbieraniu 10 pieczątek na dzieci czekają kolej-
ne nagrody - dyplomy potwierdzające nadanie 
im tytułu „MAŁEGO CZYTELNIKA” z tek-
stem „DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ PRZY-
GODĘ I ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI 
ZAWSZE KIEDY BĘDZIESZ MIEĆ NA TO 
OCHOTĘ”. Po uzbieraniu kolejnych 10 pie-
czątek dzieci otrzymują dyplom nadający im 
tytuł „STARSZEGO CZYTELNIKA” z tekstem 
„ŻÓŁW HUGO I BOHATEROWIE KSIĄŻEK 

PIERWSZY „SUPER CZYTELNIK” 
W MIERZESZYNIE

CZEKAJĄ NA CIEBIE W BIBLIOTECE”. Ze-
branie kolejnych 10 pieczątek upoważnia do 
posługiwania się tytułem „SUPER CZYTEL-
NIKA”. I taki pierwszy „Super Czytelnik” jest 
już także w bibliotece w Mierzeszynie. Został 
nim 5-letni Franciszek Klonowski z Błotni. 
Otrzymał on dyplom z napisem: „NADAJEMY 
CI TYTUŁ SUPER CZYTELNIKA I GRATU-
LUJEMY!!! ŻÓŁW HUGO I BOHATEROWIE 
KSIĄŻEK ZAWSZE CZEKAJĄ NA CIEBIE 
W BIBLIOTECE”.

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

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

Fundacji Metropolia Dzieci, Województwa 
Pomorskiego, Polskiej Spółki Gazownictwa 
i Fundacji KGHM.

Aby dowiedzieć się więcej o tej akcji za-
praszamy na www.zksiazkanastart.pl.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ewa Papis

WYSTAWA O PRZESIEDLEŃCACH Z KRESÓW
W dniu 23 maja 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbył 

się Wernisaż Wystawy „Kresowe korzenie mieszkańców Powiatu Gdańskiego”. Na 11 
tablicach zaprezentowane zostały mini-reportaże wzbogacone o zdjęcia i dokumenty 
dotyczące osób, które po 1945 roku zostawiły swoje rodzinne strony za granicą nowej 
Polski: na Kresach Wschodnich i przybyły na teren obecnego Powiatu Gdańskiego. 
Bohaterką jednej z tablic jest mieszkanka Kłodawy Dangira Łuka, która jednocześnie 
była Gościem Honorowym Wernisażu. Dzięki temu można się było dowiedzieć wielu 
szczegółów o okolicznościach jej przesiedlenia z terenów obecnej Litwy na Pomorze.

Zarówno opowieści, jak i informacje na tablicach stanowiły ciekawą lekcję historii.
Wystawa została stworzona pod koniec 2017 roku przez Stowarzyszenie Trau-

gutt.org z Pruszcza Gdańskiego. Autorem koncepcji i opracowania tekstów jest Jacek 
Świs. Rozmowy z bohaterami wystawy przeprowadzili: Marta Gruszkowska i Jacek 
Świs. Oni także są autorami fotografii.

Projekt pod nazwą „Kresowe korzenie mieszkańców Powiatu Gdańskiego” był 
zrealizowany ze środków Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Leszek OrczykowskiZd
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Zdjęcie: Leszek Orczykowski
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W dniu 27 maja 2018 roku odbyły się 11. Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w wędkarstwie spławikowym. Miej-
scem zawodów był staw w Ełganowie przy ulicy Asfaltowej. 
Startowały 2 wędkarki i  28 wędkarzy. Reprezentowali oni 
10 sołectw. Mistrzostwa odbyły się w jednej kategorii wie-
kowej (rocznik 2000 i st.). Wędkowano dwie godziny przy 
pomocy jednej wędki. Zwyciężyli, już po raz 6. z rzędu, 
wędkarze z Sobowidza: Piotr Jasiński, Adam Lataszewicz 
i Krzysztof Zdun. Drużyna ta złowiła ryby o wadze 4560 
g. Jednak jej przewaga nad innymi drużynami nie była już 
tak ogromna jak w poprzednich latach. Drugie miejsce 
zajęła ekipa Trąbek Wielkich w składzie: Mirosław Bol-
czak, Zenon Banaczyk i Piotr Dyksa z wynikiem 3990 g, 
a trzecie – zespół z Trąbek Małych, który reprezentowali 

WĘDKARZE Z SOBOWIDZA PO RAZ 6. Z RZĘDU 
ZWYCIĘŻYLI W MISTRZOSTWACH GMINY

Agnieszka Górska, Artur Mamajek i Jacek Kąkol z wyni-
kiem 3770 g. Pozostałe ekipy także uzyskały dobre wyniki. 
Tylko dwa zespoły złowiły poniżej 1,5 kg ryb.

Dobre wyniki były także w klasyfikacji indywidualnej. 
I tu miała miejsce niespodzianka. Nie wygrał bowiem ża-
den z zawodników z Sobowidza. Zwyciężył Zenon Bana-
czyk z Trąbek Wielkich (3210 g), drugi był Piotr Jasiński 
z Sobowidza (2480 g), a trzeci – Artur Mamajek z Trąbek 
Małych (2200 g). Jeszcze 6 osób miało wynik powyżej 
1 kg. Byli to: Waldemar Doroch (Trąbki Wielkie) – 1740 
g, Jan Wiśniewski z Błotni – 1700 g, Radosław Niemczyk 
z Domachowa – 1640 g, Adam Lataszewicz z Sobowidza 
– 1430 g, Agnieszka Górska z Trąbek Małych – 1170 g 
i Grzegorz Myszke z Ełganowa – 1160 g.

Natomiast najcięższą rybę złowił Artur Mamajek 
z Trąbek Małych. Był to karp i ważył 880 g. Drugie miej-
sce w tej klasyfikacji zajął Roman Zielke z Kleszczewa, 
którego lin ważył 720 g, a trzecie – Radosław Niemczyk 
z Domachowa za złowienie 650 g karasia.

Nagrodami dla najlepszych drużyn były puchary, dla 
najlepszych zawodników – medale, a dla wędkarza, który 
złowił najcięższą rybę - pamiątkowa statuetka. Były one 
wręczane przez Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego i Sołtysa wsi Ełgano-
wo Franciszka Surmę.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Koło PZW 
Nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego wręczał Skarb-
nik w/w Koła, a jednocześnie sędzia Zawodów – Zbi-
gniew Pyśko.

Podczas Mistrzostw promowany był projekt „Sport 
dla wszystkich i środowiska”. W ramach tego projektu 
Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych 
RECAL dostarczyła dla uczestników Mistrzostw bezpłat-
ne napoje izotoniczne w limitowanej serii aluminiowych 
puszek Every Can Counts.

Uczestnicy Mistrzostw otrzymali także kiełbaski do 
samodzielnego usmażenia przy ognisku.

Organizatorzy i uczestnicy Mistrzostw serdecznie 
dziękują właścicielowi stawu w Ełganowie Piotrowi Wi-
śniewskiemu za udostępnienie miejsca Zawodów.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

DZIECI WĘDKOWAŁY NA ZAWODACH
W dniu 26 maja 2018 roku odbyły się zawody w wędkarstwie  spławikowym 

dla dzieci i młodzieży. Udział w nich wzięło 20 młodych wędkarzy z opiekunami. 
Przyjechali oni z Pruszcza Gdańskiego, Trąbek Wielkich, Pszczółek, Gołębiewa Wiel-
kiego, Trąbek Małych i Krępca. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był 3,5-letni 
Iwo Pyśko z Pruszcza Gdańskiego. Miejscem zawodów był akwen wodny Jerzego 
Gębury w miejscowości Kaczki, Gmina Trąbki Wielkie. Rywalizacja trwała 2 godzi-
ny. Zawody przeprowadzono w czterech kategoriach wiekowych. W poszczególnych 
kategoriach zwyciężyli:

r. 2004 – 2006 – Zuzanna Kreft (Krępiec) – 470 g,
r. 2007 – 2008 – Bartosz Cierocki (Pszczółki) – 900 g,
r. 2009 – 2011 – Maciej Cierocki (Pszczółki) – 2030 g,
r. 2012 i młodsi – Dominik Hinz (Pruszcz Gdański) – 1340 g.
Podczas zawodów złowiono ryby o łącznej wadze 13,41 kg.
Najcięższą rybę, karasia o wadze 500 g, wyłowiła Natalia Kamińska z Pruszcza Gdań-

skiego. W czasie zawodów do siatek dzieci trafiały płocie, okonie, karasie i leszcze, które 
po zważeniu zostały wpuszczone z powrotem do wody. Zwycięzcy w poszczególnych ka-
tegoriach otrzymali statuetki z rybą, a wszyscy medale oraz nagrody rzeczowe. Nagrody 
wręczał Prezes Koła PZW Nr 117 „Czapla” Adam Trzeciak.

Po zawodach wszyscy wędkarze mogli raczyć się własnoręcznie upieczoną przy ognisku 
kiełbaską. Organizatorami zawodów byli: Koło PZW Nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdań-
skiego i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. Organizatorzy 
dziękują właścicielowi stawu Jerzemu Gęburze za możliwość zorganizowania zawodów.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski
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Zakończyły się rozgrywki w Po-
morskim Związku Piłki Nożnej. W kla-
sie okręgowej Orzeł 1955 Trąbki Wielkie 
uplasował się na 8. miejscu zdobywając 
43 punkty i uzyskując bilans bramkowy 
51 : 55. W ostatnich meczach wygrał na 
własnym boisku z Bałtykiem II Gdynia 
3 : 1 i na wyjeździe z Kamionką Sopot 6 : 0 

W czterech ostatnich kolejkach wy-
grał z KS Mściszewice na własnym boisku 
5 : 2, a przegrał w Ełganowie z KS Kamie-
nica Królewska 1 : 7 i na wyjazdach ze 
Sztormem Mosty 0 : 4 i z Polonią Gdańsk 
0 : 2. Tak więc w przyszłym sezonie nie 
będzie derbów w klasie okręgowej. Będą 
natomiast w A klasie. A to dlatego, że 

GKS AWANSOWAŁ, SOKÓŁ SPADŁ, 
A ORZEŁ 1955 I OLIMP BEZ ZMIAN

oraz przegrał po 1 : 3 z Wietcisą Skarszewy 
grając jako gospodarz w Pszczółkach 1 : 3 
i z Gedanią II w Gdańsku.

Natomiast Sokół Ełganowo zajął 14. 
miejsce, trzecie od końca i po trzech sezo-
nach gry musi się pożegnać z klasą okrę-
gową. Dorobek tej drużyny to 21 punktów 
i bilans bramkowy 28 : 83.

GKS Trąbki Wielkie awansował z B klasy. 
Tak, tak po trzech sezonach od utworzenia 
drużyny i występach na boiskach klasy B 
wywalczył awans do klasy A!!! W trzech 
ostatnich kolejkach wygrali na wyjazdach 
z Osiczanką II Osice 5 : 1 i z KS Wocławy 
8 : 3, ale sensacyjnie przegrali „u siebie” 
z Gromem Trutnowy 3 : 5. Awans nie 
zależał już od nich, a od GTS Rotmanka. 
Drużyna ta w ostatniej kolejce pokona-
ła bezpośredniego rywala GKS-u Wisłę 
Steblewo i dzięki temu GKS wyprzedził 
Wisłę o 2 punkty meldując się na drugim 
miejscu premiowanym awansem do klasy 
A. GKS zdobył w rozgrywkach 53 punkty 
i bilans bramkowy 105 : 42. Druga nasza 
drużyna w klasie B – Olimp Mierzeszyn 
(na zdjęciu) ostatecznie zajął 12. miejsce 
(trzecie od końca) mając 22 punkty i bilans 
bramkowy 56 : 115.

 Na zakończenie rozgrywek wygrał na 
wyjeździe z GKS Rokitnica 3 : 2, a wcze-
śniej przegrał na własnym boisku z GTS 
Rotmanka 2 : 3 i na wyjeździe z GTS Ru-
socin 4 : 5.

Tekst i zdjęcie:  
Leszek Orczykowski

„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” GOŚCIŁ 
NA TERENIE „MAŁEGO ZŁOTOWA”

Już po raz siódmy na drogi Gminy Trąbki Wielkie wyjechali na rowerach uczest-
nicy akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Ich celem był w dniu 29 maja 2018 roku – Dom 
Weselny „Małe Złotowo” w Trąbkach Małych. Udział w akcji wzięły 92 osoby. Byli to 
uczniowie i ich opiekunowie ze szkół podstawowych w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu, 
Mierzeszynie, Czerniewie i Kłodawie, ale nie tylko. Oprócz nich w rajdzie uczestni-
czyli bowiem także seniorzy z klubów w Trąbkach Wielkich i Gołębiewa Wielkiego.

Większość czytelników - rowerzystów ubranych było w charakterystyczne po-
marańczowe koszulki z napisem „Odjazdowy Bibliotekarz” i z logo akcji. Najdłuższą 
drogę do Trąbek Małych (14 km) mieli uczestnicy rajdu z Mierzeszyna. Tyle samo 
kilometrów przejechali także uczestnicy z Sobowidza, ale tylko dlatego, że wybrali 
drogę przez…Ulkowy i Złą Wieś. Grupa z Czerniewa pokonała 12 km. Najbliżej miała 
grupa z Kłodawy, ale także wybrała dłuższą drogę przez…Jagatowo i przemierzyła 
dzięki temu 10 km. Wyszło na to, że najkrótszą drogą, bo 6 km, przejechali uczestnicy 
rajdu z Trąbek Wielkich, chociaż i oni nie jechali „prostą” drogą, a drogami leśnymi.

Rowerzystom w drodze do Trąbek Małych towarzyszyła upalna pogoda.
Zdarzały się awarie rowerów, ale ekipa techniczna albo naprawiała pojazd, albo 

zawoziła rower wraz z właścicielem na miejsce zlotu, a następnie do odpowiedniej 

szkoły. W „Małym Złotowie” był czas na konsumpcję kiełbasy z grilla, uzupełnienie 
płynów, wypoczynek przed drogą powrotną, a także zwiedzanie obiektu. Okazało 
się również, że kilka osób „zaliczyło” upadki na trasie i miało drobne otarcia skóry. 
Nimi z kolei zajęła się ekipa medyczna. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego 
zdjęcia. W drogę powrotną uczestnicy akcji ruszyli również przy upalnej pogodzie. 
Nie było lekko, ale wszyscy dotarli do celu.

Głównym organizatorem akcji była Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich, a współorganizatorami: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich, szkoły podstawowe: w Kłodawie, w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu, 
w Mierzeszynie i Czerniewie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński




