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Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą świętą. Przy ko-
ściele uczniowie Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich wręczali 
mieszkańcom narodowe kokardy i biało-czerwone balony. Następnie 
w radosnym pochodzie, zdobionym niesionymi przez młodzież sztur-
mówkami i pochodniami, wszyscy udali się w okolice Szkoły. Tam na-
stąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Dokonali tego przedstawiciele 
czterech pokoleń mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie. Byli to: jedne 
z najstarszych mieszkanek Trąbek Wielkich – Agnieszka Kinder i Helena 

GMINNE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

11 listopada był wyjątkowym dniem w całej 
Polsce, również w Trąbkach Wielkich. Miesz-
kańcy Gminy uczcili setną rocznicę odzyska-
nia przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Kinder, Przewodniczący Oddziału Pracodawców Pomorza w Trąbkach 
Wielkich Rafał Bielawa, uczennica III klasy gimnazjalnej Ewelina Oku-
niewska oraz uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 
Marcel Latoszewski. Autorem projektu tablicy jest nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich Jerzy Jakusz.

Kolejną częścią obchodów był przepiękny i chwytający za serce 
występ uczniów. Gdy zabrzmiała śpiewana a capella Rota, w Auli im. 
Jana Pawła II zaległa całkowita cisza. Zebrani w skupieniu wysłuchali 
cudownego i wzruszającego wykonania pieśni. Po chwilach dla ducha 
znalazło się też coś dla ciała – na gości czekał uginający się pod cięża-
rem różnorodnych i pysznych ciast stół oraz gorąca kawa.

To był naprawdę wyjątkowy i pełen wrażeń wieczór.
Kamilla Cieślak

Zdjęcia: Andrzej Markowski
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TOBIE POLSKO!
Każde wielkie święto poprzedzone jest wigilią – rado-

snym dniem czuwania i oczekiwania na święto. Podobnie było 
w Mierzeszynie. W wigilię 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości społeczność Mierzeszyna i okolic wraz 
z licznie przybyłymi gośćmi uroczyście świętowała tę doniosłą 
rocznicę już 10 listopada 2018 roku w Mierzeszynie na Placu 
Niepodległości. Jak do tego doszło?

Przygotowania
Cała historia obchodów Święta Niepodległości roz-

poczęła się we wrześniu 2017 roku. Na Zebraniu Wiejskim 
w Mierzeszynie mieszkańcy zaakceptowali wstępną koncep-
cję Pomnika Niepodległości i przeznaczyli 4 000 zł na zakup 
masztu flagowego i materiałów budowlanych (pieniądze 
z funduszu sołeckiego to jedyne środki publiczne jakie za-
siliły to przedsięwzięcie). W marcu 2018 roku Rada Gminy 
wyraziła zgodę na to by plac u skrzyżowania ulic Wolności 
i Kasztanowej w Mierzeszynie nosił nazwę „Plac Niepod-
ległości” (uchwała nr XLVIII/345/2018 z 6 marca 2018 r.). 
W maju 2018 roku koncepcja pomnika i zagospodarowania 
Placu Niepodległości przekształciła się w projekt zgłoszony 
do Starostwa. W lipcu Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek Stowarzyszenia o wyrażenie zgody na postawienie 
pomnika o treści zgodnej z zaakceptowanym przez Starostwo 
projektem (uchwała nr LVII/384/2018 z 24 lipca 2018 r.)

W międzyczasie, w maju 2018 roku, zawiązało się Stowa-
rzyszenie Wyżyna Gdańska z siedzibą w Mierzeszynie. Stowa-
rzyszenie jako beniaminek wśród organizacji pozarządowych 
z sukcesem zgłosiło swój projekt „Z ciemności do Niepod-

ległości” do konkursu „Akumulator Społeczny”. W ramach 
Akumulatora Społecznego Stowarzyszenie pozyskało środki 
na zakup materiałów wykorzystanych do organizacji wyda-
rzeń plenerowych i reflektorów podświetlających Pomnik 
Niepodległości. 

W październiku Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska 
rozpoczęło organizację wydarzeń w ramach nagrodzonego 
projektu i jednocześnie zainaugurowało ponad miesięczny 
okres przygotowań do wyjątkowego Święta Niepodległości. 
Pierwszym wydarzeniem było „Wieczorne czytanie książek” 
9 października 2018 roku. Dzieci wyposażone w latarki 
i swoje ulubione książki zebrały się na Placu Niepodległości 
by wspólnie czytać o losach m.in. Kubusia Puchatka, Fran-
klina i posłuchać patriotycznych wierszy. Dzieci zakończyły 
spotkanie malując na chodniku kolorowe obrazki. To była 
swego rodzaju zapowiedź kolejnego wydarzenia pod nazwą 
„Wieczorny wernisaż”. 

„Wieczorny wernisaż” odbył się 17 października 2018 
roku. Przez godzinę w centrum Mierzeszyna, na Placu Nie-
podległości, działała Galeria Sztuki, w której licznie przybyli 
goście mogli podziwiać 80 prac wykonanych przez dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie pod hasłem „Laurka dla 
mojej Małej Ojczyzny”. Kreatywność dzieci, wykorzystane 
patriotyczne motywy oraz umieszczane życzenia dla Polski 
z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości zachwycały 
i wzruszały wszystkich uczestników wydarzenia.

Za sprawą utworów Chopina goście podziwiający dzieła 
młodych artystów przenosili się jakby do samych Łazienek 
Królewskich w Warszawie. Podczas wernisażu, przy akom-
paniamencie gitarowym Władysława Ornowskiego, przybyli 
goście zaśpiewali wspólnie kilka pieśni w tym m.in. „Pierwsza 

Brygada”,„ Wojenko, Wojenko” i „Przybyli Ułani pod okienko”. 
Wyobraźnie rozbudziła również recytacja wiersza Zygmunta 
Bukowskiego „Idą jeże”. Zaraz po tym dzieci i młodzież roz-
poczęły kolorową zabawę z kredą i ozdobiły chodnik piękny-
mi malunkami. Następnie przeszły do Biblioteki Publicznej 
w Mierzeszynie, gdzie czekał na nie poczęstunek ufundowany 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trąbkach Wielkich. 
Akcesoria wykorzystane podczas imprez plenerowych zostały 
zakupione w ramach dofinansowania z Akumulatora Społecz-
nego, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Równolegle z przemianą mentalną miejsca i wydarze-
niami kulturalnymi swoje oblicze zmieniał Plac Niepodle-
głości. Pojawiły się wykopy, szalunki a mieszkańcy ruszyli do 
wolontariackiej pracy, dzięki której udało się uporządkować 
i odświeżyć przestrzeń na Palcu Niepodległości. Usunięto 
stare łańcuszki parkowe, pojemniki na ciuchy, gabiony na 
kwiaty, stare ławki i zbędne drobne nasadzenia. W ich miej-
sce pojawił się rząd zielonych tui, które stworzą w przyszłości 
zielone tło dla Pomnika. Pojawiły się nowe ławki parkowe, 
podświetlenie, 8-metrowy maszt z flagą Rzeczypospolitej 
Polskiej i biało – czerwony mur z napisem „Niepodległość”. 
Jednego dnia przez kilka godzin na Placu pracowało społecz-
nie jednocześnie 12 osób. I udało się. Jedną z nowych ławek 
na Plac Niepodległości przekazała Lokalna Grupa Działania 
„Trzy Krajobrazy”. Na grawerowanej tabliczce znajduje się 
inskrypcja: „usiądź na chwilę i pomyśl o tych , dzięki którym 
żyjemy w wolnym kraju”. Drugą ławkę ufundowało z własnych 
środków Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska. Oprócz herbu 
Mierzeszyna na pamiątkowej tabliczce znajduje się cytat Jó-
zefa Piłsudskiego: „Historię swoją piszcie sami, bo inaczej 
napiszą ją za was inni i źle”.

Tak przygotowany Plac z Pomnikiem Niepodległości 
był gotów by godnie przyjąć gości świętujących 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W MIERZESZYNIE

Wielkie świętowanie 
Jesienny zmrok zapadł nad Mierzeszynem a angielska 

mgła spowiła ulice przystrojone w biało-czerwone flagi. Rów-
no o godzinie 16.00 ks. Andrzej Sowiński, proboszcz Parafii 
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św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie rozpoczął uroczystą 
Mszę świętą w intencji Ojczyzny, podczas której poświęcił pier-
wowzór Mierzeszyńskiej Tablicy Niepodległości (znajduje się 
w przedsionku Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mie-
rzeszynie). Zaraz po zakończonej Mszy świętej przybyli goście 
otrzymali biało-czerwone kotyliony oraz biało-czerwone chorą-
giewki, by wyruszyć w Marszu Niepodległości ulicą Wolności 
z kościoła św. Bartłomieja Apostoła na Plac Niepodległości. 

Około godziny 17.15 biało-czerwony korowód ze sztan-
darami OSP Mierzeszyn i Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana 
Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie na czele przybył na 
Plac Niepodległości w Mierzeszynie. Uroczystość na placu 
rozpoczął powitalnym przemówieniem przewodniczący Za-
rządu Stowarzyszenia Wyżyna Gdańska Bogdan Skiba. Jako 
drugi przemówienie wygłosił Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol. Głos zabrała także Sołtys Mierzeszyna Irena 
Kuchnowska. Przemówienie pełne emocji i wzruszenia, ści-
skające gardło, z wezwaniem do modlitwy za Ojczyznę, za 
przodków bohatersko poległych za Ojczyznę i z życzeniami 
długiego życia dla wszystkich przybyłych i wiecznego trwania 
Rzeczypospolitej, zostało gorąco przyjęte przez publiczność 
i nagrodzone brawami. 

Po przemówieniach nastąpiło odsłonięcie Pomnika Nie-
podległości, poprzedzone podniesieniem flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej na maszt. W skład pocztu flagowego wchodzili: 
flagowy Marcin Dąbkowski i asystujący: Rita Lewandowska 
oraz Krzysztof Kraiński. Prowadzący ceremonię Bogdan Skiba 
wydał komendę: „Flagę Rzeczypospolitej Polskiej, dla uczczenia 
uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, podnieść!”. Od tego momentu biało-czerwona 
flaga majestatycznie poczęła się piąć do góry, przy gromkim 
śpiewie przez publiczność czterech zwrotek Mazurka Dąbrow-
skiego, by ostatecznie tryumfalnie zdobyć szczyt masztu. Jakże 
piękna i wzruszająca była to chwila, wyciskająca łzy i ściskająca 
za serce. Piękna biało-czerwona flaga, rozdmuchana wiatrem 
wolności, podświetlona, skupiła na sobie oczy wszystkich 
wdzięcznych za odzyskaną niepodległość i napawała poczuciem 
dumy oraz jedności. Gdy już poczęła górować na mierzeszyń-
skim niebie, przystąpiono do kolejnego wielkiego wydarzenia, 
czyli do odsłonięcia Pomnika Niepodległości. 

W skład pocztu odsłaniającego weszli przedstawiciele 
dwóch pokoleń tj. seniorzy: Mieczysława Muszyńska (83 
lata) i Wojciech Poręba (89 lat) oraz dzieci uczęszczające do 
Przedszkola w Mierzeszynie: Lenka Lipińska (3 lata) i Wik-
tor Formela (3 lata). Jako pierwszy został odsłonięty przez 
seniorów duży mur z napisem „Niepodległość”. Zaraz po 
tym trzylatkowie Lenka i Wiktor wraz z rodzicami odsłonili 
mały mur z tablicą pamiątkową. Po odsłonięciu Pomnika 
Niepodległości, cały poczet udał się pod tabliczkę z nazwą 
„Plac Niepodległości” i dokonał jej odsłonięcia. 

Po odsłonięciu ks. Andrzej Sowiński dokonał poświęce-
nia pomnika. Korzystając z okazji, powiedział, że pomnik, któ-
ry za chwilę będzie święcił jest piękną wizytówką wsi i mówi 
każdemu przechodniowi, każdemu przejeżdżającemu, że Mie-
rzeszyn kocha swoją Ojczyznę Polskę. Ks. Andrzej podkreślił, 
że niezwykle ważna jest modlitwa za Ojczyznę, za bohaterów, 
za przodków oraz działania, bardzo widoczne, które mówią, 
że mieszkańcy danej miejscowości, troszcząc się o swoją małą 
Ojczyznę, służą tej wielkiej – Polsce. 

Pod poświęconym pomnikiem biało – czerwone wień-
ce złożyli: Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wyżyna 
Gdańska Bogdan Skiba, Sołtys Mierzeszyna Irena Kuchnow-
ska, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Radny Po-
wiatu Gdańskiego Józef Sroka, Radna Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Magdalena Sroka, Radni Gminy Trąbki Wielkie: 
Michał Studziński, Justyna Perka, Marian Płotka, Roman Ol-
szewski, Grzegorz Żukowski. Delegacje złożyły kwiaty pod ta-
blicą pamiątkową z godłem RP oraz inskrypcją o następującej 
treści: Dzieło, na które patrzymy, zrodziła miłość głęboka do 

Ojczyzny, ta sama miłość, która przodków naszych kierowała, 
by pożytków swoich zapomniawszy talentów i ofiar nie szczę-
dzili dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ta miłość, która 
dzisiaj napełnia nas duchem radosnego dziękczynienia za od-
zyskaną Niepodległość i pozwala z wiarą, niczym najżarliwsze 
życzenie, powtórzyć słowa Ignacego Jana Paderewskiego: „Nie 
zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków 
w potędze i chwale dla Was, dla Nas i dla całej ludzkości”. Boże, 
błogosław Ojczyznę miłą! Mierzeszyn, 11 listopada 2018 roku.  
Zaraz po złożeniu kwiatów mierzeszyńskie niebo rozświetli-
ły kolorowe fajerwerki. Sto wystrzałów na wiwat podkreśliło 
wyjątkowość i radosny charakter świętowania 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejnym punktem 
świętowania na Placu Niepodległości było mierzeszyńskie 
rodzinne zdjęcie wszystkich uczestników, które zostało po-
przedzone przemówieniem Radnego Powiatu Gdańskiego 

Mierzeszyna i całej Gminy Trąbki Wielkie. Zaraz po poka-
zie filmu, autorzy zdjęć tj. Marta Jeruzalska (Schuchardt), 
Paulina Czerwińska (Papis), Mariusz Czerwiński oraz Ewa 
Papis wspierająca osobiście inicjatywę, wręczyli Adamowi 
Bukowskiemu wydany drukiem, w formie książki, Tryptyk 
Mierzeszyński. Drugi egzemplarz trafił do Róży Bukowskiej 
a trzeci do Biblioteki Publicznej w Mierzeszynie, by każdy 
mógł przyjść i podziwiać jego zawartość. 

To był dopiero początek prezentów. Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol wręczył pamiątkowe książki osobom 
odsłaniającym Pomnik Niepodległości oraz kwiaty wszyst-
kim artystom. Wspólnie z Władysławem Ornowskim z Fun-
dacji „Pan Władek” nagrodził troje dzieci: Sarah Templer, 
Marię Borowską i Oliwię Dysarz, które przygotowały prace 
na „Wieczorny wernisaż”. Po wręczeniu upominków na go-
ści czekała jeszcze jedna niespodzianka przygotowana przez 

Fundację „Pan Władek” i TiM Kozimor Catering. Z fajerwer-
kową fontanną, po gromkim odliczaniu „10, 9, 8...”, niczym 
na „Rydwanie Ognia” wjechał na świetlicę biało-czerwony 
tort. Tak rozpoczęła się część nieoficjalna spędzona na roz-
mowach przy kawie. 

Motywy działania i istota powstania
Ten pomnik nie powstał dlatego bo musiał powstać. Ten 

pomnik powstał, bo znalazła się spora grupa mieszkańców 
i dobroczyńców, którzy tak jak inicjatorzy, chcieli dać Oj-
czyźnie coś od siebie, jako wyraz dziękczynienia za powrót 
na mapę Europy i za odzyskaną wolność. Inicjatorom od po-
czątku towarzyszyło założenie, że Pomnik Niepodległości ma 
być dziełem oddolnym, od mieszkańców, przez mieszkańców 
i dla mieszkańców.

Co do istoty samego Pomnika Niepodległości. Tu 
nie o materię o takim czy innym kształcie chodziło. Nie 
o metry sześcienne betonu, kilogramy stali, o kształt i kolor 
taki a nie inny. To wszystko może się komuś podobać lub 
nie, bo jest kwestią gustu. Najważniejsze w tym pomniku 
jest to co niewidzialne, to co wydarzyło się wokół niego 
w płaszczyźnie społecznej. Zintegrował lokalne środowisko, 
zjednoczył mieszkańców we wspólnym działaniu, był aktem 
twórczym i mobilizującym na przekór pesymistycznemu 
narzekaniu, pokazał, że „razem wszystko możemy”. Pomnik 
w Mierzeszynie jest przykładem, że mieszkańcy sami wokół 
siebie mogą pozytywnie zmieniać przestrzeń publiczną. To 
jest istotą tego pomnika.

Przy tej okazji Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska składa 
serdeczne podziękowania dla wszystkich prywatnych przed-
siębiorstw i ponad 50 osób. Ten Pomnik powstał z Ich wiel-
kiego serca, pracy i ofiarności. Dziękujemy! 

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

Józefa Sroki. Radny złożył gratulacje Stowarzyszeniu Wy-
żyna Gdańska i wszystkim zaangażowanym w przedsię-
wzięcie. Z wyrazami podziwu pochwalił oddolną inicjatywę 
mieszkańców i postawił ją za wzór dla mieszkańców innych 
sołectw. Dalsza część bogatego programu uroczystych ob-
chodów Święta Niepodległości w Mierzeszynie odbywała się 
już w świetlicy wiejskiej. 

Patriotyczny Koncert
Na wejściu goście rozgrzali się ciepłą herbatą, by chwilę 

później uczestniczyć w Koncercie Patriotycznym. Koncert był 
kolejną inicjatywą społeczną zorganizowaną przez Stowa-
rzyszenie Wyżyna Gdańska w ramach projektu Akumulator 
Społeczny. Gwiazdami koncertu byli: Chór Santo Bartolomeo 
dyrygowany przez Pawła Kłosińskiego, który wykonał „Gaude 
Mater Polonia”, „Rotę” „Wojenko, wojenko”, „O mój rozma-
rynie”, „Szarą Piechotę”. Poloneza g-moll Fryderyka Chopina 
perfekcyjnie wykonała Eugenia Mazur. Publiczność podzi-
wiała także występy solistów. Swoimi wokalnymi talentami 
zabłysnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie. 
Pod opieką Krzysztofa Reka, akompaniującego na pianinie, 
wystąpił Konrad Wiśniewski z utworem „Tu wszędzie jest 
moja Ojczyzna”, Roksana Rojkiewicz „Taki kraj” oraz Michali-
na Borowska „Miejcie nadzieję”. Po występie uczniów, goście 
przypomnieli sobie fragmenty kilku pielgrzymek Jana Pawła II 
do Polski, zwłaszcza tę, gdy w 1979 roku w Warszawie wołał 
donośnie: „Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój, 
i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!”.

Chwilę później na scenie pojawił się Piotr Górski z gi-
tarą i logo „Solidarności” za swoimi plecami. Z wielką klasą 
wykonał „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Z ostatnim akor-
dem poderwał burzę braw. Kolejnym punktem Koncertu 
Patriotycznego była prezentacja Tryptyku Mierzeszyńskiego 
(pokaz zdjęć do wybranych fragmentów wierszy Zygmunta 
Bukowskiego, premierę miał 24 listopada 2013 roku w świe-
tlicy w Mierzeszynie).

W tym roku mija 10 lat jak Zygmunta Bukowskiego 
nie ma już z nami. Organizatorzy Patriotycznego Koncertu 
przypomnieli fragmenty Jego utworów i przygotowali niespo-
dziankę, by godnie uczcić pamięć o artyście, poecie ludowym 
i rzeźbiarzu, lokalnym patriocie zasłużonym dla społeczności 
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Podjęte zostały wtedy następujące uchwały:
– I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Trąbki Wielkie VIII kadencji 
w latach 2018 – 2023,

– I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu wyborów 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Trąbki Wielkie VIII kadencji 
w latach 2018 – 2023,

– I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. 
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprze-
wodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie 
VIII kadencji w latach 2018 – 2023.

– II/4/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

OBRADOWALI RADNI
W listopadzie odbyły się dwie sesje Rady Gminy Trąbki Wielkie. 
Pierwsza inauguracyjna odbyła się w dniu 19 listopada 2018 roku, 
a druga w dniu 26 listopada 2018 roku.

Gminy Trąbki Wielkie oraz ustalenia jej składu 
osobowego w kadencji 2018 – 2023,

– II/5/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji Rady Gminy Trąbki Wielkie 
oraz ustalenia jej składu osobowego w kaden-
cji 2018 – 2023,

– II/6/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania Komisji Ekonomicznej 
i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie oraz ustalenia jej składu osobowego 
w kadencji 2018 – 2023,

– II/7/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania Komisji Kultury Oświaty 
Sportu i Zdrowia Rady Gminy Trąbki Wielkie 
oraz ustalenia jej składu osobowego w kaden-
cji 2018 – 2023,

– II/8/2018 z dnia 26 listopada 2018 
r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa 
Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych 
Rady Gminy Trąbki Wielkie oraz ustalenia 
jej składu osobowego w kadencji 2018 – 2023,

– II/9/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Sta-
tutowej,

– II/10/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy 
Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami poza-
rządowymi na 2019 rok”,

– II/11/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych,

– II/12/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę 
dla Wójta Gminy Trąbki Wielkie.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują 
się na stronie:

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

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

OGLĄDAJ SESJE RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE NA ŻYWO
Obowiązek transmitowania, nagrywania 

i udostępniania nagrań z obrad rady gminy 
wprowadza nowelizacja ustaw samorządo-
wych ze stycznia 2018 roku. Od pierwszej 
sesji nowej kadencji tj. od dnia 19 listopada 
br. sesje Rady Gminy Trąbki Wielkie miesz-
kańcy mogą obejrzeć na żywo pod adresem: 
https://trabkiw.sesja.pl/

Dla tych, którzy po relację z obrad będą 
chcieli sięgnąć później, przygotowane zosta-
ło archiwum nagrań. Transmisja online jest 
tylko jedną z nowości. Od 19 listopada radni 
rozpoczęli także elektroniczne głosowanie, 
które – w myśl znowelizowanych ustaw sa-
morządowych – ma zapewnić maksymalną 
transparentność podczas podejmowania 
uchwał.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla 
Dobra Wspólnego” została przyznana po raz trzeci. Pro-
muje ona postawy, działania i projekty obywatelskie na 
rzecz dobra wspólnego. Celem jest wzmocnienie Rze-
czypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw; 
wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; 
umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności 
oraz budowanie kapitału społecznego; a także zachęca-

FUNDACJA „PAN WŁADEK” WYRÓŻNIONA 
PRZEZ PREZYDENTA RP

nie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego 
i podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

Honoruje szczególnie zaangażowane osoby, or-
ganizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia 
społeczne budujące wspólnotę obywatelską. I właśnie 
nominację do tej Nagrody w kategorii Instytucja – orga-
nizacja otrzymała Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek”.

Uroczysta Finałowa Gala III edycji Nagrody Prezy-
denta RP „Dla Dobra Wspólnego” odbyła się w Pałacu 
Prezydenckim w dniu 20 listopada 2018 roku. Wtedy to 
z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy Maria i Władysław Or-
nowscy otrzymali dyplom oraz podziękowania za swoją 
działalność. W uroczystości uczestniczyli także wolonta-
riusze Fundacji „Pan Władek”. Irena Drożyńska

Zdjęcia: Krzysztof Sitkowski/KPRP

DZIEŃ PRAW DZIECKA 
W PRZEDSZKOLU

Tradycyjnie już w Przedszkolu im. Jana Brze-
chwy w Trąbkach Wielkich, 20 listopada obchodzony 
jest Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Tym razem 
prawa dzieci zostały najmłodszym przybliżone po-
przez zaprezentowanie obrazkowego Kodeksu Praw 
Dziecka, wysłuchanie piosenek w wykonaniu grup 
najstarszych: „Biedronek” i „Sówek” oraz zbudo-
wanie domku, który symbolizował najważniejsze 
prawa, a mianowicie prawo dzieci do miłości, bez-
pieczeństwa, rodziny i domu. Dzieci bardzo aktywnie 
uczestniczyły w spotkaniu. Według Fundacji UNI-
CEF, która jest strażnikiem Konwencji o Prawach 
Dziecka na świecie, kolor niebieski gwarantuje prawa 
wszystkim dzieciom. Dlatego dzieci oraz panie tego 
dnia przyszły ubrane na niebiesko, symbolizując tym 
samym jedność z dziećmi na całym świecie. Z okazji 
tego dnia czekała na nasze dzieci jeszcze jedna nie-
spodzianka. Były to piłki podarowane przez Prezesa 
Przedsiębiorstwa Budowlanego TB.INVEST Toma-
sza Brzezińskiego, które wywołały ogromną radość 
wśród przedszkolaków.

Tekst i zdjęcia: Angelika Dąbek

NOWE GODZINY DZIAŁANIA 
PSZOK-U W TRĄBKACH WIELKICH

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol informu-
je, że od 1 listopada 2018 roku Mieszkańcy Gminy Trąbki 
Wielkie, którzy mają złożoną deklarację na odbiór odpadów 
komunalnych, mogą oddawać wybrane, posegregowane od-
pady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Trąbkach Wielkich w nowych godzinach.

Po zmianie, PSZOK w Trąbkach Wielkich jest czynny:  
od wtorku do piątku w godzinach 11.00-18.00, w soboty 
w godzinach 9.00-16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy.

(Na podstawie uchwały NR LX/394/2018 RADY GMINY 
TRĄBKI WIELKIE z dnia 28 września 2018 r.).

Przypominamy:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Trąbki 
Wielkie mogą oddać wytwarzane przez siebie, selektywnie 
zebrane odpady komunalne.

PSZOK jest usytuowany przy Oczyszczalni Ścieków 
w Trąbkach Wielkich przy ulicy Pocztowej 30 – droga z Trą-
bek Wielkich na Kaczki.

Na PSZOK można oddawać następujące rodzaje od-
padów:
– makulaturę (papier i tekturę)
– opakowania wielomateriałowe (np. karton po mleku, soku)
– szkło opakowaniowe
– tworzywa sztuczne,
– metale oraz opakowania wielomateriałowe,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe
– także zużyte opony samochodowe i rowerowe (4 opony 

samochodowe na gospodarstwo domowe rocznie)
– przeterminowane leki
– zużyte baterie i akumulatory,
– komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji (np. 

liście, trawa, gałęzie)
– gruz i odpady budowlane oraz rozbiórkowe (2 m3 rocznie 

na gospodarstwo domowe)
– odzież i tekstylia
– świetlówki

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE:
wełna mineralna, styropian budowlany, płyty azbestowe, 
odpady zmieszane, odpady pochodzące z działalności go-
spodarczej.

Odpady muszą być posegregowane. Zmieszane odpa-
dy komunalne nie będą przyjmowane. Z odpadami należy 
postępować ostrożnie. Mieszkańcy dostarczają odpady do 
PSZOK-u we własnym zakresie.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Leszek Orczykowski
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„Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,  
że może uczynić z niej Betlejem.

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,  
że może przyjąć nowonarodzoną miłość.

Do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja.
A miłość przyjdzie sama…”

Spokojnych, radosnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wiele optymizmu i ufności w Boga 
na Nowy Rok

życzą Dyrekcja i Pracownicy
Centrum Rehabilitacji Caritas w Trąbkach Wielkich

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

im. św.Stanisława Kostki, ul. Pasteura 1, 83-034 Trąbki Wielkie
tel: +48 58 305 45 60 | kom: +48 668-491-142

mail: orewtrabki@caritas.gda.pl,
https://www.youtube.com/watch?v=O1GNWlLf6iE&t=57s
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Skontaktuj się z agentem, wspólnie dobierzemy optymalne

 rozwiązanie dla Twojego dziecka.

Chudzik Magdalena
788 820 624

Zadbaj o lepszą przyszłość swojego dziecka i zgromadź 

środki na studia z polisą Aegon. 
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W listopadzie 2018 roku troje mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie 
mających powyżej 90 lat obchodziło urodziny. W związku z powyż-
szym Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol wraz z pracowni-
kami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich 
złożyli im wizytę. W dniu 6 listopada 2018 roku odwiedzili oni Panią 
Annę Hendrych z Czerńca, w dniu 11 listopada 2018 roku – Panią 
Natalię Gugała z Kleszczewa, a w dniu 18 listopada 2018 roku – Pana 
Stanisława Landowskiego z Kłodawy. Wszyscy oni otrzymali bukiet 
kwiatów, upominek wraz z serdecznymi życzeniami długich lat życia, 
przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności 
i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, 
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Grażyna Wysiecka

SAMORZĄDOWCY ODWIEDZILI JUBILATÓW

PIĘKNE JUBILEUSZE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W listopadzie 2018 roku dwie pary z tere-

nu Gminy Trąbki Wielkie zostały udekorowa-
ne przez Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażeja 
Konkola Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanymi im przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Uro-
czystości z tym związane odbyły się w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich. 

W dniu 16 listopada 2018 roku udekorowani 
zostali Państwo Kazimiera i Henryk Karnath 
z Czerńca, a w dniu 30 listopada 2018 roku 
Państwo Brygida i Marian Chyła z Ełganowa. 
Otrzymali oni także moc życzeń, kosz kwia-
tów i upominek.

Jeszcze więcej lat ze sobą, bo aż 55, spę-
dzili Państwo Krystyna i Stanisław Budych 

z Postołowa. W tym szczególnym dniu, czyli 
24 listopada 2018 roku Szanownych Jubilatów 
odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol i Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go w Trąbkach Wielkich Ludwika Zdun. Do 
życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze 
dołączono kosz kwiatów i upominek.

Tekst i zdjęcia: Ludwika Zdun

Brygida i Marian Chyła Krystyna i Stanisław Budych Kazimiera i Henryk Karnath

Anna Hendrych, zdjęcie: Wiesława Warda Natalia Gugała, zdjęcie: Błażej Konkol

Stanisław Landowski, zdjęcie: Anna Serwa
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Po Gdańsku, Uehlfeld (Niemcy), Sobo-
widzu i Trąbkach Wielkich wystawa prac na-
grodzonych w Międzynarodowym Konkursie 
Plastycznym dla dzieci i młodzieży „Polska 
w kolorze biało-czerwonym” przesłana została 
do Szwajcarii i Francji. W Szwajcarii prezen-
towana była w Bazylei w Polskiej Szkole im. 
Ignacego Jana Paderewskiego. Składała się 
z 44 oprawionych prac plastycznych. Wystawę 
obejrzeli: dzieci, ich rodzice, nauczyciele oraz 
sponsorzy Szkoły. Była ona okazją do wrę-
czenia nagród dla dwóch uczennic i dwóch 
uczniów, którzy zostali laureatami Konkursu. 
Dodatkowo osoby, które odwiedziły wysta-
wę otrzymały na pamiątkę silikonowe biało-
-czerwone opaski na rękę z herbem Gminy 
Trąbki Wielkie, białym orłem oraz napisem 

„POLSKA W KOLORZE 
BIAŁO-CZERWONYM” 
W SZWAJCARII I FRANCJI

Polska. O tym wydarzeniu napisała Dyrektor 
w/w Szkoły Anita Pacha:

„Rocznica 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości zbiegła się z 20-leciem 
istnienia naszej placówki, która nosi imię 
wielkiego działacza niepodległościowego I. 
J. Paderewskiego. Tym bardziej też udział 
naszej szkoły w konkursie oraz możliwość 
wystawy nagrodzonych prac był i jest dla nas 
szczególnym wydarzeniem. Różnorodność 
prac dzieci i młodzieży jest doskonałą lekcją 
historii, ale też lekcją o walorach kulturalno-
-przyrodniczych naszego kraju. Tak bardzo 
istotne jest bowiem zaszczepienie młodym 
ludziom – Polakom, mieszkającym z dala od 
rodzinnego kraju poczucia związku z ojczyzną. 
Dzięki pielęgnowaniu tej więzi poprzez takie 

akcje, jak zorganizowany konkurs plastyczny, 
promujemy nie tylko nasz kraj w Europie i na 
świecie, ale rodzi się w każdym z nas poczucie 
jedności z ojczyzną i Polakami. A to sprawia, 
że „Mazurek Dąbrowskiego” śpiewany pod-
czas szkolnych uroczystości brzmi donośniej 
i porusza nasze serca.

Dziękujemy bardzo serdecznie organizato-
rom konkursu: Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie 
Błażejowi Konkolowi, koordynator Aleksan-
drze Nowogrodzkiej oraz wszystkim, którzy 
biorą udział w tej inicjatywie za zorganizowa-
nie konkursu oraz ogromne zaangażowanie 
w jego przeprowadzenie. Idea mobilnej wysta-
wy pozwoliła na nawiązanie kontaktu z inny-
mi placówkami polonijnymi i mamy nadzieję, 
że zaowocuje to rozwojem dalszej współpracy 
i powstaną kolejne wspaniałe przedsięwzięcia.

Pozdrawiania od naszej Społeczności 
w Bazylei dla Społeczności Gminy Trąbki 
Wielkie.”

Z Bazylei wystawa została przetransporto-
wana samochodem do Strasburga we Francji. 
Jej otwarcie miało miejsce w dniu 28 września 
2018 roku w Ecole elementaire Conseil des XV, 
gdzie działa Sekcja Polska.

Tam również uczą się laureaci (7 uczennic 
i 1 uczeń) naszego Konkursu. Jak poinformo-
wała nas nauczycielka w/w Szkoły Emilia Słoń:

„Na wernisażu obecni byli przede wszyst-
kim uczniowie Sekcji Polskiej, ich rodziny, ale 
również przedstawiciele szkoły francuskiej. 
Uroczystość rozpoczęło spotkanie, podczas 
którego laureaci otrzymali nagrody, a wszyscy 
uczestnicy – pamiątkowe biało-czerwone opa-
ski z herbem Gminy Trąbki Wielkie. Następnie 
dokonaliśmy oficjalnego otwarcia sali wysta-
wowej, gdzie mali i duzi goście mogli podzi-
wiać wyróżnione prace dzieci z całego świata.

Informacja o ekspozycji dotarła do całej 
alzackiej Polonii, która będzie mogła odwie-
dzić szkołę i obejrzeć nagrodzone prace w naj-
bliższych dniach.

Pozdrawiamy i raz jeszcze dziękujemy za 
świetny konkurs, nagrody i współpracę!”

Obecnie wystawa wróciła do Trąbek Wiel-
kich, ale nie na długo. Planowana jest bowiem 
kolejna wysyłka. Tym razem jeszcze dalej, bo 
aż do Stanów Zjednoczonych.

Aleksandra Nowogrodzka
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Zdjęcie: Emilia SłońZdjęcie: Anita Pacha
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W dniu 17 listopada 2018 roku w GOK-
SiR zaprezentowane zostało widowisko słow-
no-muzyczne „Puls Wolności – Wolność jest 
w nas”. Autorką scenariusza i reżyserką była 
Ewa Kruglik, a wykonawcami – dzieci i mło-
dzież z Zespołu Teatralnego „Narnia” dzia-
łającego w ramach Stowarzyszenia Rodzina 

RODZINA KOLPINGA O 100-LECIU POLSKI
Kolpinga w Kłodawie. Przedstawiona została 
historia Polski od czasów Józefa Piłsudskiego 
aż do współczesności. Były śpiewy (wspólne 
z publicznością), recytacje, scenki, a także slaj-
dy wyświetlane na ekranie. Młodzi aktorzy po 
występie nagrodzeni zostali gromkimi brawa-
mi. Był to jeszcze jeden akcent obchodów 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w Gminie Trąbki Wielkie. Przygotowanie 
w/w widowiska zostało dofinansowane przez 
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 
i Gminę Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa

HARCERSKA WIECZORNICA 
PRZY „OGNISKU” W BIBLIOTECE

W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbywały się różne 
wydarzenia. Dopiero jednak w dniu 4 listopada 2018 roku, po raz pierw-
szy, odbyła się harcerska wieczornica przy „ognisku”. Stało się to dzięki 
współpracy GBP z 11. Gdańską Drużyną Starszoharcerską „Cegły” im. 
Anny Burdówny. Okazją było 100-lecie Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości i 100-lecie ZHP. Podczas spotkania harcerze zaprezentowali 
film oraz montaż słowno-muzyczny o historii ZHP. Nie zabrakło również 
przypomnienia życiorysu Patronki Drużyny Anny Burdówny. Po wie-
czornicy harcerze otrzymali od przybyłych gromkie brawa. Natomiast 
drużynowy pwd. Arkadiusz Buczek od Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola - pismo gratulacyjne i album „Polska – Droga do nie-
podległości”. Wójt przekazał także wszystkim obecnym biało-czerwone 
opaski na rękę. Również seniorzy instruktorzy: ostatni komendanci 
pruszczańskiego hufca: hm. Edward Pietek i Zbigniew Brągoszewski oraz 
była komendantka hufca ZHP w Trąbkach Wielkich Janina Bruździńska 
przygotowali dla harcerzy niespodzianki. Były to: statuetka w kształcie 
ławki szkolnej i słodycze. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przy-
gotowanym przez rodziców harcerzy (był m.in. tort z napisem „100 lat 
ZHP”), podczas którego miały miejsce rozmowy kuluarowe.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Agnieszka Sławska

REPREZENTANTKA NASZEJ 
GMINY WYSTĄPIŁA W SALI 
KONCERTOWEJ W GDYNI

Zwyciężając w eliminacjach gminnych uczennica Szkoły Podstawowej w Czer-
niewie Anna Morawska zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Konkursu Wo-
kalnego „Wygraj Szansę”. Finałowy koncert, z udziałem 22 uczestników z całego 
województwa pomorskiego, odbył się w dniu 30 października 2018 roku w Sali 
Koncertowej Portu Gdynia. Nasza reprezentantka zaśpiewała, jako przedostatnia, 
piosenkę Anny German „Tańczące Eurydyki”. Zaprezentowała się bardzo dobrze. 
Niestety nie wystarczyło to, aby zostać laureatką Konkursu. Podczas występu 
była wspierana przez grupę koleżanek i kolegów ze Szkoły w Czerniewie, a także 
przez swojego nauczyciela Janusza Beyera, który przygotowywał ją do występu.

Ogólnopolski Konkurs Wokalny „Wygraj Szansę” jest organizowany przez 
Agencję Telewizyjno-Estradową TV Media z Łodzi w ramach programu dydak-
tyczno-kulturalnego „TRZEŹWOŚĆ NA CO DZIEŃ” dla dzieci i młodzieży ar-
tystycznie uzdolnionej. Natomiast eliminacje w Gminie Trąbki Wielkie i wyjazd 
na finał do Gdyni zorganizował Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: TVregionalna24
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WIECZÓR Z POEZJĄ 
W SOBOWIDZU

Wieczór z poezją w bibliotece w Sobo-
widzu poświęcony był wierszom Romana 
Ciesielskiego. Autor przedstawił swoje utwo-
ry z tomików: „Trudny powrót” i „rośnie we 
mnie”. Okazało się też, że jego utwory idealnie 
pasują do poezji śpiewanej, mimo, jak stwier-
dził, był początkowo przeciwnego zdania. 
Przybyli na spotkanie przekonali się o tym 
słysząc wiersze autora w interpretacji Elżbiety 
Kruglik akompaniującej sobie na gitarze. Wier-
sze przypadły do gustu przybyłym, gdyż po 
spotkaniu ustawili się w kolejce do ich autora 
po tomiki z dedykacją i autografem.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Justyna Jasińska

Noc z 23/24 listopada 2018 roku była nieco inna niż pozostałe noce 
dla grupy 16-tu młodych czytelniczek Biblioteki Publicznej w Mierze-
szynie. Grupa ta spędziła ją bowiem obok regałów z książkami. W pro-
gramie nie mogło zabraknąć oczywiście czytania. Czytane były utwory 
Juliana Tuwima „Lokomotywa”, „Ptasie radio” oraz „Rzepka”. Śmiechu 
było przy tym co niemiara, ponieważ wszyscy czytali jednocześnie na 
głos wpędzając m.in. lokomotywę w niesamowite tempo. Nie mogło 
też zabraknąć odwiedzin zaprzyjaźnionych sąsiadów Biblioteki, czyli 
Państwa Marii i Władysława Ornowskich, którzy przybyli z wnukiem, 
wnuczką no i oczywiście z… gitarą. Przy akompaniamencie Pana 
Władka wszyscy zaśpiewali kilka piosenek, wśród których najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła się „Hej sokoły”. Chwilą relaksu było 
kolorowanie świątecznych obrazków, które będą ozdobą biblioteki. Tuż 
przed snem, już w śpiworach i na materacach, grupa obejrzała bajkowy 
film „Rudolf czerwononosy Renifer”. Potem był krótki sen, śniadanie 
i zakończenie nocy w Bibliotece. Dla wszystkich była to wyjątkowa 
bajeczna noc. Najbardziej zapamięta ją zapewne jedna z uczestniczek, 
dla której była to, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, „zielo-
na noc” w Mierzeszynie. Od pozostałych koleżanek otrzymała ona na 
pamiątkę pluszowego misia i laurkę.

Tekst i zdjęcie: Ewa Papis

BAJECZNA NOC W BIBLIOTECE W MIERZESZYNIE

Zbliżają się Święta. W Bibliotece Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich w dniu 5 grudnia 
2018 roku odbyły się więc warsztaty dekoro-
wania bombek choinkowych. Udział w nich 
wzięli samorządowcy, radni, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele stowarzyszeń, dzieci, młodzież, 
seniorzy i czytelnicy. Dekorowali oni bomb-
ki różnymi technikami. Tradycyjne bombki 

NA WARSZTATACH MALOWALI BOMBKI
szklane -  techniką decoupage oraz koralika-
mi i perełkami. Natomiast akrylowe bomb-
ki - koronkami, sznureczkami oraz farbami 
akrylowymi. Niespodzianką było malowanie 
na wodzie, podczas którego farba z wody 
przenoszona była na styropianowe ozdoby: 
ptaszki, serduszka i kule. Nie zabrakło również 
świątecznych wycinanek. Podczas warsztatów 

powstało wiele pięknych ozdób. Część z nich 
trafiła na choinkę w Bibliotece, część powę-
drowała na choinki domowe, a część przezna-
czona została na promowanie  naszej Gminy 
w różnych instytucjach.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski
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„Dzieci Dzieciom - Nasza Pierwsza Książ-
ka” to projekt Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich i CEMEX Polska - Żwi-
rownia Mirowo. Został on wyróżniony w Kon-
kursie grantowego programu wolontariatu 
pracowniczego CEMEX Polska organizowanego 
przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” 
z siedzibą w Warszawie i otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 4000 zł. Dzięki temu w okresie 
od maja do grudnia w bibliotekach publicznych 
w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu odbywały 
się warsztaty twórcze, ćwiczenia w tworzeniu 
tekstów, projektowanie książki, spotkania czy-
telnicze oraz zajęcia literacko-ilustracyjne. Ich 

BĘDZIE KSIĄŻKA OD DZIECI DLA DZIECI

efektem będzie wydanie książki, która zosta-
nie rozdana przed Świętami dzieciom przeby-
wającym w Pomorskim Hospicjum dla dzieci 
w Gdańsku oraz w Klinice Pediatrii, Hemato-

logii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku. Autorami wierszy 
i ilustratorami są dzieci w wieku od 5 do 16 
lat. Zajęcia z nimi prowadziła Aleksandra No-
wogrodzka. Dodatkowo odbywały się zajęcia-
-warsztaty z wolontariuszami z Firmy Cemex, 
którzy bardzo zaangażowali się we wsparcie 
i realizację projektu. Podczas nich dorośli i dzie-
ci tworzyli wspólną animację o tematyce eko-
logicznej, a także planowali występy dla dzieci 
przebywających w szpitalu, jak i dla innych 
dzieci z Gminy Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

KSIĄŻKOWA 
CHOINKA

Choinki mogą być różne. Oczywiście są naturalne i sztuczne. Mogą 
być też nietypowe drzewka bożonarodzeniowe. Jedno z nich znajduje 
się w Bibliotece Publicznej w Sobowidzu. Powstało z książek Dariusza 
Dolatowskiego „Z dziejów sołectwa Trąbki Wielkie w gminie Trąbki 
Wielkie od czasów najdawniejszych do 1945 roku”. Przy okazji zapra-
szamy do ich nabywania w bibliotekach w Trąbkach Wielkich, Sobo-
widzu i Mierzeszynie w cenie 10 zł.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Justyna Jasińska

Oficjalna prezentacja książki Dariusza 
Dolatowskiego „Z dziejów sołectwa Trąbki 
Wielkie w gminie Trąbki Wielkie od czasów 
najdawniejszych do 1945 roku” odbyła się 

KSIĄŻKA O TRĄBKACH WIELKICH 
OFICJALNIE PRZEDSTAWIONA

w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich 
w dniu 8 grudnia 2018 roku. Autor przedsta-
wił najważniejsze wydarzenia z historii tego 
sołectwa, w tym także wiele mało znanych 

faktów. Na przykład poinformował o istnieniu 
w Trąbkach Wielkich domu podcieniowego 
oraz o antypolskiej działalności w okresie 
Wolnego Miasta Gdańska i w czasie II wojny 
światowej księży katolickich Maxa Herbsta 
i Feliksa Głowienki. Zwrócił też uwagę, że 
godni upamiętnienia są trzej wybitni trąbcza-
nie: lekarz medycyny żyjący na przełomie XIX 
i XX wieku Jan Brodzki, kierownik polskiej 
szkoły w latach 1937-1939 Zygmunt Kurek 
oraz prezes Polskiej Rady Ludowej Franciszek 
Preuss. Podczas spotkania miłośnicy historii 
nie tylko mogli usłyszeć wiele ciekawych in-
formacji o przeszłości stolicy naszej Gminy, 
ale także otrzymać książkę wraz z dedykacją 
i autografem autora.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski
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Program „Szkolny Basket” ma na celu pro-
pagowanie koszykówki i aktywnego spędzania 
wolnego czasu wśród uczniów pomorskich 
szkół. Program ten jest realizowany przez Sto-
warzyszenie Trefl Pomorze przy współpracy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego oraz drużyną Trefla Sopot.

W dniu 19 listopada 2018 roku dotarł do 
Trąbek Wielkich. W tamtejszej Hali Sportowej 
odbyły się zajęcia w formie koszykarskich za-
baw z nietypowymi zadaniami dla 90 dzieci 
z klas IV – VI szkół podstawowych z Trąbek 
Wielkich, Sobowidza, Mierzeszyna, Kłodawy 
i Czerniewa. Głównym prowadzącym zajęcia 
był Kacper „Kacpa” Lachowicz - popularny 
trener, konferansjer i propagator koszykówki, 
znany z pracy przy campach organizowanych 
przez Marcina Gortata.

Dzieci rywalizowały ze sobą wykonując na 
6 stacjach treningowych ćwiczenia: rzuty piłką 
do kosza z zasłoniętymi szalikiem oczami, sie-
dząc na krzesełku lub po wykonaniu 10 obro-
tów wokół siebie, kozłowanie z jednoczesnym 
przenoszeniem pachołków i z przerzucaniem 
piłki tenisowej z jednej ręki do drugiej, a tak-
że skoki z miejsca na odległość. Aktywnymi 
uczestnikami spotkania byli: Treflik – maskot-

„SZKOLNY BASKET” W TRĄBKACH WIELKICH

ka koszykarzy Trefla, dwaj młodzi koszykarze 
Trefla Sopot – Karol Kołodziejczyk i Mateusz 
Kruszkowski oraz nauczyciele wychowania 
fizycznego naszych szkół, którzy notowali 
wyniki uczestniczących w zajęciach. W dru-
giej części spotkania odbyło się wystąpienie 
motywacyjne trenera „Kacpy”, który w bardzo 
sugestywny sposób zachęcał dzieci do przeła-
mywania swoich słabości.

Na zakończenie spotkania ogłoszono MVP 
wydarzenia, którymi zostali: wśród dziewcząt 
– Sandra Krawczyk ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich, a wśród chłopców – 
Karol Gładysz ze Szkoły Podstawowej w Kło-

dawie. Zarówno oni, jak i wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali treflowskie puzzle oraz 
vouchery na promocyjne ceny biletów na 
mecz Energa Basket Ligi Trefl – GTK Gliwi-
ce. Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowej 
sesji zdjęciowej. Poza treningami dla uczniów, 
w ramach programu „Szkolny Basket”, odbyło 
się także koszykarskie szkolenie dla nauczy-
cieli wychowania fizycznego ze szkół Gminy 
Trąbki Wielkie. Jego tematem było naucza-
nie podstaw koszykówki. Prowadził je Kac-
per „Kacpa” Lachowicz, który zaprezentował 
również nauczycielom praktyczne przykłady 
prowadzenia treningu.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

W dniu 24 listopada 2018 roku w Sali gim-
nastycznej w Suchym Dębie odbyły się 19. Mi-
strzostwa Powiatu Gdańskiego w koszykówce. 
Grano dwa razy po 15 minut. Udział w nich 
wzięło 5 drużyn, a wśród nich reprezentacja 
Gminy Trąbki Wielkie. W rozgrywkach gru-
powych pokonała ona drużynę z Gminy Suchy 
Dąb 24 : 22 i przegrała z zespołem z Gminy 
Pruszcz Gdański 22 : 82. W półfinale uległa 
drużynie z Gminy Kolbudy 27 : 66, a w me-
czu o 3. miejsce drużynie z Miasta Pruszcz 
Gdański 30 : 43. Nasza reprezentacja wystąpiła 
w następującym składzie: Jakub Gądek, Kacper 
Kąkol, Mieszko Kowalczyk, Rafał Kowalczyk,  
(wszyscy z Kaczek), Wiktor Knie (Kleszcze-
wo) i Michał Słupianek (Kłodawa). W meczu 
finałowym drużyna z Gminy Pruszcz Gdański 
pokonała drużynę z Gminy Kolbudy 34 : 19.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Joanna Mytkowska

NASI KOSZYKARZE NA 4. MIEJSCU W POWIECIE
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HEGEMONIA SOBOWIDZA 
W TENISIE STOŁOWYM TRWA

Jak zwykle Sobowidz zwyciężył w klasyfikacji sołectw Mistrzostw Gminy Trąbki Wielkie 
w tenisie stołowym. Drugie miejsce zajęły Kaczki, a trzecie – Trąbki Wielkie. Kolejne miejsca 
zajęły sołectwa: Kleszczewo, Trąbki Małe, Mierzeszyn, Ełganowo, Klępiny, Kłodawa, Gołębie-
wo Wielkie, Cząstkowo i Czerniewo. W poszczególnych kategoriach wygrali: żaczki – Oliwia 
Fijał (Gołębiewo Wielkie), żacy – Bartosz Pawlukiewicz (Sobowidz), kadetki – Maria Brzózka 
(Kleszczewo), kadeci – Kacper Grzesiuk (Klępiny), młodzieżówki – Emilia Mazurek (Sobo-
widz), młodzieżowcy – Kacper Kąkol (Kaczki), seniorki – Michalina Pawłowicz (Sobowidz), 
seniorzy – Dariusz Pettke (Kaczki), old girl – Agnieszka Pettke (Sobowidz), old boy – Piotr 
Pawlukiewicz (Sobowidz), old girl 2 – Agnieszka Górska (Trąbki Małe), old boy 2 – Jerzy Ptach 
(Czerniewo), weteranki – Gabriela Rodnicka (Sobowidz), weterani – Władysław Mazurek (Sobo-
widz). W Mistrzostwach wzięły udział 83 osoby. Najmłodszą uczestniczką była 4-letnia Kornelia 
Wojtyła z Kaczek, a najmłodszym uczestnikiem – 7-letni Tymoteusz Pawłowicz z Sobowidza.

Mistrzostwa odbyły się w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich w dniu 4 listopada 2018 
roku. Grano na 8 stołach do dwóch wygranych setów do 11 punktów. Finały do 2 lub do 3 
setów. Systemy rozgrywkowe były różne. W kategoriach, w których było do 5 startujących 
grano systemem „każdy z każdym”. W kategoriach z większą ilością uczestników rozgrywano 
pojedynki systemem pucharowym, ale do ustalenia pełnej kolejności. Rozegrano 132 pojedyn-
ki. Miały one różny poziom i ładunek emocji. Najciekawszym był finał w kategorii old boy 2, 
w którym grali Jerzy Ptach z Czerniewa i Andrzej Mazurek z Sobowidza. Pierwsze dwa sety 
wygrał Jerzy Ptach 11 : 7, 11 : 7, by w dwóch następnych przegrać 3 : 11, 7 : 11. Decydujący 
set wygrał tenisista stołowy z Czerniewa 12 : 10. Ciekawie było też w czasie finału w kategorii 
młodzieżówek, podczas którego Emilia Mazurek pokonała Weronikę Bruchmann (obie z So-
bowidza) 10 : 12, 11 : 9 i 11 : 7. Emocji nie brakowało również w czasie pojedynku dwóch 
najlepszych tenisistek w kategorii old girl, w którym Agnieszka Pettke pokonała Aleksandrę 
Szeremetę (obie z Sobowidza) 12 : 10, 11 : 8.

Finałowe potyczki pewnie wygrywali: w kategorii old boy Piotr Pawlukiewicz (Sobowidz) 
z Adamem Wińskim (Kłodawa) 11 : 8, 11 : 5, w kategorii kadetek Maria Brzózka (Kleszczewo) 
z Julią Radkowską (Mierzeszyn) 11 : 5, 11 : 7, w kategorii seniorek Michalina Pawłowicz (Sobo-
widz) z Michaliną Perką (Kaczki) 11 : 1, 11 : 2, w kategorii seniorów Dariusz Pettke (Kaczki) 
z Kamilem Zarzyckim (Trąbki Wielkie) 11: 3, 11 : 5, 11 : 2.

Nie sposób w relacji pominąć zwycięzcę w kategorii weteranów, najstarszego uczestnika 
Mistrzostw, 80-letniego Władysława Mazurka z Sobowidza, który nie dał żadnych szans swoim 
rywalom, a w finale pokonał młodszego o 13 lat Wiesława Kempę z Trąbek Wielkich 11 : 2, 11 
: 5. I jak powiedział po finale był to jego 39 zwycięski finał.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymali medale i dyplomy, 
a trzy najlepsze sołectwa puchary, dyplomy i talony upoważniające do korzystania z Hali Spor-
towej odpowiednio przez 3, 2 i 1 godzinę. Statuetki i drobne upominki natomiast najmłodsi 
uczestnicy Mistrzostw.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

EŁGANOWO, PO RAZ TRZECI 
Z RZĘDU, MISTRZEM GMINY 
W FUTSALU

Wyjątkowo mało, bo tylko 8, drużyn zgłosiło się do 20. Mistrzostw Gminy Trąbki Wielkie 
w futsalu. Nie odbyły się więc eliminacje, tylko drużyny od razu rywalizowały w finałach. Odbyły 
się one w dniu 25 listopada 2018 roku w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich. Grano w dwóch 
4-drużynowych grupach dwa razy po 8 minut. W pierwszej rywalizowały: Ełganowo, Kaczki, 
Kłodawa i Trąbki Małe, a w drugiej Czerniewo, Domachowo, Trąbki Wielkie I, Trąbki Wielkie 
II. W grupie A nie było wątpliwości kto awansuje do półfinałów. Były to drużyny: Ełganowo 
i Kłodawa. Zdecydowanie przeważały one nad Kaczkami i Trąbkami Małymi. Ełganowo strzeliło 
tym drużynom 20 bramek, natomiast Kłodawa – 9. W bezpośrednim pojedynku, mimo, że to 
Kłodawa prowadziła, wygrało Ełganowo 3 : 1. Grupa II była bardziej wyrównana. Zwyciężyło 
Czerniewo pokonując drużyny z Trąbek Wielkich: I 5 : 0 i II tylko 2 : 1 (przegrywając do 11 
minuty) oraz Domachowo 5 : 1. Na drugim miejscu tej grupy uplasowały się Trąbki Wielkie 
I, które okazały się minimalnie lepsze od Trąbek Wielkich II. Wygrały one tylko 1 : 0 i to po 
bardzo problematycznej bramce.

Dwa półfinały były bardzo różne. W pierwszym Ełganowo bez problemów pokonało 
Trąbki Wielkie I aż 7 : 1. Natomiast w drugim o wygranej Czerniewa nad Kłodawą zadecydo-
wała bramka zdobyta już w 3 minucie. Później mimo wielu sytuacji pod jedną i drugą bramką 
wynik nie zmienił się.

W żadnym meczu grupowym i półfinałowym nie padł wynik remisowy. Remisami nato-
miast zakończyły się dwa najważniejsze mecze Mistrzostw.

W meczu o 3. miejsce już w 4 minucie Kłodawa prowadziła 2 : 0, a na koniec pierwszej 
połowy było 3 : 1. Jednak druga połowa należała już do piłkarzy Trąbek Wielkich I, którzy 
strzelili dwie bramki i doprowadzili do wyrównania. Po remisie sędziowie zarządzili konkurs 
rzutów karnych. Okazało się, że o wyniku zadecydował pierwszy strzał, który obronił bramkarz 
Piotr Niedźwiecki (Trąbki Wielkie I), gdyż pozostałe okazały się celne.

Także remis i to bezbramkowy padł w meczu finałowym. Emocji nie brakowało, ale żadnej 
z drużyn nie udało się zdobyć bramki. Być może byłoby inaczej, gdyby w zespole z Ełganowa 
grał Sebastian Bara. Niestety inne obowiązki nie pozwoliły temu zawodnikowi wystąpić w fi-
nale. I tak o zdobyciu Mistrzostwa Gminy zadecydowały rzuty karne i to dopiero ich czwarta 
kolejka. W pierwszych trzech trafili do bramki: Bartłomiej Dończyk i Damian Lewańczyk (obaj 
z Czerniewa) i Cezary Kusaj i Jakub Pelowski (obaj z Ełganowa). Natomiast Tomasz Dończyk 
(Czerniewo) strzelił obok bramki, a strzał Łukasza Zittermanna (Ełganowo) obronił Szymon 
Krakowski (Czerniewo). W czwartej kolejce Mateusz Dończyk (Czerniewo) nie trafił do bram-
ki, a Krystian Szweda (Ełganowo) umieścił piłkę w siatce i to Ełganowo mogło się cieszyć ze 
zdobycia, trzeci raz z rzędu, tytułu Mistrza Gminy Trąbki Wielkie w futsalu.

Pierwsze trzy drużyny otrzymały puchary, dyplomy i talony do korzystania z Hali Spor-
towej odpowiednio przez 3, 2 i 1 godzinę.

Zawodnicy tych drużyn udekorowani zostali medalami. Przyznano także nagrody indy-
widualne. Najlepszym zawodnikiem uznany został Cezary Kusaj (Ełganowo), a bramkarzem 
– Szymon Krakowski (Czerniewo). Najlepszym strzelcem został zdobywca 12-bramek Seba-
stian Bara (Ełganowo).

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski
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W 2018 roku już po raz 24. odbyło się 
Współzawodnictwo Sołectw Gminy Trąbki 
Wielkie. W ramach Współzawodnictwa od-
było się 16 zawodów. Najwięcej wygranych, 
bo 4, zanotowało Sołectwo Trąbki Wielkie 
– w warcabach, Senioriadzie, golfie i strze-
laniu. Po trzy zwycięstwa miały następujące 
sołectwa: Czerniewo - w koszykówce, piłce 
nożnej 6-osobowej i tenisie oraz Sobowidz 
- w wędkarstwie, piłce siatkowej mężczyzn 
i tenisie stołowym. Sześć sołectw okazało 
się najlepszym jeden raz: Drzewina w biegu 
przełajowym, Ełganowo w futsalu, Gołębiewo 
Wielkie w szachach, Kaczki w lekkoatletyce, 
Mierzeszyn w piłce siatkowej kobiet i Pawłowo 
w Turnieju Sołectw.

Za zajęcie miejsca od 1. do 25. w w/w za-
wodach sołectwa mogły otrzymać następującą 
ilość punktów: 1. miejsce – 30 pkt,

2. miejsce – 27 pkt, 3. miejsce – 24 pkt, 
4. miejsce – 22 pkt, 5. miejsce – 21 pkt itd. 
aż do 25. miejsca - 1 pkt.

Tym razem nie było sołectwa, które wy-
stąpiłoby we wszystkich zawodach. Najwięcej 
udziałów zanotowało Sołectwo Trąbki Wiel-
kie, gdyż nie wystąpiło tylko w rywalizacji 
w koszykówce i w piłce siatkowej mężczyzn.

Oprócz 4 zwycięstw zanotowało także: 
trzy drugie miejsca – w szachach, wędkarstwie 
i piłce nożnej 6-osobowej, dwa trzecie – w te-
nisie stołowym i futsalu, dwa czwarte – w te-
nisie i w lekkoatletyce, jedno piąte – w piłce 
siatkowej kobiet, jedno dziewiąte  – w Turnie-
ju Sołectw i jedno trzynaste  – w biegu prze-
łajowym. Odniosło zdecydowane zwycięstwo 
zdobywając 344 punkty.

Na drugim miejscu uplasowało się Sołec-
two Kaczki. Zdobyło aż o 45 punktów mniej 
od Trąbek Wielkich, czyli 299. Nie wystąpiło 
jednak aż w trzech zawodach: w szachach, 
w wędkarstwie i w piłce nożnej 6-osobowej. 
W pozostałych uzyskało następujące wyniki: 
jedno pierwsze miejsce - w lekkoatletyce, 
cztery drugie miejsca - w golfie,w strzelaniu, 
w piłce siatkowej mężczyzn i w tenisie stoło-
wym, jedno trzecie miejsce – w koszykówce, 
jedno czwarte miejsce – w tenisie, dwa piąte 
miejsca – w Senioriadzie i futsalu, trzy szóste 
miejsca – w warcabach, biegu przełajowym 
i piłce siatkowej kobiet, jedno trzynaste miej-
sce – w Turnieju Sołectw.

Trzecie miejsce zajęło Sołectwo Czer-
niewo zdobywając o 13 punktów mniej od 
Kaczek, czyli 286 pkt. To Sołectwo także 
nie uczestniczyło w 3 zawodach: w wędkar-
stwie, lekkoatletyce i piłce siatkowej kobiet. 
Poza wygranymi w koszykówce, piłce nożnej 
6-osobowej i tenisie uzyskało następujące 
wyniki: jedno drugie miejsce – w futsalu, 
cztery czwarte miejsca – w szachach, w war-
cabach, w golfie i w piłce siatkowej mężczyzn, 
jedno szóste – w Turnieju Sołectw, jedno 
siódme – w biegu przełajowym, jedno dwu-

WSPÓŁZAWODNICTWO SOŁECTW 2018:  
1. TRĄBKI WIELKIE, 2. KACZKI, 3. CZERNIEWO

naste – w Turnieju Sołectw i jedno piętnaste 
- w strzelaniu.

Przynajmniej w jednych zawodach star-
towało 24 sołectwa. Niestety, w żadnym z nich 
nie uczestniczyło Łaguszewo.

Pełna klasyfikacja przedstawiona jest 
poniżej:

  1. Trąbki Wielkie – 344 pkt
  2. Kaczki – 299 pkt
  3. Czerniewo – 286 pkt
  4. Trąbki Małe – 284 pkt
  5. Ełganowo – 245 pkt
  6. Mierzeszyn – 181 pkt
  7. Domachowo – 170 pkt
  8. Sobowidz – 168 pkt
  9. Gołębiewo Wielkie – 146 pkt
10. Pawłowo – 127 pkt
11. Kleszczewo – 124 pkt
12. Drzewina – 109 pkt
13. Kłodawa – 95 pkt
14. Cząstkowo – 89 pkt
15. Gołębiewo Średnie – 77 pkt
16. Postołowo – 64 pkt
17. Gołębiewko – 60 pkt
18. Zła Wieś – 59 pkt
19. Rościszewo – 51 pkt
20. Klępiny – 45 pkt
21. Warcz – 44 pkt
22. Błotnia – 39 pkt
23. Graniczna Wieś – 28 pkt
24. Zaskoczyn – 13 pkt
25. Łaguszewo – 0 pkt
W porównaniu z ubiegłym rokiem nie 

zanotowały zmian następujące sołectwa: 
Trąbki Wielkie (1), Mierzeszyn (6) i Posto-
łowo (16).

9 awansowało: Kaczki z 5 na 2, Ełganowo 
z 11 na 5, Sobowidz z 9 na 8, Pawłowo z 17 
na 10, Drzewina z 13 na 12, Cząstkowo z 21 
na 14, Zła Wieś z 22 na 18, Warcz z 25 na 21, 
Błotnia z 24 na 22.

Największy wzrost zanotowały: Pawłowo 
i Cząstkowo – o 7 miejsc.

13 sołectw zanotowało spadek. Były to: 
Czerniewo z 2 na 3, Trąbki Małe z 3 na 4, Do-
machowo z 4 na 7, Gołębiewo Wielkie z 8 na 
9, Kleszczewo z 7 na 11, Kłodawa z 12 na 13, 
Gołębiewo Średnie z 14 na 15, Gołębiewko 
z 10 na 17, Rościszewo z 15 na 19, Klępiny 
z 19 na 20, Graniczna Wieś z 20 na 23, Za-
skoczyn z 18 na 24 i Łaguszewo z 23 na 25.

Z powyższego zestawienia wynika, że 
najbardziej dołowało Gołębiewko - o 7 miejsc.

We wszystkich dotychczasowych impre-
zach w ramach Współzawodnictwa Sołectw 
uczestniczyło 614 osób (5,69% mieszkańców 
Gminy), w tym 240 zawodniczek i 374 zawod-
ników. Najwięcej wśród nich jest mieszkań-
ców Trąbek Wielkich – 104, Ełganowa – 54 
i Kaczek - 53. Biorąc jednak pod uwagę pro-
centowy wskaźnik uczestników do wszystkich 
mieszkańców to na pierwszym miejscu jest 
Drzewina – 38,71% (36 osób), a potem Trąbki 

punktami zajęli: Sebastian Buga z Kaczek, 
Grzegorz Wiński ze Złej Wsi, Krzysztof Pe-
pliński z Domachowa i Wojciech Jaszyński 
z Pawłowa.

Podobnie jak u zawodniczek, tak i u za-
wodników o kolejności miejsc 2-3 i 5-8 decy-
dowała większa ilość wyższych miejsc.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród nastąpi w dniu 15 czerwca 2019 
roku podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach”.

Za zajęcie sześciu pierwszych miejsc we 
Współzawodnictwie Sołectw nagrodami będą 
puchary i dyplomy, a także nagrody pienięż-
ne: odpowiednio 1500 zł, 1200 zł, 1000 zł, 
800 zł, 700 zł i 600 zł. Następne cztery sołec-
twa otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne: 
odpowiednio 500 zł, 400 zł, 300 zł i 200 zł.

Dodatkową nagrodą dla sołectwa, które 
zwyciężyło we Współzawodnictwie, czyli dla 
Trąbek Wielkich będzie możliwość zorgani-
zowania Turnieju Sołectw w następnej edycji.

Trzy najlepsze zawodniczki i trzech 
najlepszych zawodników w klasyfikacji Naj-
wszechstronniejszej Zawodniczki Gminy 
i Najwszechstronniejszego Zawodnika Gminy 
otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rze-
czowe o wartości odpowiednio: 200 zł, 150 
zł i 100 zł. Zawodniczki i zawodnicy, którzy 
zajmą miejsca od 4. do 6. otrzymają dyplo-
my i statuetki.

Leszek Orczykowski

Małe – 12,97% (38 osób), Kaczki – 11,96% (53 
osoby) i Klępiny - 10,53% (6 osób).

Oprócz Łaguszewa, najmniej osób star-
towało z Granicznej Wsi i z Zaskoczyna po 1.

Oprócz Współzawodnictwa Sołectw 
prowadzona była klasyfikacja na Najwszech-
stronniejszą Zawodniczkę Gminy i Naj-
wszechstronniejszego Zawodnika Gminy. Za 
każdy start w poszczególnych konkurencjach 
Mistrzostw Gminy w lekkoatletyce, golfie, 
w Turnieju Sołectw oraz w pozostałych za-
wodach przyznawano 1 punkt.

Klasyfikację Najwszechstronniejszych 
Zawodniczek wygrała Agnieszka Górska 
z Trąbek Małych (13 pkt) druga była Micha-
lina Perka z Kaczek (12 pkt). Kolejne miejsca 
z 7 punktami zajęły: Justyna Perka z Kaczek, 
Irena Kuchnowska z Mierzeszyna i Marlena 
Żmuda z Czerniewa. Pięć punktów zdobyły: 
Nikola Wińska ze Złej Wsi, Iwona Lewan-
dowska z Drzewiny, Emilia Glina ze Złej Wsi 
i Ewelina Wińska ze Złej Wsi. O kolejności 
na miejscach 3-5 i 6-9 zadecydowała większa 
ilość wyższych miejsc.

W klasyfikacji Najwszechstronniejszego 
Zawodnika na pierwszym miejscu uplasował 
się Filip Żmuda z Czerniewa z 9 punktami, 
a za nim – Hubert Hałun z Trąbek Wielkich 
i Władysław Kanka z Trąbek Małych (obaj po 
8 punktów). Czwarty był Przemysław Perka 
z Kaczek z 7 punktami. Kolejne miejsca z 6 
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Agnieszka Górska, zdjęcie: Ryszard DominowskiFilip Żmuda, zdjęcie: Wiesław Kempa



Komisja Ekonomiczna  
i Rozwoju Gospodarczego

1. Radny Marian Płotka - Przewodniczący
2. Radny Zbigniew Gębka - Zastępca Przewodniczącego
3. Radna Wioleta Frydrych - członek
4. Radny Wiesław Keler - członek
5. Radny Sławomir Mazurek - członek
6. Radny Roman Olszewski - członek
7. Radny Jan Selka - członek
8. Radny Michał Studziński - członek
9. Radny Grzegorz Żukowski - członek

RADNI VIII KADENCJI RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

Zbigniew Leszczyński  
Przewodniczący Rady Gminy

Marek Czerwiński 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ryszard Budzyński Wioleta Frydrych Zbigniew Gębka Władysław Kanka Wiesław Keler

Sławomir Mazurek Roman Olszewski Justyna Perka Marian Płotka

Krystian Sadowski Jan Selka Michał Studziński Grzegorz Żukowski

KOMISJE RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE VIII KADENCJI
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  

i Spraw Społecznych
1. Radny Władysław Kanka - Przewodniczący
2. Radny Jan Selka - Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Wiesław Keler - członek
4. Radny Roman Olszewski - członek
5. Radny Marian Płotka - członek
6. Radny Krystian Sadowski - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Radny Ryszard Budzyński – Przewodniczący
2. Radny Grzegorz Żukowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Radna Justyna Perka – członek

Gmina Trąbki WielkieGmina Trąbki Wielkie

Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia
1. Radna Wioleta Frydrych - Przewodniczący
2. Radny Jan Selka - Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Zbigniew Gębka - członek
4. Radny Władysław Kanka - członek
5. Radna Justyna Perka - członek
6. Radny Krystian Sadowski - członek

Komisja Rewizyjna
1. Radny Sławomir Mazurek – Przewodniczący
2. Radny Michał Studziński – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Ryszard Budzyński – członek

Komisja Statutowa
1. Zbigniew Leszczyński – Przewodniczący
2. Ryszard Budzyński – członek
3. Radna Wioleta Frydrych – członek
4. Radny Władysław Kanka – członek
5. Radny Sławomir Mazurek – członek
6. Radny Marian Płotka – członek

Dorota Bąk

RADNI POWIATU GDAŃSKIEGO Z GMINY TRĄBKI WIELKIE

Tomasz Kempa Józef Sroka Karol Guzikiewicz Magdalena Sroka

RADNI SEJMIKU POMORSKIEGO Z GMINY TRĄBKI WIELKIE
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