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Pięknie prezentowała się 100-metrowa flaga podczas festynu ro-
dzinnego na Placu Herbowym w Trąbkach Wielkich w dniu 2 maja 
2018 roku! Wspólnymi siłami została przedstawiona bohaterka 
tego dnia, nasza biało-czerwona flaga. Należy przyznać, że zada-
nie było wyzwaniem integracyjnym dla rodzin z dziećmi, uczniów 
i nauczycieli, mieszkańców naszej Gminy czyli społeczności lokal-
nej. Dzieci i dorośli wspólnie radośnie rozwijali flagę, przy słowach 
piosenki „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”. 

MAJÓWKA ZE 100-METROWĄ 
BIAŁO-CZERWONĄ

To nowe zadanie budowania szacunku i pozy-
tywnego odbioru symboli narodowych, które stają 
się nowym, patriotycznym, naturalnym elementem 
w życiu każdego Polaka. 100-metrowa flaga okazała 
się ciekawym wspólnym działaniem podczas festy-
nu. Nowa forma patriotyzmu zintegrowała i wpro-
wadziła uczestników festynu w pogodny nastrój. 
100 flag można było wylosować w loterii podczas 
festynu. Mamy nadzieję, że flagi zagoszczą w oknach 
mieszkańców naszej Gminy. Należy przyznać, że 
biało-czerwone flagi powiewają w wielu oknach 
domów naszej Gminy. Mieszkańcy, a szczególnie 
dzieci, korzystały z atrakcji: ścianki wspinaczkowej, 
dmuchanej zjeżdżalni. Maluchy miały malowa-
ne twarze. Odbył się biało-czerwony turniej piłki 
nożnej. Odbył się pokaz poszczególnych placówek 
z naszej Gminy oraz pokaz mody w barwach na-
rodowych. Wszyscy czuli dumę z piękna naszych 
barw narodowych. Należy przyznać, że gminne 
placówki bardzo starannie i z pomysłem przygo-
towały się do konkursu „Pokazu mody w barwach 
narodowych”. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła 
Podstawowa w Trąbkach Wielkich, drugie ex aequo 
Szkoła Podstawowa w Sobowidzu i Szkoła Pod-
stawowa w Mierzeszynie. Czwarte miejsce zajęła 
reprezentacja Przedszkola w Trąbkach Wielkich 
i równorzędnie szkoły podstawowe w Kłodawie 
i Czerniewie. Mieszkańcy licznie przybyli na im-
prezę. Jej organizatorem była Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu.

Aleksandra Nowogrodzka
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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Uroczystości rozpoczęły się od mszy świę-
tej odprawionej przez ks. Jarosława Brylow-
skiego – rektora kościoła filialnego pw. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Ełganowie. Przybyły 
na nią poczty sztandarowe i delegacje jedno-
stek OSP z Ełganowa, Rościszewa, Sobowidza 
i Trąbek Wielkich, a także ze Szkoły Podstawo-
wej im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich. 
Byli także m.in.: Radni Powiatowi – Andrzej 
Gralla, Tomasz Kempa i Michał Olejnik, Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol będący 
jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Gminne-
go Związku OSP RP, Przewodniczący Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie Józef Sroka oraz Radni Gminy: Ryszard 
Budzyński, Wioleta Frydrych, Wiesław Keler, 
Andrzej Klonowski, Jan Selka, Michał Stu-
dziński i Piotr Zarzycki. Po nabożeństwie, pod 
obeliskiem znajdującym się na przykościelnym 
placu, delegacje złożyły kwiaty i znicze.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski

3 MAJA W EŁGANOWIE
W dniu 3 maja 2018 roku odbyły się gminne uroczystości zwią-
zane z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Mię-
dzynarodowego Dnia Strażaka.
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RADNI OBRADOWALI W BIBLIOTECE
Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 

w bibliotece w Trąbkach Wielkich w dniu 27 
kwietnia 2018 roku. Odbyła się tam 51. sesja 
zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie. Radni 
podjęli podczas niej trzy uchwały: w sprawie 

W dniu 18 maja 2018 r. Gmina Trąbki 
Wielkie podpisała umowę z Województwem 
Pomorskim dotyczącą udzielenia pomocy finan-
sowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań 
własnych Gminy w zakresie małych projektów 
lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Po-
morskie”, realizowanych na terenach wiejskich 
na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej 
w Złej Wsi”. W jego ramach nastąpi wymiana 
posadzki w sali świetlicowej, uzupełnienie i kon-
serwacja oblicówki drewnianej. Koszt zadania 
wyniesie 20178,63 zł, w tym z wnioskowanej 
dotacji 10000 zł. Zakończenie remontu plano-
wane jest do końca października 2018 roku.

Program „Aktywne Sołectwo Pomorskie” to 
nowy pomysł pomorskiego samorządu na wspie-
ranie inicjatyw lokalnych w regionie. W ramach 
programu, który w tym roku realizowany jest 
po raz pierwszy, przyznano, spośród 74 nade-
słanych aplikacji, 30 dotacji dla gmin na łączną 
kwotę 298 995,66 zł.

Halina Wrocławska
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 
2018, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2018-2032 i w sprawie po-
działu Gminy Trąbki Wielkie na stałe obwody 
głosowania. Poza tym Wójt Gminy Trąbki Wiel-

kie Błażej Konkol przedstawił radnym zmiany 
w ustawach samorządowych. Na zakończenie 
sesji możliwość wystąpienia mieli sołtysi.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

ŚWIETLICA W ZŁEJ WSI BĘDZIE REMONTOWANA
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KOMPUTEROWA WIOSNA
Za oknem wiosna, a przed komputerami kolejni mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie, 

którzy podjęli komputerowe wyzwanie! W kwietniu i maju mieszkańcy Sobowidza, Trą-
bek Wielkich, Ełganowa i Pawłowa przybyli do szkół by wziąć udział w komputerowej 
przygodzie. Do mieszkańców, z zaproszeniem na szkolenie, dotarli sołtysi i osoby wspie-
rające. Serdecznie dziękujemy za pomoc i aktywizację lokalnych grup oraz środowisk.

Wiosenna edycja szkoleń komputerowych „E-Mocni: cyfrowe umiejętności, real-
ne korzyści” rozpoczęła się 23 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich. Zajęcia odbywały się również w szkołach: w Czerniewie oraz w Sobowidzu.

Ten kurs to przede wszystkim dobra zabawa połączona z pożytecznymi zadania-
mi, przydatnymi w życiu codziennym. Założenie skrzynki mailowej i wysyłanie e-maili, 
znalezienie informacji w wyszukiwarce, włączenie bajki wnukom, zrobienie zakupów, 
obejrzenie przegapionego serialu i jeszcze więcej przydatnych umiejętności tak dla no-
wicjuszy jak i bardziej zaawansowanych uczestników. Tak o kursie napisała Pani Barba-
ra „Polecamy każdej osobie wzięcie udziału w tym kursie. Kurs komputerowy pozwala 
na swobodne i pożyteczne posługiwanie się komputerem. Pozwala także na rozwijanie 
swoich pasji.” Pan Kazimierz tak podsumował swój udział: „Jestem zadowolony z kursu 
komputerowego, pozdrawiam”.

Jesteś chętny? Zgłoś się do nas telefonicznie 58 683-70-09 bądź osobiście w pokoju 
nr 3 Urzędu Gminy Trąbki Wielkie. Ciekawa przygoda, integracja, nowe doświadczenie, 
dobra zabawa, cyfrowe umiejętności i realne korzyści. To wszystko czeka na uczestników, 
którzy podejmą komputerowe wyzwanie. Zapraszamy.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

Pierwszy długi majowy weekend jak co roku spędza-
my w podróżach autokarowych. Byliśmy na Litwie, dwa 
razy w Czechach, następnie w trzech stolicach: Słowacji, 
Budapeszcie oraz Wiedniu. Tym razem pojechaliśmy do 
Monachium, Innsbrucku oraz Salzburga. Z Kłodawy noc-
nym przejazdem dotarliśmy do Monachium. Po śniadaniu 
zwiedziliśmy Park Olimpijski, obejrzeliśmy panoramę 
miasta z wieży telewizyjnej. Zwiedziliśmy muzeum Świat 
BMW. Po trudach podróży pewnie na długo w pamięci 
pozostanie wizyta w jednej z kultowych piwiarni mo-
nachijskich „Hofbrauhaus”, gdzie mogliśmy degustować 
regionalne kulinarne specjały oraz wyśmienite piwo. 
Następnie odbyliśmy spacer po centrum Monachium 
w trakcie, którego zwiedziliśmy Marienplatz z gotyc-
kim ratuszem. Obiadokolacja zakończyła nasz pierwszy 
dzień wycieczki. Drugi dzień rozpoczęliśmy od śniadania 
i udaliśmy się na zwiedzanie zamków króla Ludwika II 
Bawarskiego w Neuschwanstein oraz Hohenschwangau. 
Następnie przejechaliśmy do Liderhof aby zwiedzić Gro-
tę Venus wykonaną dla Ludwika II Bawarskiego. Trzeci 

Podróże Klubu Seniora w Kłodawie. 

MONACHIUM – ZAMKI BAWARSKIE 
ALPY – INNSBRUCK – SALZBURG 

dzień to zwiedzanie Altottingu – centrum kultu maryj-
nego Bawarii następnie przejechaliśmy do Burghausen 
gdzie oglądaliśmy najdłuższy zamek Europy a następnie 
udaliśmy się do Raitenhaslach. aby obejrzeć najpiękniejszy 
kościół barokowy w Bawarii. Tego dnia udaliśmy się do 
Prien nad „morze bawarskie” czyli jezioro Chiemsee po , 
którym odbyliśmy rejs statkiem wycieczkowym na wyspę 
ze zwiedzaniem zamku Ludwika II Bawarskiego Herren-
chemisee ( kopii Wersalu). Pełni wspaniałych i niezapo-
mnianych wrażeń udaliśmy się do Insbrucka na kolację 
i nocleg. Kolejny dzień to Alpy i ich największe atrakcje 
jak wodospad w Krimml, przejazd drogą alpejską na Franz 
Josef Hohe (2500mn.p.m.) , panorama Alp, przejazd na 
najwyższy szczyt Austrii Grossglockner (3797m n.p.m.) 
Po tak wspaniałych doznaniach i emocjach związanych 
z pokonanie autokarem wysokogórskich dróg wróciliśmy 
do Insbrucka na kolację i nocleg. Ostatni dzień pobytu to 
przejazd do Salzburga. Zwiedziliśmy stare miasto, katedrę, 
kościół franciszkanów, dom urodzenia Mozarta po czym 
udaliśmy się w drogę powrotną do Kłodawy. 

Wycieczkę zorganizował Klub Seniora w Kłodawie 
dzięki staraniom kol. Mirosławy Sikora Prykaszczyk. 
Korzystając z okazji pragnę bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim uczestnikom za dyscyplinę i wspania-
łą atmosferę w czasie trwania wycieczki. Bardzo miło 
z Wami podróżować. Dziękuję Wam za to . Podzięko-
wania składam p. Edwardowi Salewskiemu z Rusocina 
za użyczenie autokaru. Szczególe podziękowania kieruję 
dla naszych wspaniałych kierowców Kazimierzowi Bardo 
i Krzysztofowi Gromadzińskiemu oraz naszej pani prze-
wodnik Agnieszce Matusiak dzięki, której wycieczka na 
długo pozostanie w naszej pamięci. Zachęcam wszystkich 
uczestników wycieczki do odwiedzenia naszego klubowego 
bloga – klubseniorakoldawa blogspot.com oraz do wyraże-
nia swoich opinii i złożenia ewentualnych propozycji co 
do następnych wycieczek. 

Z podróżniczym „ahoj przygodo” 
Mirosława Sikora Prykaszczyk 

Zdjęcia: Mirosława Sikora-Prykaszczyk
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowawczy Caritas 
w Trąbkach Wielkich po raz trzy-
nasty organizował festyn inte-
gracyjny z okazji Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych. Uro-

MNÓSTWO ATRAKCJI  
NA FESTYNIE INTEGRACYJNYM

czystość odbyła się 10 maja 2018 
roku na terenie placu parafialnego 
przy kościele p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Trąbkach Wielkich. Na 
festynie goszczono znamienitych 
gości- ponownie zaszczycił nas 

gólny dzień jest przygotowany dla 
szczególnych osób. Na nasze za-
proszenie odpowiedziały wszystkie 
placówki gdańskiej Caritas, które 
specjalizują się we wsparciu osób 
niepełnosprawnych, dzieci oraz 
seniorów. Festyn był otwarty dla 
lokalnej społeczności oraz placó-
wek dla osób niepełnosprawnych. 
Z naszego zaproszenia skorzystały 
mi.in. placówki w Warczu, Za-
skoczynie, Giemlicach, Damasz-
ce i Czarnej Wodzie. Uroczystość 
organizowali pracownicy OREW 
Caritas w Trąbkach Wielkich, jed-
nak wsparli nas także wolontariu-
sze gdańskiej Caritas oraz Szkoły 
Podstawowej z Trąbkach Wielkich. 
Dla uczestników spotkania przy-
gotowaliśmy moc atrakcji. Była fo-
tobudka, bańki mydlane, popcorn, 
zabawa muzyczna, grill, słodkie 
przekąski, trampolina, zabawy 
sportowe, warkoczyki...Największą 
popularnością cieszyła się loteria 
fantowa, którą mogliśmy zorgani-
zować dzięki darczyńcom Caritas 
oraz trąbkowskim firmom - za co 
serdecznie dziękujemy. Cieszymy 
się, że po raz kolejny festyn zgro-
madził ponad 200 szczęśliwych 
uczestników. Już teraz zapraszamy 
na przyszły rok...!

Magdalena Jurkowska
Zdjęcia: Andrzej Markowski

swoją obecnością Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka. 
Po raz kolejny nasze zaproszenie 
przyjął Starosta Gdański Stefan 
Skonieczny oraz przedstawiciele 
lokalnych władz z Wójtem Gminy 
Trąbki Wielkie Błażejem Konko-
lem na czele. W tym roku po raz 
pierwszy gościliśmy Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Pruszczu Gdańskim 
Ewę Jakacką. Jednak ten szcze-
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Trąbki Wielkie  

20 czerwca 2018 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej  

ul. Sportowa 17B 
  

Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 
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Jej program jest następujący:
15.00  Występ Miejskiej Orkiestry Dętej w Lubawie
15.15  Występy przedszkolaków z Trąbek Wielkich, Sobowidza 

i Mierzeszyna
16.00  Występ dzieci i młodzieży z Gminy Trąbki Wielkie
 FESTIWAL „TRĘBACZE W TRĄBKACH”
18.00  Uroczyste otwarcie Festiwalu
18.15  Próba bicia Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób 

grających jednocześnie na trąbkach
18.30  Ogłoszenie wyników Konkursu Trąbkowego „Mały Trę-

bacz w Trąbkach Wielkich”
19.00  Występ Zespołu Jan Konop Big Band
20.00  Ogłoszenie wyników we Współzawodnictwie Sołectw 

2017
20.30  KONCERT ZESPOŁU MARKO MARKOVIĆ BRASS 

BAND
22.00  Losowanie nagród głównych w loterii fantowej
22.30  Spektakl multimedialny (pokaz laserowy)
22.45 Zabawa taneczna z Zespołem Standard Acoustic
01.00  Zakończenie Biesiady
Gwiazdą Imprezy będzie Marko Marković i jego Marko 
Marković Brass Band.

Marko Marković (ur. 1988) to żywa legenda bałkańskiej 
muzyki i jeden z najpopularniejszych serbskich trębaczy i wokali-
stów. Oprócz tego, że jest wirtuozem trąbki, opanował do perfekcji 
także grę na skrzydłówce. Rozpoznawalne nazwisko, ogromny 
talent i przyspieszony rozwój kariery zawdzięcza po części ojcu, 
Bobanowi Markoviciowi – niekwestionowanej gwieździe balkan 
brass i liderowi orkiestry dętej Boban Marković Orkestar. Nic 
dziwnego, że Marko zabrał się za trąbkę od razu, gdy tylko był 
w stanie ją utrzymać. Grał na instrumencie jeszcze zanim skończył 
pięć lat, a jako czternastolatek zaczął koncertować wraz z tatą.

W latach 2006-2015 zdolny syn pełnił rolę jednego z li-
derów zespołu, który przez niemal dekadę funkcjonował pod 
poszerzoną nazwą. Pod takim rodzinnym szyldem – Boban 
i Marko Marković Orkestar – grupa wydała pięć głośnych płyt 
i zagrała niezliczoną ilość koncertów. Polska publiczność nie-
jednokrotnie oklaskiwała występy Marko i jego ojca. Odkąd syn 
wyfrunął z rodzinnego gniazda i założył własną grupę, orkiestra 
ojca przyjęła na powrót skróconą nazwę, a oba zespoły ruszyły 
w nieco odmiennym kierunku.

Marko Marković Brass Band występuje w dziewięciooso-
bowym składzie – przeważają instrumenty dęte blaszane (trąbki, 
tenory, tuba), ale pojawiają się również elektryczne bębny i tapan. 
Pierwsze wydawnictwo zespołu – „Gypsy Rege / Leskovacka Rum-
ba” – doskonale pokazuje, co gra w duszy syna Bobana. Słychać 
tam zarówno subtelne reggae czy elementy rumby, jak i beztroski, 
dyskotekowy beat, a całej tej mieszance towarzyszą artystyczne 
eksperymenty w zakresie kompozycji dźwięku. Wybuchową fuzję 
stylów, jaką serwuje na żywo młoda grupa, można podsumować 
jednym słowem: OGIEŃ! Nowe pokolenie balkan brass z Mar-
ko Markovićem na czele wynosi charakterystyczny gatunek na 
jeszcze bardziej imprezowy poziom. Bazą wciąż pozostają jednak 
folkowe melodie, które stanowią największy skarb bałkańskiego 
regionu – ballady przepełnione sentymentem i pożądaniem fry-
wolnie skrzyżowane ze żwawą muzyką taneczną.

Marko Marković współpracował z wieloma znanymi mu-
zykami, m.in. z Emirem Kusturicą, Goranem Bregoviciem czy 
Shantelem. Fani trębacza mogą podziwiać jego talent także na 
ekranie. W 2006 roku wystąpił on jako Romeo w filmie „Gucza! 

ZAPRASZAMY NA BIESIADĘ
W dniu 9 czerwca 2018 roku (sobota) na stadionie w Trąbkach 
Wielkich odbędzie się 14. Biesiada „Trąbki w Trąbkach”, tym razem 
rozszerzona o Festiwal „Trębacze w Trąbkach”.

Pojedynek na trąbki”. Akcja musicalu opartego na dramacie Szek-
spira dzieje się właśnie w Gučy – Marko wiele razy występował na 
tamtejszym festiwalu u boku ojca. Orkiestra przez lata zdobywała 
tam prestiżowe nagrody. Teraz przyszła pora na nowy etap kariery 
i występy bez obecności Bobana – Marko radzi sobie z tym za-
daniem doskonale. Młody Marković czuje się na scenie jak ryba 
w wodzie. Wszystkich fanów bałkańskiej energii zapraszamy na jego 
koncert do Trąbek Wielkich. Rozpocznie się on o godzinie 20.30.

O godzinie 19.00 planowany jest występ Zespołu Jan 
Konop Big Band. Jest on założoną z inicjatywy trójmiejskich 
muzyków orkiestrą, wykonującą oraz propagującą muzykę jaz-
zową i bigbandową. Powstały na początku 2009 roku w Gdań-
sku zespół to najzdolniejsi studenci i absolwenci Wydziału Jazzu 
AM w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Łodzi.

Jan Konop Big Band składa się z sekcji dętej (4/5 trąbek, 4 
puzony, 5 saksofonów) oraz sekcji rytmicznej (fortepian, gitara, 
kontrabas, perkusja).

Wraz z zespołem często występowali zaproszeni soliści 
i wokaliści, m.in.: Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Jarosław Śmietana, 
Wojciech Karolak, Adam Czerwiński, Maciej Sikała, Cezariusz 
Gadzina, Karen Edwards, Billy Neal, Z-Star, Peter Weiss, Ewa 
Bem, Ewa Uryga, Grażyna Łobaszewska czy Krystyna Prońko.

Orkiestra, poza współpracą z wybitnymi muzykami, może 
pochwalić się również serią nagród zdobytych na ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursach i festiwalach.

Muzycy tego zespołu twierdzą: „Muzyka którą gramy, to 
w większości swing, muzyka, którą rozpropagowały właśnie or-
kiestry jazzowe – big bandy”.

Podczas naszej Imprezy po raz pierwszy w Trąbkach 
Wielkich odbędzie się laserowy pokaz przestrzenny. Będzie 
to zapierający dech w piersiach, spektakl światła, dźwięku oraz 
efektów specjalnych. Każdy z tych elementów pokazu dostarcza 
niesamowitych wrażeń, a ich połączenie w jedną spójną całość 
tworzy dynamiczny i niezapomniany spektakl. Początek poka-
zu – godzina 22.30.

W godzinach 22.30 – 1.00 do tańca grał będzie Zespół 
muzyczny „Standard Acoustic”. Powstał on kilkanaście lat temu. 
W skład Zespołu wchodzą doświadczeni muzycy, którzy przez wiele 
lat występowali w kraju i zagranicą. Występy w klubach, kasynach, 
hotelach, promach, na małych i dużych przyjęciach spowodowały, 
że repertuar zespołu jest zróżnicowany i bardzo szeroki (ponad 500 
utworów). Jest on też stale poszerzany o nowe aranżacje.

Odbędzie się także 3. Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego. Patronat 
nad Konkursem objął nie tylko Wójt Gminy Trąbki Wielkie, ale 
i Marko Marković Brass Band. Przesłuchania uczestników Konkur-
su odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich, 
a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom planowane jest 
na scenie usytuowanej na stadionie o godzinie 18.30.

Wcześniej, bo o godzinie 18.00 odbędzie się próba bicia 
Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób grających jedno-
cześnie na trąbkach. W 2016 roku jednocześnie na trąbkach 
grało 44 trębaczy, w ubiegłym roku było ich 92. W tym roku 
liczymy na przekroczenie setki. Trębacze grać będą Hejnał Gmi-
ny Trąbki Wielkie.

Natomiast imprezę rozpocznie przemarsz ulicami Trą-
bek Wielkich od Poczty na Stadion Miejskiej Orkiestry Dę-
tej w Lubawie.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Lubawie to zespół 
muzyczny składający się z 35 muzyków i 20 osobowej grupy ma-
żoretek. Istnieje od 1 lutego 2000 roku. Zespół Mażoretek powstał 

w roku 2005. Muzycy grający w Orkiestrze to przede wszystkim 
amatorzy i wielcy pasjonaci muzyki od lat 13 do lat 60.

Każdego roku Orkiestra daje kilkadziesiąt koncertów w kra-
ju, a od dwóch lat także za granicą. Zajmuje czołowe miejsca na 
konkursach i festiwalach. Szczególnym wyróżnieniem jest trzecia 
nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Rowach 
w 2012 roku, druga oraz trzecia nagroda na Wojewódzkim Prze-
glądzie Orkiestr Dętych w Lidzbarku Warmińskim oraz 7. miejsce 
na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Heikendorfie 
(Niemcy) w 2014 roku.

Ma bardzo szeroki repertuar: począwszy od utworów bie-
siadnych, rozrywkowych, jazzowych aż do muzyki poważnej. Na 
koncertach gwarantują dobrą muzykę, dopasowywaną do każdego 
koncertu indywidualnie, oraz świetną zabawę.

Podczas Biesiady wystąpią także członkowie sekcji GOK-
SiR: baletowej, break dance, karate i teatralnej.

Nie zabraknie także przedszkolaków i najstarszych uczniów 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich.

W czasie imprezy zorganizowana zostanie loteria fantowa. 
Dochód ze sprzedaży losów przeznaczony będzie na sfinansowa-
nie wyjazdu na kolonie w góry dla dzieci z terenu Gminy Trąbki 
Wielkie. Oczywiście każdy los w cenie 5 zł wygrywa. Będzie można 
wygrać m.in.: talony na okresowy przegląd techniczny samochodu

osobowego, kosmetyki, książki, artykuły spożywcze, zabaw-
ki, kubki, talony do fryzjera, talony do pizzerii, kwiaty donicz-
kowe, karmę dla zwierząt, koszulki, karnety do Postołowo Golf 
Clubu, pendrivy, sprzęt sportowy itp. Wśród wszystkich, którzy 
kupią losy rozlosowane zostaną nagrody główne. Najlepsze z nich 
to dwa rowery. Będą także m.in.: talon na kurs językowy o war-
tości 500 zł i talon na roletki o wartości 200 zł.

Nagrody główne ufundują m.in.:
–  Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol,
–  Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Lesz-

czyński,
–  właścicielka firmy LEO-Centrum Języków Obcych Anna Za-

orska,
–  właścicielka firmy ALFA SYSTEM z Trąbek Wielkich Bożena 

Kolberg-Majka
–  właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego z Pruszcza 

Gdańskiego Zbigniew Mejka.
Oprócz loterii odbędzie się także licytacja. Licytowane 

będą dwie koszulki. Pierwsza z nich Lechii Gdańsk, a druga – 
Skry Bełchatów. Już można, osobiście, drogą internetową (goksir@
goksir-trabkiwielkie.pl) lub telefoniczną (58682 83 60), zgłaszać 
swoje propozycje cenowe. Cena wywoławcza to 50 zł.

Prowadzącą Imprezę będzie prezenterka Radia Gdańsk 
Magdalena Szpiner. Jeden z najlepszych w Polsce „budzików” 
według rankingu miesięcznika Press. Codziennie rano stawia 
na nogi słuchaczy, towarzyszy im przy śniadaniu i w czasie do-
jazdów do pracy.

Na scenie odbędzie się jeszcze jedna uroczystość.
Otóż wręczone zostaną puchary i dyplomy zwycięzcom 

Współzawodnictwa Sołectw 2017 zarówno w klasyfikacji dru-
żynowej, jak i indywidualnej. Jej początek godzina 20.00.

Na dzieci oczekiwać będą urządzenia rekreacyjne (wesołe 
miasteczko). Na pewno długie kolejki utworzą się przy bezpłat-
nych atrakcjach: wspinanie na ścianę mobilną, wykonywanie 
garnków i malowanie twarzy.

Bezpłatnie będzie także można skorzystać z Akademii Ro-
werowej powstałej z myślą o edukacji najmłodszych. Jest to szkoła 
rowerowa, która składa się z mobilnego miasteczka rowerowego, 
przeszkód rowerowych, parkingu rowerowego oraz stanowiska 
z profesjonalnymi alkogoglami. Wszystko to dzieje się pod okiem 
doświadczonych opiekunów, którzy uczą poprzez zabawę, dzięki 
czemu dzieci chętniej i szybciej przyswajają wiedzę dotyczącą 
przepisów ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych. 
Pod koniec przejazdu każde dziecko otrzyma imienny certyfikat 
bezpiecznego rowerzysty.

Leszek Orczykowski
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Laureatami Konkursu zostali:
w kategorii uczniów klas II
1. Agata Pieczykolan (SP Mierzeszyn)
2. Nina Zaorska (SP Kłodawa)
3. Mateusz Karasek (SP Czerniewo)
w kategorii uczniów klas III
1. Nikola Musiał (SP Kłodawa)
2. Joanna Bukowska (SP Mierzeszyn)
3. Zofia Maliszewska (SP Sobowidz)
w kategorii uczniów klas IV
1. Katarzyna Gajewska (SP Czerniewo)

ZMAGANIA ORTOGRAFICZNE
Już po raz osiemnasty w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Sobowidzu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny pod patronatem 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. W dniu 11 kwietnia 2018 
roku wzięło w nim udział 30 uczniów ze szkół podstawowych naszej 
Gminy oraz 6 uczniów z oddziałów gimnazjalnych z Trąbek Wielkich.

2. Julia Piotrowska (SP Kłodawa)
3. Anna Hoffmann (SP Trąbki Wielkie)
w kategorii uczniów klas V
1. Weronika Rosanowska (SP Kłodawa)
2. Kingo Pozorska (SP Czerniewo)
3. Jakub Pirch (SP Trąbki Wielkie)
w kategorii uczniów klas VI
1. Klaudia Kowalska (SP Kłodawa)
2. Marta Fuchs (SP Trąbki Wielkie)
3. Wiktoria Lemańczyk-Bogdan (SP Sobowidz)

w kategorii uczniów klas VII
1. Julia Miernik (SP Kłodawa)
2. Zuzanna Hoffmann (SP Trąbki Wielkie)
3. Dominika Pieczykolan (SP Mierzeszyn)
w kategorii uczniów oddziałów gimnazjalnych
1. Iga Głowacka
2. Weronika Podbielska
3. Katarzyna Caboń

 Dzięki przychylności sponsorów, wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki, a także słodki poczęstunek. 
Nagrody laureatom wręczał Zastępca Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling.

Organizatorzy Konkursu składają ser-
deczne podziękowania: Monice i Marcinowi 
Mazankiewiczom z Sobowidza, Katarzynie 
i Piotrowi Karnathom z Sobowidza, Jolan-
cie i Tomaszowi Komorowskim z Gołębiewa 
Wielkiego, hurtowni „Koydo” z Pszczółek 
i piekarni Wiesława Szydłowskiego z Pszczółek 
za wsparcie finansowe i rzeczowe. Szczegól-
ne podziękowania kierujemy do dyrektorów 
i nauczycieli szkół, którzy co roku wykazują 
ogromne zainteresowanie Konkursem i wkła-
dają wiele wysiłku, by przygotować uczniów 
do ortograficznych zmagań.

Jolanta Ciećko
Zdjęcia: Katarzyna Pęczek

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 kwietnia 
z naszej oferty skorzystało 207 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 
CZEKAJĄ NA CIEBIE W BIBLIOTECE”. Ze-
branie kolejnych 10 pieczątek upoważnia do 
posługiwania się tytułem „SUPER CZYTELNI-

PIERWSZY „SUPER CZYTELNIK” W TRĄBKACH WIELKICH
KA”. I taki pierwszy „Super Czytelnik” jest już 
w bibliotece w Trąbkach Wielkich. Został nim 
5-letni Wojtek Rosanowski z Trąbek Wielkich. 
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 Na-
rodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. 
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 zapra-
szamy na www.zksiazkanastart.pl.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Justyna Jasińska
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W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich 
odbył się Gminny Konkurs „Jan Brzechwa w słowie i obrazie” pod patronatem 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola.

DZIECI RECYTOWAŁY I MALOWAŁY 
TWÓRCZOŚĆ JANA BRZECHWY

Celem Konkursu było:
1.  Popularyzacja twórczości Jana Brzechwy.
2.  Rozbudzanie zainteresowań książką.
3.  Rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci 

oraz budzenie twórczej postawy.
4.  Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

na obraz i żywe słowo.
Konkursy dotyczyły twórczości po-

etyckiej Jana Brzechwy. Przeznaczone były 
dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-7 lat) 
z przedszkola i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych Gminy Trąbki 
Wielkie w czterech kategoriach wiekowych.

Dzieci pięknie recytowały przygo-
towane wiersze. W trakcie obrad jury 
organizatorzy zaprosili uczestników oraz 
opiekunów na poczęstunek. Jednocześnie 
można było podziwiać prace na sztalugach, 
biorące udział w II etapie Gminnego Kon-
kursu „Jan Brzechwa w słowie i obrazie” 
(konkurs plastyczny).

Jury w składzie: Iwona Kamińska 
z Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich, 
Władysław Ornowski – Prezes Fundacji 
Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan 
Władek” i Ewa Papis z Biblioteki Publicznej 
w Mierzeszynie, po burzliwych obradach, 
ogłosiło wyniki:
WYNIKI KONKURSU RECYTATOR-
SKIEGO
Kategoria I 4-latki
I miejsce – Zofia Chmura – Przedszkole 
im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
II miejsce – Adam Bogdan – Oddział 
Przedszkolny SP im. K. Pawłowskiej 
w Trąbkach Wielkich

III miejsce – Julia Sadoch – SP im. T. Ko-
ściuszki w Sobowidzu
Kategoria II 5-latki
I miejsce – Marta Kozak – Przedszkole im. 
J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
II miejsce – Agata Kiełczykowska – Od-
dział Przedszkolny SP im. Ks. J.P. Aelter-
manna w Mierzeszynie
III miejsce – Aleksandra Kitowska – SP 
im. T. Kościuszki w Sobowidzu
Wyróżnienie – Oliwia Bałysz – SP 
im. M. Kownackiej w Kłodawie
Kategoria III 6-latki
I miejsce – Zofia Gajewska – SP im. Ks. J.P. 
Aeltermanna w Mierzeszynie
II miejsce – Julia Jędras – SP im. T. Ko-
ściuszki w Sobowidzu
III miejsce – Filip Stech – Przedszkole 
im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
Wyróżnienie – Stanisław Bogdan – Od-
dział Przedszkolny SP im. K. Pawłowskiej 
w Trąbkach Wielkich
Kategoria IV 7-latki
I miejsce – Joanna Kudlińska – SP im. Ks. 
J.P. Aeltermanna w Mierzeszynie
II miejsce – Ewa Laskowska – Przedszko-
le im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
III miejsce – Victoria Wiktor – SP im. 
K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
Wyróżnienie – Anna Sikorska – SP im. 
T. Kościuszki w Sobowidzu
Wyróżnienie – Michalina Baumgart – SP 
im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
Nagroda Specjalna Pana Władysława Or-
nowskiego – Przemysław Olszewski – SP 
im. Z. Bukowskiego w Czerniewie

Wyróżnienie: Antonina Koziełło – SP 
im. Ks. J.P. Aeltermanna w Mierzeszynie
Kategoria pięciolatki:
I miejsce: Agata Dąbek – Przedszkole 
im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
II miejsce: Witold Koss – Przedszkole 
im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
III miejsce: Agata Wohlert – SP im. T. Ko-
ściuszki w Sobowidz
Wyróżnienie: Agata Kiełczykowska – SP 
im. Ks. J.P. Aeltermanna w Mierzeszynie
Kategoria sześciolatki:
I miejsce: Zuzanna Stawarz – Przedszko-
le im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
II miejsce: Oliwia Gawryjołek – Przedszko-
le im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
III miejsce: Aleksandra Myszk – SP 
im. M. Kownackiej w Kłodawie
Wyróżnienie: Nikodem Gostomski – SP 
im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
Wyróżnienie: Amelia Jasińska – SP 
im. T. Kościuszki w Sobowidzu
Kategoria siedmiolatki:
I miejsce: Matylda Zulewska – Przedszko-
le im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
II miejsce: Jan Kurek – Przedszkole 
im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
III miejsce: Nikola Janka – SP im. M. Kow-
nackiej w Kłodawie
Wyróżnienie: Nadzieja Kindel – SP 
im. DBukowskiego w Czerniewie
Wyróżnienie: Laura Drańczuk – SP 
im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich

Uczestnicy konkursu otrzymali nagro-
dy książkowe, upominki oraz pamiątkowe 
dyplomy. Nagrody wręczali: Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewod-
niczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbi-
gniew Leszczyński, Dyrektor Przedszkola 
im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich Anna 
Tysler oraz jurorzy.

Organizatorami Gminnego Konkur-
su „Jan Brzechwa w słowie i obrazie” było 
Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach 
Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publicz-
na w Trąbkach Wielkich.

Jolanta Kuczkowska
Zdjęcia: Zdzisław Cygert

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
Kategoria czterolatki:
I  mie jsce :  Kornel ia  Wojty ła  –  SP 
im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
II miejsce: Kornelia Gajewska – SP 
im. Ks. J.P. Aeltermanna w Mierzeszynie
III miejsce: Alicja Balmas – Przedszkole 
im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich
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konkurs rzutów karnych, pierwsze miejsce w Bia-
ło-Czerwonym Turnieju zajęła SP Trąbki Wielkie, 
a drugie – SP Mierzeszyn. Trzeci był zespół z SP 
Sobowidz, ale tylko dlatego, że miał gorszy stosunek 
bramek. Nawet czwarta drużyna, SP Czerniewo, dziel-
nie walczyła ulegając rywalom tylko po 0 : 1. Nic więc 
dziwnego, że nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy 
Turnieju. Były to pamiątkowe koszulki oraz medale. 
Nagrody wręczali: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol i Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński. Zwycięska drużyna wystąpiła 
w następującym składzie: Karol Wilke, Franciszek 
Szadkowski, Mateusz Jakubowski, Filip Mąkosa, Bo-
rys Kwiatek, Jan Kozak, Lidia Nakielska, Aleksander 
Czajkowski, a jej opiekunem była Aleksandra Bielawa.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

 W okresie od początku października 2017 roku 
do końca kwietnia 2018 roku na kortach Tenisowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego LEO w Trąbkach 
Małych trwała Liga Tenisa Babolat&Leo. W rywalizacji 
wzięło udział 28 zawodników z Powiatu Gdańskiego oraz 
z Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Najpierw wszyscy zawodnicy zostali podzielenie drogą 
losowania na 5-osobowe grupy. W ciągu miesiąca rozgry-
wali między sobą mecze, a następnie dwóch najlepszych 
awansowało do wyższej grupy, a dwóch ostatnich spadało 
do niższej grupy. W kolejnych miesiącach było podobnie.

 Zwycięzcą Ligi został Grzegorz Kasiorek z Rotmanki, 
drugie miejsce zajął Romuald Czerwiński również z Rot-
manki, trzecie miejsce Mariusz Zaorski z Trąbek Małych, 

PO 7 MIESIĄCACH ZAKOŃCZYŁA SIĘ 
LIGA TENISOWA W TRĄBKACH MAŁYCH

czwarte Dominik Błażejczyk z Gdańska, piąte Paweł Woło-
wiec z Pruszcza Gdańskiego, szóste Leon Zaorski z Trąbek 
Małych, siódme Piotr Przybylski z Borkowa.

 Wśród dorosłych amatorów w Lidze wystartowało 
także kilku młodych zawodników, którzy reprezentują 
swoje kluby w turniejach ogólnopolskich w swoich kate-
goriach wiekowych. Zaprezentowali się oni bardzo dobrze 
pokonując wielu o wiele starszych od siebie rywali. Naj-
wyższe miejsca z nich zajęli: czwarte – 13-letni Dominik 
Błażejczyk reprezentujący Klub Tenisowy GAT Gdańsk, 
szóste – 12-letni Leon Zaorski reprezentujący Tenisowy 
Uczniowski Klub Sportowy LEO Trąbki Małe, a siódme – 
13-letni Piotr Przybylski reprezentujący Uczniowski Klub 
Sportowy STANGIEL Kowale

 Dzięki fundatorom nagród, którymi byli: Gmina 
Trąbki Wielkie, firma tenisowa Babolat i LEO Cen-
trum Języków Obcych w Pruszczu Gdańskim trzech 
najlepszych zawodników otrzymało puchary, siedmiu 
najlepszych – nagrody rzeczowe o wartości od 600 do 
150 zł, a wszyscy – pamiątkowe koszulki, piłki i ręcz-
niki tenisowe.

 Podczas uroczystego zakończenia Ligi nagrody 
zawodnikom wręczali Wójt Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żej Konkol oraz Prezes LEO Centrum Języków Obcych 
w Pruszczu Gdańskim, a jednocześnie Prezes TUKS LEO 
Trąbki Małe, Anna Zaorska.

Mariusz Zaorski
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

SP TRĄBKI WIELKIE ZWYCIĘZCĄ BIAŁO-CZERWONEGO 
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

4 drużyny szkolne wystąpiły w Biało-Czerwonym 
Turnieju piłki nożnej 9-latków na Orliku w Trąbkach 
Wielkich w Dniu Flagi w ramach Majówki z Biało-
-Czerwoną. W drużynach na boisku występowało po 
6 zawodników. Grano systemem „każdy z każdym” 
po 6 minut. Mecze były niezwykle wyrównane. Trzy 
z nich zakończyły się remisami, a trzy kolejne – 1 : 0. 
Doszło do tego, że o 1. miejscu musiały zadecydować 
rzuty karne, gdyż zarówno SP Trąbki Wielkie, jak i SP 
Mierzeszyn zdobyły tyle samo punktów i posiadały 
taki sam stosunek bramek. Ostatecznie, wygrywając 
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W dniu 16 czerwca 2018 roku (sobota) przez Gminę 
Trąbki Wielkie przejadą kolarze biorący udział w cyklu 
Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe.

Przygotowane zostaną trzy dystanse z pomiarem czasu: Mini (ok. 30 km – 1 run-
da), Medio (ok. 60 km – 2 rundy) i Grand Fondo (ok. 100 km – 3 rundy).

Start i meta zlokalizowane będą na stadionie w Trąbkach Wielkich, gdzie po-
wstanie specjalne miasteczko wyścigu ze stoiskami sponsorskimi, podium do deko-
racji i telebimem. Natomiast trasa przebiegać będzie przez malownicze tereny Gminy 
Trąbki Wielkie. Po starcie ze stadionu nastąpi dojazd do rundy ulicami: Sportową, 
św. Floriana i po przecięciu drogi wojewódzkiej nr 222 ulicą Pawłowskiej aż do Eł-
ganowa. W zależności od wybranego dystansu uczestnicy pokonają rundy: jeden raz, 
dwa razy lub trzy razy. Z Ełganowa kolarze pojadą do miejscowości Czerniec. Będą 
więc musieli przejechać przez drogę Kleszczewo – Czerniewo. W Czerńcu przejadą 
obok bloków i za Farmą Czerniec wjadą do lasu. Wyjadą z niego dopiero na ulicę 
Spacerową w Zaskoczynie prowadzącą do DPS. Jednak przed DPS ponownie skręcą 
w lewo do lasu. Potem przejeżdżać będą obok grobu Alfa Liczmańskiego i Leśniczówki 
Wojanowo. Przetną drogę Graniczna Wieś – Cząstkowo i znowu znajdą się w lesie. 
Wyjadą z niego dopiero za Postołowem na drogę do Ełganowa. Przy kapliczce skrę-
cą w prawo w ulicę Polną by ominąć Ełganowo. Drogę 
Ełganowo – Gołębiewo Wielkie przetną na wysokości 
żwirowni. Potem pojadą polami i ścieżkami i dotrą do 
początku rundy. Wtedy to, albo rozpoczynają nową run-
dę, albo kierują się w stronę mety.

Czwarty dystans to Parada Rodzinna (8,5 km), czy-
li rekreacyjny przejazd uczestników bez pomiaru czasu 
rozpocznie się również na stadionie. Najpierw kolarze 
skręcą w lewo w ulicę Sportową, a następnie jeszcze raz 
w lewo w ulicę Leśną aż do lasu. Potem przejadą skrajem 
lasu i między polami dojadą do ulicy Parkowej w Kacz-
kach. Tam skręcą w lewo i po przejechaniu 1 km ponow-
nie dojadą do lasu. Następnie natkną się na drogowskaz 
Trąbki Małe i udadzą się w tym kierunku. Przejadą ulicą 
Ogrodową, a następnie skręcając w lewo ulicą Złotą aż 
do drogi powiatowej 2218G. Pokonają 900 m tej drogi 
i za Firmą Oceanic skręcą w prawo i dalej już prosto 
do Trąbek Wielkich, gdzie wjadą w ulicę Sportową i na 
stadion do mety.

Niestety w związku z przejazdem kolarzy będą wystę-
pować utrudnienia w ruchu. Szczególnie od rozpoczęcia 
startu, czyli od godziny 11.00, aż do przyjazdu ostatniego 
zawodnika. Zamknięcie trasy maratonu na wszystkich 
dystansach planowane jest na godzinę 16.00.

Mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie zapraszamy do 
wspomagania kolarzy głośnym dopingiem, jednocześnie 
przepraszamy za utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy 
o zachowanie ostrożności podczas przejazdu zawodników.

Leszek Orczykowski

VIENNA LIFE LANG TEAM MARATONY 
ROWEROWE W GMINIE TRĄBKI WIELKIE



Głos Trąbecki

14

W dniu 15 kwietnia 2018 roku w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich odbyły się 9. Mistrzostwa Gminy 
Trąbki Wielkie w koszykówce. Udział w nich wzięło 20 
osób reprezentujących 4 sołectwa: Czerniewo, Gołębiewo 
Średnie, Kaczki i Trąbki Małe. Grano systemem „każdy 
z każdym” dwa razy po 10 minut z 3 minutową przerwą. 
Najlepszymi okazali się koszykarze z Czerniewa. Pokona-
li oni zdecydowanie swoich rywali: Trąbki Małe 30 : 14, 
Kaczki  32 : 8 i Gołębiewo Średnie 24 : 13. Więcej emocji 
było w pozostałych meczach. Najwięcej w decydującym 
o 2. miejscu Trąbki Małe - Kaczki. W pierwszej połowie 
początkowo prowadziły Trąbki Małe 4 : 0, 6 : 4, by później 
przegrywać 6 : 10, 10 : 12 i 12 : 14. W drugiej połowie 
Kaczki dalej prowadziły 16 : 12, 18 : 14, a nawet 24 : 16 
i jeszcze 26 : 20, by ostatecznie zremisować 26 : 26. Sędzia 
zarządził więc konkurs rzutów osobistych. Udział w nim 
wzięło po 3 koszykarzy z każdej drużyny, ale tylko jed-
nemu Sławomirowi Blejderowi udało się trafić do kosza 
czym zapewnił drużynie Trąbek Małych wygraną. Drużyna 
ta wygrała także z Gołębiewem Średnim 19 : 16. Emocji 
nie brakowało także w meczu decydującym o 3. miejscu. 
Kaczki z Gołębiewem Średnim do przerwy remisowały 
8 : 8, a ostatecznie wygrały tylko jednym punktem 13 : 12.

W klasyfikacji najlepszych strzelców zwyciężył Da-
niel Rogalski z Czerniewa zdobywca 34 punktów przed 

120 osób (55 zawodniczek i 65 zawodników) wzięło 
udział w 5. Biegu przełajowym w ramach Współzawodnic-
twa Sołectw. Start i meta znajdowały się na drodze przed 
lasem w Drzewinie, a trasa przebiegała po drogach gmin-
nych i leśnych wokół klasztoru Karmelitów Bosych i miała 
długość 2,9 km. Przed Biegiem rozgrzewkę dla startujących 
przeprowadził wielokrotny Mistrz Świata w wyścigach psich 
zaprzęgów Igor Tracz, który następnie pilotował na rowerze 
biegaczy. Starterem był Zastępca Przewodniczącego Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Józef Sroka. On także wręczał pa-
miątkowe medale wszystkim uczestnikom. Najszybciej trasę 
przebiegł Sebastian Bukowski z Ełganowa. Drugi był Prze-
mysław Perka z Kaczek, a trzeci Rafał Gdowik z Kłodawy. 
Najszybszymi wśród zawodniczek były: Katarzyna Bianga 
z Trąbek Wielkich (13. w klasyfikacji ogólnej), Agnieszka 
Górska z Trąbek Małych (19. w klasyfikacji ogólnej) i Mag-
dalena Hennig z Ełganowa (20. w klasyfikacji ogólnej).

W Biegu uczestniczył jeden Radny Gminy Trąbki 
Wielkie – Michał Studziński z Drzewiny oraz sołtysi: Ju-
styna Perka z Kaczek, Władysław Kanka z Trąbek Małych, 
Krzysztof Pepliński z Domachowa, Krystian Sadowski 
z Kłodawy i Konrad Seredyński z Drzewiny. Najmłodszy-
mi uczestnikami imprezy byli: 2-letnia Aleksandra Kanka 
z Trąbek Małych oraz Kacper Wojtyła z Kaczek urodzony 
w 2017 roku. Najstarsza osoba miała 71 lat. Najwięcej osób 
startujących w Biegu było mieszkańcami Drzewiny – 28, 
kolejne miejsca w tej klasyfikacji zajęły sołectwa: Kaczki (12 
osób) oraz Domachowo, Pawłowo, Trąbki Małe i Zła Wieś 
(po 11 osób). W klasyfikacji drużynowej, w której liczył się 
procentowy wskaźnik udziału mieszkańców startujących 
w zawodach do wszystkich mieszkańców, zwyciężyła, po raz 
czwarty z rzędu, Drzewina 30,11% (28 osób spośród 93). 
Drugie miejsce zajęła Zła Wieś – 7,24% (11 osób spośród 
152), a trzecie – Trąbki Małe z wynikiem 3,75% (11 osób 

KOSZYKARZE Z CZERNIEWA NAJLEPSI W GMINIE

Bartłomiejem Dończykiem (Czerniewo) i Mieszkiem Ko-
walczykiem (Kaczki), którzy zdobyli 22 punkty.

Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, dyplomy 
i talony uprawniające do bezpłatnego korzystania z Hali Spor-
towej w Trąbkach Wielkich przez odpowiednio 3, 2 i 1 godzi-
nę. Zawodnicy tych drużyn udekorowani zostali medalami.

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 bez-
płatne napoje izotoniczne w limitowanej serii aluminio-
wych puszek Every Can Counts. Przez cały czas trwania 
zawodów prowadzona była zbiórka pustych puszek do 
specjalnego pojemnika, a także prowadzona była akcja 
informacyjna na temat właściwego postępowania z zu-
żytymi opakowaniami.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Aleksandra Kwias

DRZEWINA, PO RAZ 4. Z RZĘDU, NAJLEPSZA 
W BIEGU PRZEŁAJOWYM

spośród 293). Kolejne miejsca zajęły następujące sołectwa: 
Pawłowo, Domachowo, Kaczki, Czerniewo, Ełganowo, Go-
łębiewko, Kłodawa, Błotnia, Kleszczewo, Trąbki Wielkie 
i Mierzeszyn. Na zakończenie wśród wszystkich startujących 
rozlosowano 10 nagród rzeczowych. Najwięcej szczęścia 
w losowaniu mieli: Katarzyna Pacholska (Drzewina), Mar-
tyna Bielińska (Pawłowo), Zofia Laskowska (Kleszczewo), 
Zuzanna Kąkol (Drzewina), Lena Rogalska (Czerniewo), 
Piotr Kąkol (Drzewina), Monika Lewandowska (Pawłowo), 
Magdalena Janczak (Pszczółki), Konrad Seredyński (Drze-
wina) i Miłosz Chmielewski (Ełganowo). Nagrodami był 
sprzęt sportowo-rekreacyjny: piłka do koszykówki, piłka do 
siatkówki, kijki do nordic walking, śpiwór, koc turystyczny, 
worek na plażę, agrafka gimnastyczna, koszulka Asseco 
Gdynia, koszulka kolarska duża i koszulka kolarska mała.

Bieg był okazją do promowania projektu „Sport dla 
wszystkich i środowiska”. W ramach tego projektu Funda-

cja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL 
dostarczyła dla uczestników Biegu bezpłatne napoje izoto-
niczne w limitowanej serii aluminiowych puszek Every Can 
Counts. Przez cały czas trwania zawodów prowadzona była 
zbiórka pustych puszek do specjalnego pojemnika, a także 
prowadzona była akcja informacyjna na temat właściwego 
postępowania z zużytymi opakowaniami.

Organizatorem Biegu był Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. Pomocy w zor-
ganizowaniu Biegu udzielili nam: Radny Gminy Trąbki 
Wielkie Michał Studziński, Sołtys wsi Drzewina Konrad 
Seredyński, mieszkaniec Drzewiny Tomasz Lewandowski, 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzeszynie, 
wielokrotny Mistrz Świata w wyścigach psich zaprzęgów 
Igor Tracz, Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej 
Gminy Pruszcz Gdański, Fundacja na rzecz Odzysku Opa-
kowań Aluminiowych Recal oraz Nadleśnictwo Kolbudy. 
Za pomoc serdecznie dziękujemy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Sławomir Kusaj
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Do zakończenia rozgrywek klasy okręgowej pozostały jeszcze 4 ko-
lejki, a klasy B – 3 kolejki.

Orzeł 1955 Trąbki Wielkie w okresie od 14 kwietnia do 27 maja 
wygrał dwa mecze: jeden w Trąbkach Wielkich ze Sztormem Mosty 
1 : 0 i jeden w Kamienicy Królewskiej z tamtejszym KS 2 : 1, trzy me-
cze zremisował: w bezbramkowych derbach z Sokołem oraz w Redzie 
z Orlętami 3 : 3 i w Gdańsku z Polonią 2 : 2, a przegrał tylko we Wła-
dysławowie z MKS 0 : 4. Zajmuje obecnie 7. pozycję z 37 punktami 
i bilansem bramek 40 : 48.

Natomiast Sokół Ełganowo jest na miejscu spadkowym, czyli 14.  
i traci do bezpiecznego miejsca 8 punktów.

W omawianym okresie zdobył tylko 1 punkt - w derbowym poje-
dynku z Orłem 1955. Pozostałe mecze przegrał: jako gospodarz w Eł-
ganowie z GKS Kowale 1 : 4 i jako gospodarz w Trąbkach Wielkich 
z Kaszubami Połchowo 1 : 3 i z MKS Władysławowo 1 : 5 oraz jako 
gość w Pruszczu Gdańskim z Czarnymi 1 : 2. Ma 18 punktów i bilans 
bramkowy 22 : 68.

Jedyną drużyną z naszej Gminy z szansami na awans jest GKS 
Trąbki Wielkie. W okresie od 15 kwietnia do 27 maja GKS wygrał: na 
własnym boisku z zespołem Morze Stegna 5 : 2, GKS Rokitnica 7 : 0 
i na wyjeździe z GTS Rusocin 6 : 1, EPT Grabiny Zameczek 2 : 1 i Wi-
słą Drewnica 7 : 2, a przegrał na własnym boisku z wiceliderem Wisłą 
Steblewo 2 : 3 i z liderem Wisłą Długie Pole 2 : 5. Zajmuje obecnie 3. 
lokatę mając 49 punktów i tracąc do wicelidera jeden punkt. W dotych-
czasowych meczach GKS zdobył 89 bramek, a stracił 33.

Natomiast Olimp Mierzeszyn wygrał na własnym boisku z Gromem 
Trutnowy 6 : 2 i na wyjeździe z KS Wocławy 3 : 1, natomiast przegrał 
na własnym boisku z Wisłą Długie Pole walkowerem 0 : 5 z powodu 
zdekompletowania składu drużyny (!), z GTS Juszkowo 0 : 1 i na wy-
jeździe z Osiczanką II Osice 2 : 3. Zajmuje 13. miejsce, czyli trzecie od 
końca, ale nie grozi tej drużynie spadek, gdyż …jest to ostatnia liga.

W dotychczasowych meczach piłkarze Olimpu strzelili 47 goli, 
a stracili – 105.

Kolejne mecze naszych drużyn na własnych boiskach odbędą się 
w następujących terminach:

2 czerwca br. (sobota), godz. 17.00 Orzeł 1955 – Bałtyk II Gdynia,
9 czerwca br. (sobota), godz. 16.00 Sokół – KS Kamienica Królewska
10 czerwca br. (niedziela), godz. 14.00 Olimp – GTS Rotmanka
                                                 15.00 GKS – Grom Trutnowy
16 czerwca br. (sobota), godz. 17.00 Sokół – KS Mściszewice
                                               17.00 Orzeł 1955 – Wietcisa Skarszewy

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

GKS WALCZY O AWANS, SOKÓŁ O UTRZYMANIE, 
A ORZEŁ 1955 I OLIMP O LEPSZE LOKATY




