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Podobnie jak w latach poprzednich Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną przygotowali dla dzieci w czasie ferii szereg 
propozycji spędzenia wolnego czasu. Była więc półkolo-
nia, były wycieczki na lodowisko do Gdańska, do Galerii 
„Szary Ganek” i na Faktorię w Pruszczu Gdańskim, były 
bale karnawałowe i spektakle, były różnego rodzaju zajęcia: 
multimedialne, kulinarne, break dance, taneczne, świetli-
cowe, kreatywne, plastyczne, z robotyki, a także turnieje 
tenisa i tenisa stołowego oraz zajęcia wędkarskie. W su-
mie 15 różnych wydarzeń, 146 godzin i 683 uczestników.

Nowością była 5-dniowa półkolonia zorganizowana 
w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie. Obiekty szkolne 
niezbyt często były wykorzystywane, gdyż dużo czasu 
dzieci spędzały na wycieczkach.

Jeździły na łyżwach na Lodowisku Miejskim 
w Gdańsku i lodowisku Portu Gdańsk, tańczyły na balu 
w Trąbkach Wielkich, oglądały spektakl w świetlicy 
w Mierzeszynie i film w kinie „Na bursztynowym szla-
ku” w Pruszczu Gdańskim, zwiedzały Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku, jeździły wozami dra-
biniastymi szlakiem konnym wiodącym u podnóża Góry 
Wieżyca i bawiły się w Sali Zabaw Amazonia w Gdyni. 
W półkolonii wzięło udział 30 dzieci.

Po raz pierwszy w czasie ferii dzieci pojechały na 
wycieczkę do Pruszcza Gdańskiego. W Galerii „Szary 
Ganek” wzięły udział w warsztatach barwienia mate-
riałów włókienniczych korzystając z liści, a na Faktorii 
Handlowej – w warsztatach garncarskich. Efektem ich 
prac były płócienne torby z oryginalnymi wzorami oraz 
naczynia gliniane stanowiące pamiątkę z wycieczki. Był 
także czas na zwiedzanie Galerii i Faktorii. 27 dzieci spę-
dziło tam 7 godzin.

Także pierwszy raz dzieci otrzymały propozycje 
uczestniczenia w warsztatach z robotyki w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich. Zainteresowanie było 
duże, ale było ono skierowane tylko do 12 osób. Podczas 
5 dwugodzinnych zajęć dzieci korzystały z robotów Pho-
ton oraz klocków Lego Mindstorms.

Tradycyjnie już zorganizowane zostały wycieczki dla 
czytelników bibliotek w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu 
i Mierzeszynie na Lodowisko Miejskie w Gdańsku. Tym 
razem uczestniczyło w nich 127 dzieci, które lodową taflę 
miały tylko do swojej dyspozycji.

Nie mogło także zabraknąć bali karnawałowych. 
W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich i w świetli-
cach: w Łaguszewie i w Gołębiewku bawiło się 92 dzieci.
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Także sporym zainteresowaniem cieszyły się spek-
takle teatralne. Aż 136 osób obejrzało trzy przedstawie-
nia: „Dziadek do orzechów” Teatru Blaszany Bębenek 
w świetlicy w Mierzeszynie, „Cudowna kraina bajek” 
w wykonaniu Wandy Neumann w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich oraz „Lodowa kraina” Studia Krak-
-Art w Sali GOKSiR.

Chętnych nie brakowało do uczestnictwa w dwóch 
zajęciach kulinarnych. Zapisy trwały bardzo krótko, gdyż 
obowiązywał limit 25 osób. Zajęcia prowadził Szef Kuch-
ni Restauracji „Harmonia” w Gdańsku Mikołaj Gilecki. 
Dzieci wspólnie z nim robiły m.in. tortillę, naleśniki 
i mus czekoladowy.

12 osób uczestniczyło w bloku zajęć poświęconych 
wędkarstwu. Były one różnorodne: konkurs plastyczny 
„Ryba w trąbce”, który wygrała Marcelina Olszewska, 
pokaz sprzętu wędkarskiego, spotkanie ze zwycięzcą 
wielu spinningowych zawodów wędkarskich Marcinem 
Czapiewskim, który przekazał dzieciom prezentowaną 
wcześniej zanętę, a najaktywniejszy uczestnik spotkania 
obdarowany został przez niego markową wędką, pokaz 
filmu „ABC wędkarstwa”. Na zakończenie wszyscy wzię-
li udział w grze wędkarskiej z łapaniem ryb „na sucho”. 
Najlepiej w tej grze radziła sobie Malwina Buczyńska.

Podczas ferii odbyły się także 4 zajęcia multimedialne. 
Ich miejscem były: świetlice w Pawłowie i Złej Wsi, salka 
parafialna w Sobowidzu oraz sala GOKSiR. Udział w nich 
wzięły 33 osoby. Dziewczęta najchętniej próbowały swoich 
sił w grze Just Dance 2018 polegającej na wykonywaniu 

tricków i figur tanecznych w rytm znanych przebojów, 
a chłopcy – w grze FIFA 2017 rozgrywając mecze piłkar-
skie na ekranie komputera. Wspólnie natomiast bawili się 
uczestnicząc w grze Sports Champions 2, w której można 
było rywalizować w różnych dyscyplinach sportowych.

Miłośnicy sportu mieli możliwość rywalizować w tur-
niejach tenisa i tenisa stołowego.

W dwóch turniejach na kortach w Trąbkach Małych 
startowało 15 osób. W pierwszym zwyciężył Maksymilian 
Kukowski, a w drugim – w grupie młodszej Krzysztof 
Pasztaleniec, a w grupie starszej – Maciej Kulla.

Pingpongiści w Sali gimnastycznej w Sobowidzu 
rozegrali 8 turniejów. Aż 4 z nich wygrał Bartosz Paw-
lukiewicz, 3 razy zajął 2. miejsce, raz 3 i to on, wśród 14 
startujących, okazał się najlepszy w końcowej klasyfikacji. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła Oliwia Fijał.

Dzieci mogły również skorzystać z atrakcji przygoto-
wanych przez biblioteki. W Trąbkach Wielkich, oprócz zajęć 
z robotyki, odbywały się zajęcia kreatywne, podczas których 
tworzyły walentynkowe prezenty. Ten sam temat zainspirował 
w Mierzeszynie do wykonania przez dzieci „drzewka”, które 
zamiast liści miało serduszka oraz dekoracji walentynkowej. 
Natomiast w Sobowidzu przebojem były zabawy slime’ami 
i squishies’ami. Odwiedziło wtedy bibliotekę, zamienioną 
w salę eksperymentów, aż 17 osób. Postępując zgodnie 
z instrukcją z książki: „Super squishies, slime i putty” dzieci 
wykonały przeróżne slime oraz squishies, które zabrały do 
swoich domów, aby pochwalić się rodzicom. Niewiele mniej 
osób było kiedy tematem zajęć były zabawy klockami Lego 
lub gdy biblioteka zamieniła się w pokój zagadek.

Oczywiście na czas ferii nie zostały przerwane zajęcia, 
które regularnie odbywają się w czasie roku szkolnego. 
Tak więc dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach świetli-
cowych w Gołębiewku i Gołębiewie Średnim, zajęciach 
plastycznych, break dance czy tanecznych.

Tych wydarzeń dla dzieci nie byłoby, gdyby nie spon-
sorzy i partnerzy. Oto oni: Gmina Trąbki Wielkie, Gminna 
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wiel-
kich, Władysław Ornowski, Fundacja Pomocy Społecznej 
na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Kantyna AïOLI inspired by 
Gdańsk, Pizza Tino w Pruszczu Gdańskim, Leo-Centrum 
Języków Obcych w Pruszczu Gdańskim, Koło PZW Nr 117 
„Czapla” z Pruszcza Gdańskiego, Rada d/s Młodzieży przy 
PZW Okręg w Gdańsku, Marcin Czapiewski, Parafia w So-
bowidzu, UKS Kosynier Sobowidz, UKS Leo-Polmed Trąbki 
Małe, rady sołeckie wsi: Gołębiewko, Gołębiewo Średnie, 
Łaguszewo, Mierzeszyn, Pawłowo, Zła Wieś, szkoły pod-
stawowe w Mierzeszynie, Sobowidzu i Trąbkach Wielkich. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Leszek Orczykowski
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Zdjęcie: Mariusz Zaorski
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Zakończyły się roboty bu-
dowlane związane z pierwszym 
etapem przebudowy drogi gmin-
nej na ul.  Andrzeja Grubby 
w miejscowości Trąbki Małe. 
W wyniku prac utwardzono od-
cinek 410 metrów bieżących drogi 
płytami betonowymi typu JOMB. 
W wyniku zleconych prac doko-
nano także umocnienia skarpy na 
przepuście wodnym. W kolejnym 
etapie planuje się utwardzenie od-
cinka łączącego się z drogą powia-
tową oraz zamontowanie barierek 
ochronnych w miejscu przepustu, 
które przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Tekst i zdjęcie:  
Seweryn Nagórski

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH  
NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Zakończyły się wybory sołtysów na kadencję 2019 
– 2023. A oto wyniki wyborów.

Pierwsze z nich odbyło się w dniu 16 stycznia w so-
łectwie Warcz. Sołtysem został tam wybrany Adam Wicki. 
W dniu 18 stycznia wybory na Sołtysa Kleszczewa wygrał 
Jan Selka. 23 stycznia Sołtysem Gołębiewka została Łucja 
Fibik, 24 stycznia Sołtysem Kłodawy – Krystian Sadowski, 
25 stycznia Sołtysem Gołębiewa Średniego – Daniel Fedak, 
28 stycznia Sołtysem Czerniewa – Agnieszka Rogalska, 
29 stycznia Sołtysem Drzewiny – Konrad Seredyński, 18 
lutego Sołtysem Łaguszewa – Karolina Krzewska, a Sołty-
sem Błotni – Andrzej Klonowski, 19 lutego Sołtysem Ro-
ściszewa – Andrzej Mączyński, a Sołtysem Klępin – Marta 

Grzesiuk, 20 lutego Sołtysem Domachowa – Krzysztof 
Pepliński, a Sołtysem Zaskoczyna – Krzysztof Barań-
ski, 25 lutego Sołtysem Sobowidza – Krzysztof Łoński, 
1 marca Sołtysem Trąbek Małych – Władysław Kanka, 
4 marca Sołtysem Czastkowa – Beata Wajsbrot, a Sołtysem 
Postołowa – Krzysztof Leśko, 5 marca Sołtysem Pawłowa 
– Anna Mulawa, a Sołtysem Granicznej Wsi – Barbara 
Pelewska, 7 marca Sołtysem Złej Wsi – Leszek Skowron, 
11 marca Sołtysem Mierzeszyna – Grzegorz Dąbkowski, 
12 marca Sołtysem Ełganowa – Franciszek Surma, 13 
marca Sołtysem Trąbek Wielkich – Wioleta Frydrych, 
14 marca Sołtysem Gołębiewa Wielkiego – Piotr Jędras, 
a 18 marca Sołtysem Kaczek – Justyna Perka. Mamy więc 

25 sołtysów. Tylko w 7 sołectwach nastąpiła ich zmiana. 
Nowymi sołtysami są: Piotr Jędras w Gołębiewie Wiel-
kim, Grzegorz Dąbkowski w Mierzeszynie, Krzysztof 
Leśko w Postołowie, Andrzej Mączyński w Rościszewie, 
Krzysztof Łoński w Sobowidzu, Adam Wicki w Warczu 
i Leszek Skowron w Złej Wsi. Aż 5 spośród sołtysą jest 
jednocześnie radnymi. Są to: Wioleta Frydrych, Justyna 
Perka, Władysław Kanka, Krystian Sadowski i Jan Selka.

Katarzyna Czyż

NOWA STRONA INTERNETOWA 
GMINY TRĄBKI WIELKIE

TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWACH:  
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

W wyniku zawartych umów z wykonawcami rozpoczęły się prace 
budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w trzech 
miejscowościach Gminy Trąbki Wielkie: w Gołębiewie Średnim, 
w Gołębiewie Wielkim oraz w Sobowidzu. Kolejno w poszczególnych 
miejscowościach zostanie wykonane łącznie około 26 kilometrów sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej.

W Sobowidzu trwają natomiast prace związane z rozbudową ścieżki 
rowerowej na starym nasypie kolejowym. Zgodnie z harmonogramem, 
do końca sierpnia 2019 roku przybędzie blisko 2,5 km nowej ścieżki 
rowerowej z Sobowidza w kierunku Pszczółek.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

PRZEBUDOWA DROGI W TRĄBKACH 
MAŁYCH ZAKOŃCZONA

Zupełnie nową odsłonę ma najnowsza 
wersja witryny Gminy Trąbki Wielkie. Strona 
jest w trakcie dostosowywania do dzisiejszych 
standardów stron internetowych. Będzie rów-
nież w pełni responsywna, co ma znaczenie 
przy korzystaniu z niej z innych urządzeń 
takich jak smartfony czy tablety. Nowy portal 

dostosowany będzie również do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zmiany mają spełnić 
oczekiwania użytkowników, ułatwić kontakt 
z Urzędem i znalezienie niezbędnych informa-
cji. Jej adres to https://www.trabkiw.ug.gov.pl/

Zapraszamy do korzystania z nowej strony.
Andrzej Markowski
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91. URODZINY PANI KRYSTYNY
W dniu 5 lutego 2019 roku swoje 91 urodziny obchodziła Pani 

Krystyna Karbowska zamieszkała w Kaczkach. Z tej okazji Jubilatkę 
odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Seniorka 
otrzymała bukiet kwiatów, upominek wraz z serdecznymi życzeniami 
długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody du-
cha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości 
oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Anna Serwa
Zdjęcie: Katarzyna Gąsiorowska

96. URODZINY PANI ŁUCJI
W dniu 7 lutego 2019 roku swoje 96 urodziny obchodziła Pani Łu-

cja Juszczyk zamieszkała w Ełganowie. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził 
Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Seniorka 
otrzymała bukiet kwiatów, upominek wraz z serdecznymi życzeniami 
długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody du-
cha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości 
oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Anna Serwa
Zdjęcie: Malwina Paul

90. URODZINY PANA WOJCIECHA
W dniu 3 lutego 2019 roku swoje 90 urodziny obchodził Pan 

Wojciech Poręba zamieszkały w Mierzeszynie. Z tej okazji Jubilata 
odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Seniorka 
otrzymała bukiet kwiatów, upominek wraz z serdecznymi życzeniami 
długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody du-
cha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości 
oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Anna Serwa
Zdjęcie: Katarzyna Gąsiorowska

OGŁOSZENIE O NABORZE  
NA STANOWISKO  

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,  

Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich  
ogłasza nabór na stanowisko  

główny księgowy na zastępstwo
Wymiar etatu: 3/4 etatu na zastępstwo

Data planowanego zatrudnienia:  
od 1 maja 2019 r. na czas określony  

tj. na czas zastępstwa.
Szczegóły na stronie:  

www.goksir-trabkiwielkie.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE  
NA STANOWISKO  

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Trąbkach Wielkich
ogłasza nabór na stanowisko  

główny księgowy na zastępstwo
Wymiar etatu: 1/4 etatu na zastępstwo

Data planowanego zatrudnienia:  
od 1 maja 2019 r. na czas określony  

tj. na czas zastępstwa.
Szczegóły na stronie:  

www.gbp-trabkiwielkie.pl
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UTRUDNIENIA NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 222
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w związku z realizacją zadania Rozbudowy 

DW 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański zawiadamia, że w wyniku wystąpienia 
nieprzewidzianych warunków gruntowo-wodnych w miejscowościach Kleszczewo, Gołębiewo 
Wielkie i Siwiałka konieczne stało się wykonanie wgłębnych wzmocnień podłoża na przed-
miotowych odcinkach drogi wojewódzkiej. Sytuacja ta będzie skutkowała zamknięciem drogi 
wojewódzkiej nr 222 na czas potrzebny na realizację robót związanych z wykonaniem pali.

W miejscowości Kleszczewo prace się już rozpoczęły, zaś ruch odbywa się wahadłowo 
tymczasowym objazdem wzdłuż drogi wojewódzkiej.

PLANOWANE terminy zamknięcia pozostałych odcinków drogi wojewódzkiej to:
*  odcinek C o dł. ok. 100 m (m. Gołębiewo Wielkie, za skrzyżowaniem ze światłami na 

Sobowidz jadąc w kierunku Starogardu Gdańskiego) – 2 połowa kwietnia 2019 na okres 
ok. 2,5 m-ca,

*  odcinek D2 o dł. ok. 300 m (Siwiałka – początek za skrzyżowaniem z drogą gminną na 
Bojary jadąc w kierunku Starogardu Gdańskiego) – 2 połowa kwietnia 2019  na okres 
ok. 4,5 m-ca,

*  odcinek D1 o dł. ok. 100 m (Siwiałka – początek przed miejscowością jadąc w kierunku 
Starogardu Gdańskiego) – od zakończenia robót na odcinku D2, tj. od sierpnia 2019. 
na okres ok. 3 m-cy.

Na czas całkowitego zamknięcia odcinków drogi objazd zostanie poprowadzony dro-
gami krajowymi nr S6, 91, 22 oraz autostradą A1 (jako alternatywa).

Ruch lokalny oraz komunikacja zbiorowa będzie funkcjonowała wyznaczonym dla 
niej objazdem drogami gminnymi i powiatowymi. Ze względu na parametry techniczne 
dróg lokalnych i ich nawierzchnię konieczne jest poprowadzenie objazdu dla ruchu tran-
zytowego drogami krajowymi.

Wykonawca robót poinformuje o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu z mini-
mum 7 dniowym wyprzedzeniem.

Najbardziej aktualne informacje na temat zamknięć odcinków DW 222 umieszczone 
są również na stronie internetowej tut. Zarządu:

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/utrudnienia/
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy kierowców o stosowanie się do wprowadza-

nych zmian w organizacji ruchu.
Joanna Wyszumirska

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

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

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

brelokach, chustach itp.

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

608 390 865  
projektujemy:

nadruki na : 

606 328 228

wykonyjemy 

ul. Jodłowa 31
83-034 Trąbki Wielkie 

www. z .plslub marzen

 

 
Trąbki Wielkie  

11 kwietnia 2019 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

ul. Sportowa 17b 

Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 

                      
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Operacja współfinansowana ze środków 

Unii Europejskiej w ramach  poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
     

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” 
ul. Obrońców Wybrzeża 2B/6, 83-000 Pruszcz Gdański; Tel: 58 306 33 55 

Email: biuro@trzykrajobrazy.pl; www.trzykrajobrazy.pl 

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2019 

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności 
związanej z turystyką lub rekreacją.” 
 
Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-15-2019/ 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 16/2019 

ZAKRES TEMATYCZNY: „„Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności 
związanej z turystyką lub rekreacją” 

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-16-2019/ 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 17/2019 

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub 
kulturalnej, realizowane przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb 
społecznych 

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-17-2019/ 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 18/2019 

ZAKRES TEMATYCZNY: Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnej, 
wykorzystujące: istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru, profesjonalistów 
z określonych dziedzin, w celu stworzenia zorganizowanych grup zainteresowań 

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-18-2019/ 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 19/2019 

ZAKRES TEMATYCZNY: „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi 
związane z turystyką lub rekreacją.” 

Szczegóły: https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-19-2019/ 
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HARCERZE ŚWIĘTOWALI 
DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Harcerze z 11 GDSH „CEGŁY” im. Anny Burdówny spotkali się 
w dniu 22 lutego 2019 roku na zbiórce z okazji Dnia Myśli Braterskiej 
czyli jednego z najważniejszych świąt harcerskich -rocznicy urodzin za-
łożyciela ruchu skautowego Roberta Baden-Powella i jego żony Oleve. 
Skauci i harcerze z całego świata łączą się tego dnia myślami, aby przy-
pomnieć sobie jak ogromna jest skautowa rodzina i spędzają razem czas 
w celu zacieśniania więzi i przyjaźni, która jest kluczem w pracy każdej 
drużyny. Podczas zbiórki została zorganizowana gra terenowa która na-
uczyła młodych harcerzy między innymi: elementów pierwszej pomocy, 
podstaw rozpalania ogniska, korzystania z mapy oraz pomogła w utrwa-
leniu szyfrowania i odszyfrowywania. Po grze terenowej harcerze udali 
się do GOKSiR-u na kolejną część zbiórki. Tam czekał na nich przygo-
towany poczęstunek. Po pląsach i zabawach przyszedł czas na Kominek 
Obrzędowy i rozdanie nagród za wykonanie zadań podczas zbiórki.

Przyboczna Paulina Jaszewska
Zdjęcie: Zastępowy Igor Zwarra

STRAŻACY PRZY KOMPUTERACH
W ciągu roku ponad 150 razy wyjeżdżają 

na akcje takie jak wypadki, pożary i miejscowe 
zagrożenia, regularnie stają na podium zawo-
dów strażackich gminnych, powiatowych i wo-
jewódzkich, otrzymują wyróżnienia za musztrę 
strażacką, uczestniczą w pokazach strażackich 
w szkołach i z okazji Dnia Dziecka. Można na Nich liczyć o każdej porze 
dnia i nocy, nawet wtedy gdy uczestniczą w kursie komputerowym „E-mocni: 
cyfrowe umiejętności, realne korzyści.”- O kim mowa? O naszych Strażakach 
z OSP Rościszewo, którzy zasługują na tytuł e-Mocnych Strażaków. Polecają 
szkolenie e-Mocni i jednocześnie zapraszają wszystkich chętnych dorosłych 
oraz młodzież do służby w szeregach OSP Rościszewo. Brawo OSP Rościszewo!

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

X. MAŚLAK ZAPRASZA NA JAJCARNIĘ
Wszystko się wyklarowało, a właściwie najważniejsza rzecz: po staraniach 

Wójta (bravo!) przesunięto na połowę kwietnia termin zamknięcia trasy 222 
pomiędzy Gołębiewem Wielkim i Średnim, a więc także... wprowadzenia objaz-
du przez Sobowidz. Dlatego... chcę Was oficjalnie zaprosić na XX-tą Jajcarnię 
w niedzielę 31 marca. Msza rozpocznie się jak zwykle o 11.00. Po niej księża 
z „God’s Guards” i klerycy pomogą w poświęceniu maszyn. Zwyczajowo cze-
ka na Was grochówka przygotowana przez szkołę, bigos od strażaków, kawa 
i ciasto Caritasu w salce, dodatkowo - pierożki Koła Gospodyń. Zostawiając tu 
czy tam parę groszy, pomożecie sołectwu zorganizować Dzień Dziecka, a para-
fii - obóz żeglarski i remont elewacji kościoła. Będzie stanowisko Policjantów 
współpracujących z fundacją DKMS rekrutującą dawców szpiku - poprzez wy-
wiad i wymaz ze śliny - chętni niech wezmą dowód osobisty. Do tradycyjnych 
kategorii konkursowych najlepiej zapisywać się tuż po przyjeździe u Dominiki, 
przy aniołku. Wyjątkowo będzie przyznany GRAAL DLA NAJWIERNIEJSZE-
GO JAJCARZA; najtrudniej wykazać swój staż z czasów „przedsobowidzkich”, 
ale nie jest to niemożliwe: otrzymane wtedy (Sopot, Oliwa) nagrody, plakiet-
ki, zrobione zdjęcia, a nawet zgrany z TVGdańsk czy DWelle film, na którym 
macie swoje 5 sekund, przekonają nas. Wyposażcie się więc nie tylko w róż-
nokolorowe opaski...Nie będzie tym razem koncertu (to jednak Wielki Post), 
ale zapłonie jak zawsze dla chętnych ognisko. Parkowanie w ogrodzie lub na 
łące za kościołem będzie wymagało podkładki pod stopkę - najlepiej wziąć 
własną, bo liczba dyżurnych deseczek jest mocno niewystarczająca. Już teraz: 
bezpiecznego sezonu, samych miłych przygód i spotkań!

Ks. Krzysztof Masiulanis
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I SPRAWNE BAWIŁY SIĘ NA BALU
Już po raz 16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach 

Wielkich zorganizował Bal karnawałowy dla dzieci z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności i dla osób starszych lub samotnych. Odbył 
się on 12 lutego 2019 roku w Auli Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich. Udział w nim wzięli m.in.: Starosta Gdański Stefan Sko-
nieczny, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim Beata 
Kowalczyk oraz Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci 
„Pan Władek” Władysław Ornowski. W części artystycznej wystąpi-
ły przedszkolaki. Były także dzieci z półkolonii organizowanej przez 
GOKSiR. Wszyscy bawili się świetnie. Zapewnił to DJ. Na Bal przybył 
też Święty Mikołaj. A jak był Święty Mikołaj to były także prezenty 
dla wszystkich uczestników. Nie było nikogo kto nie był zadowolony 
z udziału w tym wydarzeniu.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

FERIE NA WYCIECZCE W STOLICY
W dniach 19-22 lutego 2019 roku 45-osobowa grupa dzieci ze wszyst-

kich szkół Gminy Trąbki Wielkie uczestniczyła w wycieczce autokarowej 
do Warszawy. Program wycieczki był bardzo bogaty. Dzieci zwiedziły 
Stadion PGE Narodowy, uczestniczyły w lekcji muzealnej w Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, spacerowały po Starówce, obejrza-
ły wystawę plenerową w Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie, 
zwiedziły Lotnisko Chopina, podziwiały panoramę stolicy z tarasu wi-
dokowego w Pałacu Kultury i Nauki, bawiły się w Centrum Nauki Ko-
pernik, a także robiły zakupy pamiątek w Galerii „Złote Tarasy. Dzieci 
wróciły szczęśliwe, zadowolone i z bagażem wielu radosnych wrażeń. 
A wszystko to dzięki Władysławowi Ornowskiemu z Fundacji Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, który zorganizował wycieczkę. 
Wsparcia Panu Władkowi przy jej organizacji udzielili: Gmina Trąbki 
Wielkie, Fundacja Lotos i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Agnieszka Sondej-Fopka
Zdjęcie: Władysław Ornowski

W VI Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 
„Żołnierze Wyklęci w poezji” w kategorii uczniów 
klas VII-VIII i gimnazjów najlepszą okazała się Do-
minika Budych za recytację wiersza „Polscy bandyci”.

Natomiast w VI Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Bohaterowie Polskiego Podziemia Nie-
podległościowego” w kategorii uczniów klas 0-III 
pierwsze miejsce zdobył Jan Jankowski.

W tym samym Konkursie w kategorii uczniów 
klas IV-VIII wyróżnienie otrzymała Julia Miernik 
ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie.

Równie znakomicie zaprezentowały się uczenni-
ce ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie w „Konkur-
sie Pięknego Czytania” w ramach IX Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego „Z książką na TY”, który 
odbył się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
– Filii w Pruszczu Gdańskim.

Pierwsze miejsca zajęły: w kategorii uczniów 
klas VII – Wiktoria Czyż, w kategorii uczniów klas 
VIII – Aleksandra Gajewska, a na trzecim miejscu 
w kategorii uczniów klas VI uplasowała się Kinga 
Pozorska.

W Konkursie tym laureatami zostali także 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Kłodawie: Julia 
Miernik (2. miejsce w kategorii uczniów klas VIII), 
Artur Wojcieszko(3. miejsce w kategorii uczniów 
klas III) oraz Oskar Labuda (3. miejsce w kategorii 
uczniów klas V).

Joanna Bartkowiak-Zwarra
Zdjęcie: Mariola Jankowska

UCZNIOWIE SZKOŁY W CZERNIEWIE 
LAUREATAMI KONKURSÓW

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, który przypada 1 marca, w Szkole Pod-
stawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku 
odbyły się trzy konkursy. I w każdym z tych kon-
kursów laureatami zostali uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Czerniewie.

W VI Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Pio-
senki Patriotycznej „Żołnierze Wyklęci w pieśni” 
w kategorii uczniów klas VII-VIII i gimnazjów 
zwyciężyła Anna Morawska, która wykonała utwór 
Haliny Mlynkovej „Za wolność”, a drugie miejsce 
zajęła Aleksandra Gajewska, która zaśpiewała utwór 
Mariki „Idziemy w noc”.
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W ostatni wtorek lutego (26.02.2019) Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich 
gościła autorów książki „Pruszcz Gdański – miasto i powiat w latach II wojny świato-
wej 1939 – 1945”.  Bartosz Gondek, Artur Jendrzejewski oraz Marek Kozłow w barw-
ny i ciekawy sposób opowiadali o okolicznościach w jakich powstawała ta publikacja. 
W książce znajdziemy informacje  m.in. o pograniczu polsko – gdańskim i przemycie 
jaki odnotowywały ówczesne służby graniczne, okoliczności i cele powstania lotniska 
wojskowego w Pruszczu Gdańskim, czy historię obozu w Granicznej Wsi oraz wiele 
innych związanych z historią naszych ziem.  Na spotkaniu autorzy książki niejedno-
krotnie zaskakiwali nas ciekawymi historiami. Jednak sami również zostali zaskoczeni 
przez jednego ze słuchaczy, który przyniósł stare, jak dotąd nieznane im,  dokumenty 
z rodzinnego archiwum. Autorzy zauważyli, że nierzadko właśnie dzięki takim spotka-
niom jak nasze ciągle odkrywają nowe ślady i nowe historie. Jest bowiem w naszych 
dziejach wiele białych kart do uzupełnienia, a w myśl prof. dr hab. Błażeja Śliwińskie-
go z Uniwersytetu Gdańskiego „Nauka to proces, który nigdy nie może być uznany za 
zakończony a rzucona myśl musi rodzić nową”. „Rzucone” podczas spotkania myśli 
znalazły kontynuację w trakcie rozmów kuluarowych. Mamy nadzieję, że staną się one 
przyczynkiem do dalszych prac i odkryć w niezwykle ciekawej historii tej części Pomorza.

Katarzyna Mądraszewska
Zdjęcia: Katarzyna Madraszewska

HISTORYCY ZASKAKIWALI 
I ZOSTALI ZASKOCZENI

PROSIMY O „HEJNAŁ TRĄBKOWSKI” 
I „WIEŚCI GMINNE”

„Głos Trąbecki” nie jest pierwszym pismem ukazującym się w Gminie Trąbki 
Wielkie. Kilkanaście lat temu ukazywały się bowiem: „Hejnał Trąbkowski” i „Wieści 
Gminne”. Niestety w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich nie 
ma wszystkich numerów tych czasopism. W związku z powyższym prosimy tych którzy 
posiadają w/w pisma o przekazanie ich do naszej Biblioteki.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

POZNAJEMY SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ 
– BĘDZIE KSIĄŻKA O KŁODAWIE

Już sześć publikacji powstało w ramach cyklu dotyczącego dziejów sołectw Gminy 
Trąbki Wielkie zatytułowanego „Poznajemy swoją Małą Ojczyznę”.

Pierwsza - „Z dziejów sołectwa Domachowo w Gminie Trąbki Wielkie od czasów 
najdawniejszych do 1945 roku” ukazała się w dniu 11 kwietnia 2015 roku. Druga dotyczyła 
Sołectwa Trąbki Małe, a jej promocja odbyła się w dniu 15 listopada 2015 roku. Trzecia 
poświęcona była Sołectwu Mierzeszyn, a jej premiera miała miejsce w dniu 18 grudnia 
2016 roku. Czwarta ujrzała światło dzienne 26 marca 2017 roku w Sobowidzu. Z piątą, 
o Pawłowie, zapoznano się w dniu 19 maja 2017 roku. Szósta zaprezentowana została 
w dniu 8 grudnia 2018 roku. Jest ona wyjątkowa gdyż została wydana w Roku Jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poza tym dotyczy stolicy administracyj-
nej i duchowo-religijnej Gminy, czyli Trąbek Wielkich. W związku z tym została wydana 
w większym niż poprzednie pozycje serii formacie oraz posiada grubą okładkę.

Autorem wszystkich jest Dariusz Dolatowski.
Stanowią one narzędzie budowania tożsamości i poczucia przynależności mieszkań-

ców do danej zbiorowości, podtrzymywania lokalnych tradycji i zwyczajów, umacniania 
poczucia wyjątkowości i odrębności od sąsiadów, wzbudzania szacunku do przodków 
i zrozumienia podejmowanych przez nich decyzji czy prezentowanych poglądów. Dzię-
ki nim następuje pogłębienie znajomości historii, zarówno przez osoby mieszkające na 
terenie Gminy od lat, jak i przez nowych mieszkańców. Zapraszamy także wszystkich 
miłośników historii po sięgnięcie po w/w książki.

Można je nabyć w Bibliotekach Publicznych w: Trąbkach Wielkich, Sobowidzu 
i Mierzeszynie.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolej-
nej – o Kłodawie.

Planowane jest, aby trafiła ona do rąk Czytelników pod koniec 2019 roku. Gdy-
by ktoś z Państwa posiadał materiały, które można byłoby wykorzystać przy pisaniu 
książki o Kłodawie prosimy o kontakt do Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski
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Już po raz 21. odbędzie się Gminny Konkurs Kronikarski „O Gęsie Pió-
ro” imienia Lidii Orzechowskiej. Organizatorami Konkursu są: Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Odbywa się on pod patro-
natem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Przewodniczą-
cego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.

Celem Konkursu jest:
–  popularyzowanie dokumentowania kroni-

karskiego działań podejmowanych przez 
sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe 
oraz organizacje pozarządowe,

–  kształtowanie poczucia przynależności do 
lokalnej społeczności,

–  rozwijanie kreatywności i umiejętności twór-
czych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie

–  wymiana doświadczeń wynikających z pro-
wadzenia kronik,

–  wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik 
w Gminie Trąbki Wielkie.

Celem jest także uczczenie pamięci Lidii 
Orzechowskiej – współtwórczyni Gminnego 
Konkursu Kronikarskiego.

Kartę zgłoszenia kroniki (wraz z kroniką) 
należy dostarczyć do GOKSiR lub do bibliotek 
w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu lub Mierze-
szynie do dnia 3 kwietnia 2019 roku (środa). 
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 roku 
(sobota) o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich.

ZAPRASZAMY KRONIKARZY 
DO STARTU W KONKURSIE

Nagrodami za zajęcie w poszczególnych 
kategoriach pierwszych miejsc będą talony 
o wartości 200 zł. Natomiast wśród wszystkich 
Kronikarzy startujących w Konkursie rozloso-
wane będą dwa talony o wartości 150 zł, dwa 
talony o wartości 100 zł.

Wszystkich Kronikarzy zapraszamy do 
startu w Konkursie.

Życiorys Lidii Orzechowskiej
Lidia Orzechowska urodziła się 12 marca 

1947 roku w Krakowie w rodzinie robotniczej. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Bochni 
w 1961 roku rozpoczęła naukę w PTR (Pań-
stwowe Technikum Rolnicze) w Wojniczu 
(byłe województwo tarnowskie). W latach 
1968 – 1974 pracowała w ZDUNiG w Żeli-
sławkach (pow. gdański). Od 1974 roku była 
na rencie inwalidzkiej. W latach 1984 – 1990 
pracowała na 1/2 etatu w WK ZSL w Gdańsku 
jako instruktor terenowy. 15 marca 1990 roku 
rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich na 
stanowisku dyrektora. Do jej sukcesów trzeba 
zaliczyć utworzenie zespołu muzyki dawnej 
i grupy teatralnej. Za swą pracę i osiągnięcia 
otrzymała m.in. Srebrny Krzyż Zasługi.

Była osobą, która potrafiła wokół siebie 
zjednać ludzi, którym leżało na sercu dobro 
kultury i sportu na terenie Gminy. Mieszkańcy 
cenili ją za skromność i pracowitość. Zawsze 
powtarzała, że jest po to, by pomagać. Można 
ją było np. spotkać z chochlą na boisku, gdy 
przygotowywała „dyrektorską grochówkę” na 
zawody gimnazjalistów. Organizowała spotka-
nia emerytów i – przebierała się za świętego 
Mikołaja, aby rozwozić prezenty dzieciom 
z najuboższych rodzin.

Zmarła w dniu 16 lipca 2004 roku.
Leszek Orczykowski

Zdjęcia: Wiesław Kempa
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TUKS Leo Trąbki Małe (679)
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TRĄBKI WIELKIE NAJLEPSZE W WARCABACH
26. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w warca-

bach 100-polowych odbyły się w Auli Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich w dniu 17 lutego 2019 roku. 
Udział w nich wzięło 21 osób z 6 sołectw. Mistrzostwa 
rozegrano w 8 kategoriach, w których zwyciężyli: mło-
dzicy – Krzysztof Pasztaleniec (Trąbki Wielkie), kadetki 
– Paulina Kempa (Trąbki Wielkie), juniorki – Marzena 
Wiśniewska (Ełganowo), juniorzy – Hubert Hałun (Trąbki 
Wielkie) seniorki – Irena Drożyńska (Ełganowo), seniorzy 

– Dariusz Kosikowski (Czerniewo), weteranki – Krystyna 
Ronowicz (Trąbki Wielkie), weterani – Józef Gniewkowski 
(Trąbki Wielkie)

W klasyfikacji drużynowej, trzeci raz z rzędu, zwy-
ciężyły Trąbki Wielkie przed Ełganowem i Mierzeszynem. 
Kolejne miejsca zajęły następujące sołectwa: Czerniewo, 
Kłodawa i Gołębiewo Wielkie.

Najlepsze trzy sołectwa otrzymały puchary, dyplomy 
oraz talony uprawniające do korzystania z Hali Sportowej 

przez odpowiednio 3, 2 i 1 godzinę. Natomiast trzy naj-
lepsze osoby w każdej kategorii – medale i dyplomy. Na-
grody wręczali: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
oraz sędzia główny Przemysław Symbor. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy obdarowani zostali przez Prezesa Fun-
dacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” 
Władysława Ornowskiego kalendarzami Portu Gdańsk.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa

MICHAŁ LISTKIEWICZ CHCE ZORGANIZOWAĆ 
TURNIEJ W TRĄBKACH WIELKICH

TRÓJPOROZUMIENIE BĘDZIE KONTYNUOWANE
Już po raz piąty w Przywidzu odbyły się zajęcia narciarskie dla dzieci i młodzieży 

z gmin: Cedry Wielkie, Przywidz i Trąbki Wielkie w ramach trójstronnego porozumienia. 
W dniach 11-15 lutego 2019 roku mimo niesprzyjającej pogody udało się przeprowadzić 
zajęcia snowboardowo – narciarskie na stoku w Przywidzu pod okiem profesjonalnych 
instruktorów. Nie były to jedyne atrakcje dla uczestników zimowiska. Brali oni udział 
w zajęciach na lodowisku, w kręgielni, na basenie, na ściance wspinaczkowej, grając 
w tenisa stołowego, w hali widowiskowo-sportowej. Byli także na warsztatach w Muzeum 
Kolejnictwa w Kościerzynie, na seansie filmowym w Multikinie w Gdańsku i na dyskotece.

Uroczyste zakończenie zimowiska odbyło się w dniu 15 lutego 2019 roku. Wtedy 
to Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski przekazał listy intencyjne o kontynuacji 

Legendarny sędzia międzynarodowy, jak dotąd jedy-
ny Polak, który sędziował finał Mistrzostw Świata w piłce 
nożnej, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał 
Listkiewicz odwiedził w dniu 15 lutego 2019 roku Trąbki 
Wielkie. Spotkał się z Wójtem Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żejem Konkolem, ale nie dlatego, aby rozmawiać o piłce 
nożnej. Tym razem tematem był …teqball.

Jest to nowa dyscyplina sportu, łącząca w sobie 
elementy, przede wszystkim, tenisa stołowego i piłki 
nożnej. Gra w teqball’a odbywa się na pochylonym 
stole i polega na przerzucaniu piłki nożnej o prefero-
wanym rozmiarze „5”. Nie można wchodzić w kontakt 
fizyczny ze stołem, a także z przeciwnikiem, co ograni-

cza ryzyko kontuzji. Rywalizacja polega na przebijaniu 
piłki na połowę rywala, nie wolno jej przy tym dotknąć 
więcej niż trzy razy (i więcej niż dwa razy pod rząd tą 
samą częścią ciała).

Ambasadorami tej dyscypliny są znani piłkarze 
m.in. Christian Karembeu, Simao Sabrosa i Carlos Puyol.

Michał Listkiewicz życzyłby sobie, aby Trąbki Wielkie 
były kolejną miejscowością na teqball’owej mapie Polski 
lub miejscem organizacji ciekawego pokazu lub turnieju 
na co najmniej dwóch stołach. Czy tak się stanie wkrótce 
się przekonamy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

dalszej współpracy w ramach Trójstronnego porozumienia: Wójtowi Gminy Trąbki 
Wielkie Błażejowi Konkolowi oraz Sekretarz Gminy Cedry Wielkie Elżbiecie Prymaczek.

Przypomnijmy, że pierwsze podpisanie trójstronnego listu intencyjnego dotyczącego 
współdziałania w zakresie kultury, sportu, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci 
i młodzieży z terenu trzech gmin: Cedry Wielkie, Przywidz i Trąbki Wielkie miało miejsce 
w Przywidzu w dniu 17 października 2014 roku. Nowe Trójporozumienie dalej opierać 
się będzie na walorach przyrodniczych i turystycznych, bazie noclegowej, oświatowej 
i sportowo-kulturalnej poszczególnych gmin stwarzającej korzystne warunki do wypo-
czynku, aktywnej turystyki i rozwijania zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. 
Gmina Cedry Wielkie oferować będzie zajęcia żeglarskie, Gmina Przywidz – narciarskie, 
a Gmina Trąbki Wielkie – dotyczące gry w golfa.

Należy jeszcze zauważyć, że nasze Trójporozumienie jest jedynym tego rodzaju 
w Województwie Pomorskim.

Leszek Orczykowski
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Zdjęcie: Zenon Kulwikowski
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W okresie od 5 stycznia do 2 marca 
2019 roku w Hali Sportowej w Trąbkach 
Wielkich odbywały się mecze w ramach 2. 
Trąbkowskiej Ligi Futsalu pod patronatem: 
Marszałka Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka, Starosty Gdańskiego Stefana 
Skoniecznego i Wójta Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażeja Konkola. Udział w Lidze wzięło 
9 zespołów. Po rozegraniu przez wszystkie 
zespoły po 8 meczów okazało się, że najwię-
cej, po 19 punktów, zdobyły dwie drużyny: 
Elnaft Team i Art Park. O zwycięstwie w Li-
dze zadecydował więc wynik bezpośredniego 
pojedynku, w którym Elnaft Team pokonał 
Art Park 6 : 1. Mistrzowie Ligi w pozostałych 
meczach uzyskali następujące wyniki: wygrali 
z Pokoleniami Czarnych 8 : 3, z MD Team 

1 : 0, z Macareną 2 : 1, ze Zmarnowanymi 
Talentami 2 : 1, z Gedanią Old Boys 6 : 0, 
zremisowali z Vendettą Rad-Trans Pszczółki 
3 : 3 i przegrali z Maj Projekt 2 : 4. W dru-
żynie tej wystąpili: Dawid Chmielewski, 
Tomasz Dończyk, Patryk Gawęcki, Paweł 
Jakubiak, Bartłomiej Kruk, Cezary Kusaj, 
Marcin Laga, Łukasz Mejer, Jakub Pelowski, 
Kuba Piotrowski, Dominik Szostek, Michał 
Wiński. Po każdej kolejce organizatorzy wraz 
z sędziami wybierali „piłkarza kolejki”. Tytuł 
ten wraz z gadżetami Gminy Trąbki Wiel-
kie oraz talonem o wartości 50 zł do Sklepu 
Alex-Sport w Pruszczu Gdańskim otrzyma-
li: Tomasz Ciecholewski (Macarena), Paweł 
Jakubiak (Elnaft Team), Patryk Chudy (Maj 
Projekt), Sebastian Bara (Art Park), Dominik 
Kukowski (Vendetta Rad-Trans Pszczółki), 
Paweł Zemke (Art Park), Mariusz Książek 
(Vendetta Rad-Trans Pszczółki), Kacper 
Koss (Vendetta Rad-Trans Pszczółki) i Daniel 
kado (MD Team). Natomiast po zakończeniu 
rozgrywek została wybrana najlepsza „Piąt-
ka Ligi”. Znaleźli się w niej: Patryk Gawęcki 
(Elnaft Team), Paweł Jakubiak (Elnaft Team), 
Dominik Kukowski (Vendetta Rad-Trans 
Pszczółki), Sebastian Bara (Art Park), To-
masz Ciecholewski (Macarena). Najlepszym 
strzelcem został zdobywca 21 goli Sebastian 
Bara (Art Park), który wyprzedził o jedną 
bramkę Tomasza Ciecholewskiego (Maca-
rena) i o 8 Jakuba Żubrowskiego (Pokolenia 
Czarnych). Puchar Fair Play otrzymał zespół 
Gedania Old Boys.

Organizatorem TLF był Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich, a fundatorami nagród: Urząd Mar-
szałkowski, Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdański, Gmina Trąbki Wielkie, Pomorski 
Związek Piłki Nożnej, Fundacja Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”.

A oto końcowa tabela Trąbkowskiej Ligi 
Futsalu:
1. Elnaft Team 8 meczów 19 pkt bramki 30 : 13
2.  Art Park 8 meczów 19 pkt bramki 51 : 19
3.  Vendetta Rad-Trans Pszczółki 8 meczów 

17 pkt bramki 32 : 16
4.  Maj Projekt 8 meczów 14 pkt bramki 38 : 30
5.  Pokolenia Czarnych 8 meczów 12 pkt bram-

ki 30 : 49
6.  MD Team 8 meczów 8 pkt bramki 28 : 30
7.  Macarena 8 meczów 7 pkt bramki 35 : 35
8.  Zmarnowane Talenty 8 meczów 4 pkt 

bramki 25 : 49
9.  Gedania Old Boys 8 meczów 3 pkt bramki 

18 : 46
I jeszcze Trąbkowska Liga Futsalu w licz-

bach:
1 – najmniej zdobytych bramek w meczu TLF 

(MD Team – Elnaft Team 0 : 1)
1 – tyle rzutów karnych podyktowali sędziowie 

w meczach TLF,
2 – tyle meczów TLF zakończyło się walko-

werem,
3 – najmniej fauli w meczu TLF (Art Park – 

Zmarnowane Talenty 13 : 4)
5 – tyle czerwonych kartek pokazali sędziowie 

piłkarzom w czasie TLF,
5 – tyle rzutów karnych przedłużonych sędzio-

wie podyktowali w meczach TLF,
7 – najwięcej bramek zdobytych w jednym 

meczu przez jednego zawodnika (Seba-
stian Bara w meczu Art Park – Pokolenia 
Czarnych 12 : 1),

17 – najwięcej zdobytych bramek w meczu 
TLF (Art Park – Zmarnowane Talenty 
13 : 4)

18 – najwięcej fauli w meczu TLF (Pokolenia 
Czarnych – Vendetta Rad-Trans Pszczół-
ki 1 : 5),

34 – tyle meczów rozegrano w ramach TLF,
55 – tyle żółtych kartek pokazali sędziowie 

zawodnikom TLF,
127 – tylu zawodników wzięło udział w TLF,
277 – tyle bramek zdobyto we wszystkich 

meczach TLF.
Leszek Orczykowski

Zdjęcia: Ryszard Dominowski

ELNAFT TEAM WYGRAŁ 
TRĄBKOWSKĄ LIGĘ FUTSALU
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W klasie okręgowej piłkarze KS Orzeł 1955 
Trąbki Wielkie rundę wiosenną zainaugurowali 
w Sierakowicach gdzie doznali porażki z tamtejszym 
GKS  0 : 1, by tydzień później wygrać „u siebie” z Ge-
danią II Gdańsk 1 : 0. Po 17. kolejkach zajmują oni 
11. miejsce (na 16 drużyn) mając na swoim koncie 
23 punkty (7 zwycięstw, 2 remisy i 8 porażek) i sto-
sunek bramek 33 : 31.

Drużyny z klasy A mają już za sobą trzy 
kolejki. Niestety GKS Trąbki Wielkie zanotował 
same przegrane: na wyjeździe z KS Sulmin 1 : 3 
i z ostatnim w tabeli GKS Żukowo 0 : 3, a na „wła-
snym boisku” z GLKS Różyny 1 : 3. Trochę lepiej 
wypadł Sokół Ełganowo, gdyż jeden mecz wygrał 
(w Ełganowie z GKS II Sierakowice 2 : 1), a dwa 
przegrał (z Orłem w Straszynie 0 : 1 i w Ełganowie 
z Wisłą Długie Pole 1 : 3). Po 18. kolejkach GKS 
Trąbki Wielkie znajduje się na 12. pozycji (na 15 
drużyn), a Sokół jest 13. Drużyny te posiadają 
następujące zdobycze: GKS – 16 pkt (4 wygrane, 
4 remisy i 9 porażek) i bilans bramkowy 22 : 34, 
a Sokół – 15 pkt (4 wygrane, 3 remisy, 10 porażek) 
i bilans bramkowy 19 : 37.

Kolejne mecze naszych drużyn na własnych 
boiskach odbędą się w następujących terminach:
31 marca (niedziela), godz. 12.00 GKS – Osiczan-
ka Osice
6 kwietnia (sobota), godz. 15.00 Orzeł 1955 – Czarni 
Pruszcz Gdański
7 kwietnia (niedziela), godz. 14.00 SOKÓŁ – GKS
14 kwietnia (niedziela), godz. 12.00 GKS – Ama-
tor Kiełpino
17 kwietnia (środa), godz. 16.30 Sokół – GTS Goszyn
20 kwietnia (sobota), godz. 14.00 Orzeł 1955 – 
Sporting Leźno
28 kwietnia (niedziela), godz. 12.00 GKS – GKS 
II Kolbudy

4 maja (sobota), godz. 16.30 Orzeł 1955 – Porto-
wiec Gdańsk
5 maja (niedziela), godz. 14.00 Sokół – GLKS Różyny

Uprawnieni do gry w naszych drużynach w run-
dzie wiosennej są następujący piłkarze:

ORZEŁ TRĄBKI WIELKIE
Adrian Anikowski (rok urodzenia 1998), Łukasz 

Balcer (1979), Kamil Banasiak (1997), Oliwier Bła-
wat (1992), Tomasz Bonk (2001), Mateusz Bucholz 
(1994), Jakub Czerwiński (2000), Mateusz Dampc 
(1992), Bartłomiej Dończyk (1998), Mateusz Doń-
czyk (1994), Tomasz Dończyk (1995), Kacper Glina 
(2003), Mateusz Gruchała (1981), Radosław Haberka 
(1992), Daniel Jaśniewski (1989), Artur Jażdżewski 
(1976), Aleks Kamiński (1996), Mateusz Kobylarz 
(1992), Artur Koprowski (1989), Bartłomiej Kruk 
(1998), Cezary Kusaj (1991), Marcin Laga (1991), 
Adam Leszczyński (1989), Damian Łupiński (1988), 
Adam Madani (1990), Michał Malek (1982), To-
masz Musik (1981), Maciej Preuss (2001), Domi-
nik Szostek (1985), Mateusz Tusk (2000), Maciej 
Zalewski (2001)

trener: Maciej Sikorski

GKS TRĄBKI WIELKIE
Kamil Babiński (1999), Tomasz Blejder (1995), 

Mariusz Dywicki (1990), Waldemar Hennig (1996),  

Dominik Kotwicki (1998), Mikołaj Kowalski (1990), 
Arkadiusz Kujawski (1990), Dawid Lewańczyk 
(1984), Jakub Lewańczyk (1995), Łukasz Łukian 
(1992), Michał Małkowski (1995), Martin Niedzielski 
(1991), Jakub Pepliński (1998), Daniel Radziszew-
ski (1978), Rafał Ratyński (1981), Adrian Rosławski 
(1990), Mateusz Rosławski (1992), Piotr Rosławski 
(1997), Dawid Sośnicki (1999), Kacper Trepczyk 
(2002), Grzegorz Wilczewski (1987), Dawid Wiń-
ski (1996), Mateusz Wiński (1993), Michał Wiński 
(2000), Kamil Zarzycki (1991)

trener: Grzegorz Górski

SOKÓŁ EŁGANOWO
Patryk Bela (1996), Adam Bobkowski (1980), Ma-

riusz Brzeziński (1995), Dawid Chmielewski (1988), 
Rafał Cichocki (1998), Kamil Dąbrowski (1986), Filip 
Drożyński (1999), Mateusz Elas (1994), Maciej Gem-
borys (1973) Michał Grzelak (1983), Sebastian Grzyw-
na (1991), Karol Kusaj (1981), Paweł Lewandowski 
(2000), Łukasz Mejer (1989), Paweł Mejer (1980), 
Przemysław Mejer (1992), Robert Mejer (1986), Da-
wid Moske (1983), Kuba Piotrowski (1997), Łukasz 
Płachta (1985), Adam Radziszewski (1995), Tomasz 
Sikora (1984), Michał Szulta (1992), Krystian Szweda 
(2000), Bartłomiej Węsierski (1988), Wojciech Wójto-
wicz (1998), Łukasz Zittermann (2000)

trener: Maciej Gemborys
Leszek Orczykowski

PIŁKARZE JUŻ GRAJĄ
ROZPOCZĘŁY SIĘ ROZGRYWKI  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ.
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