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Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 
zrealizował Program Szkoła Niepodległej pod patro-
natem Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalew-
skiej. Głównym celem Programu było kształtowanie 
postaw patriotycznych oraz obywatelskich. Placówki 

oświatowe biorące udział w Programie, aby uzyskać 
Miano „Niepodległej” musiały zrealizować co naj-
mniej 5, spośród 7, zadań z następujących obszarów:

a. Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej – 
uczczenie świąt 3 V, 15 VIII i 11 XI (dwa zadania 
do wyboru);

b. Szlak Współtwórców Niepodległości – pro-
jekt wydobycia na światło lokalnych działaczy i do-
wódców Polskiej Organizacji Wojskowej, bohaterów 
drugiego planu, nauczycieli, ludzi kultury itp., osób 
zasłużonych dla Niepodległości (dwa zadania do 
wyboru);

c. Szlak Żołnierzy Niepodległości – projekt 
ocalenia od zapomnienia żołnierzy wszystkich for-
macji walczących o niepodległość i granice Rzeczy-
pospolitej poprzez dbanie o miejsca pochówku oraz 
inne miejsca pamięci (tablice, krzyże, pomniki) i we 
współpracy z partnerami

zewnętrznymi, np. samorządem, objęcie ich sta-
łą opieką oraz popularyzacja wiedzy o nich (jedno 
zadanie do wyboru);

d. Szlak Dróg do Niepodległości – projekt 
ukazujący wielość dróg prowadzących do wolności 
(jedno zadanie do wyboru);

e. Szlak Pierwszych Dni Wolności – projekt or-
ganizacji wielu wydarzeń upamiętniających pierwszy 
dzień wolności w różnych miejscowościach i regio-
nach (jedno zadanie do wyboru).

Spośród 400 placówek zgłoszonych do Pro-
gramu Miano „Niepodległej” przyznano – 215. 

NASZE PLACÓWKI OŚWIATOWE Z MIANEM 
„NIEPODLEGŁEJ 1918–2018”

Wśród nich znalazły się dwie z naszej Gminy. Są to: 
Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wiel-
kich i Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Sobowidzu. Koordynatorkami Programu były 
w tych placówkach: Izabela Krupińska i Aleksandra 
Nowogrodzka. Uroczysta Gala Programu z udziałem 

Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Marszałka 
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i Marszałka Senatu 
RP Stanisława Karczewskiego miała miejsce w dniu 
8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
w Warszawie. Laureaci Programu otrzymali imienne 
certyfikaty, pamiątkowe tablice oraz zestawy książek 

i kalendarzy. Uczestnicy uroczystości wzięli udział 
w otwarciu wystawy w foyer Sejmu z okazji rocz-
nicy Sejmu Ustawodawczego 10.02.1919 r., gdzie 
powstało także pamiątkowe zdjęcie wszystkich 
obecnych laureatów.

W dniu 12 lutego 2019 roku gratulacje dyrek-
torkom: Przedszkola Annie Tysler i Szkoły Ewie 
Wojtas złożył w związku z tym Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol.

Leszek Orczykowski

Zd
jęc

ie:
 K

rzy
sz

to
f S

zw
oc

h
Zd

jęc
ie:

 M
ari

us
z C

ze
rw

ińs
ki

Zd
jęc

ie:
 Ew

a W
ojt

a

Zdjęcie: Angelika Dąbek
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POMOGLI 
BRACIOM 
MNIEJSZYM

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Trąb-
kach Wielkich wzięli udział w projekcie pn. 
„Pomóżmy naszym Braciom Mniejszym”. 
W okresie od 10 do 18 stycznia 2019 roku 
zbierali karmę, obroże, smycze i zabawki 
dla podopiecznych Schroniska dla Zwierząt 
w Tczewie. Pokazali, że los porzuconych i bez-
domnych zwierząt nie jest im obcy i …zebrali 
ponad 200 kg karmy mokrej i suchej. Wśród 
darów znalazły się także smycze, obroże, za-
bawki i koce. Od kierownictwa Schroniska 
za wrażliwość serca i pomoc bezdomnym, 
porzuconym zwierzętom otrzymali specjalne 
podziękowanie.

Tekst i zdjęcie: Wiesława Kowalska

PRZEMALOWYWALI OBRAZ 
„ŚW. JERZY I SMOK”

Już tradycją się stało, że uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Trąbkach Wielkich biorą 
udział w Wojewódzkim Konkursie Plastycz-
nym „Przemalowujemy Dzieła Mistrzów” or-
ganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 27 
w Gdańsku pod patronatem Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku i Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. W ostatniej edycji Konkursu 
mieli oni za zadanie zapoznanie się z obrazem 
Paolla Uccela „Św. Jerzy i smok”, a następnie 
stworzenie własnej interpretacji dzieła wybie-
rając przynajmniej 3 elementy znajdujące się 
na oryginale. W Konkursie wzięło udział 134 
uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych z Województwa 
Pomorskiego. Uroczyste wręczenie nagród 
nastąpiło w dniu 4 stycznia 2019 roku w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wśród 
wyróżnionych znalazło się troje uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich. 
Byli to: Julia Drańczuk, Agnieszka Płocke 
i Igor Zwarra. Najciekawsze prace prezento-
wane były na wystawie w ASP. Oprócz prac 
w/w znalazły się na niej także prace: Patryka 
Grześlaka, Mileny Mądraszewskiej, Marceliny 
Olszewskiej i Natalii Szczepan. Do Konkursu 
przygotowywały uczniów nauczycielki: Kata-
rzyna Hoffmann, Regina Maciuszek i  Moni-
ka Rysiewicz.

Monika Rysiewicz
Zdjęcia: Sylwia Drańczuk
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W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyła się 
V Sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.

Podjęte zostały wtedy następujące uchwały:
– V/29/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Trąbki Wielkie na dofinan-
sowanie budowy studni wierconych,

– V/30/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w sprawie regulaminu udzielania dotacji ce-

OBRADOWALI RADNI
lowych z budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakre-
su ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– V/31/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie,

– V/32/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Trąbki Wielkie 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-
ści opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi,

– V/33/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w sprawie nadania Statutu Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąb-
kach Wielkich,

– V/34/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2018 
Rady Gminy Trąbki Wielkie w sprawie usta-
nowienia wieloletniego rządowego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują 
się na stronie:

https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2019-rok/
uchwaly-rady-gminy-2019.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE PRZY BUDOWIE 
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WYBORY 
SOŁTYSÓW I RAD 
SOŁECKICH 
NA KOLEJNĄ 
KADENCJĘ

Kończy się kadencja sołtysów i rad so-
łeckich w Gminie Trąbki Wielkie rozpoczęta 
w 2015 roku. W związku z tym rozpoczęły się 
wybory na następną kadencję do 2023 roku.

Pierwsze z nich odbyło się w dniu 16 stycz-
nia w sołectwie Warcz. Sołtysem został tam 
wybrany Adam Wicki. W dniu 18 stycznia wy-
bory 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 Krzew-
ska, a Sołtysem Błotni - Andrzej Klonowski, 
19 lutego Sołtysem Rościszewa - Andrzej Mą-
czyński, a Sołtysem Klępin - Marta Grzesiuk, 
20 lutego Sołtysem Domachowa - Krzysztof 
Pepliński, a Sołtysem Zaskoczyna - Krzysztof 
Barański. O wynikach wyborów w następnych 
12 sołectwach poinformujemy.

Katarzyna Czyż

W wyniku zawartych umów z wykonawcami roz-
poczęły się prace budowlane związane z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej w trzech miejscowościach Gminy 
Trąbki Wielkie są to: Gołębiewo Średnie, Gołębiewo 
Wielkie oraz Sobowidz. Kolejno w poszczególnych miej-
scowościach zostanie wykonane łącznie około 26 kilo-
metrów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz 
tłocznej. W Gołębiewie Średnim powstanie 3.3 km sieci, 
w Gołębiewie Wielkim niespełna 11 kilometrów natomiast 
w miejscowości Sobowidz planuje się wykonanie około 12 
kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej. Aby cały system 
odpływu ścieków sprawnie pracował zostanie wybudowa-
nych 19 zbiornikowych podziemnych przepompowni ście-
ków, które zostaną wyposażone w system monitorowania 
i sterowania. Ścieki z poszczególnych miejscowości będą 
przesyłane kanałami ściekowymi do oczyszczalni ścieków 
w Sobowidzu, której budowa jest planowana na rok 2019 

i 2020. Koszt prac budowlanych dotyczących budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wyniesie około 16,5 mln zł, z czego 
znaczną część tj. 85% kosztów kwalifikowalnych pozyska-
no ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi prio-
rytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.03 Gospodarka 
wodno-ściekowa. Wykonawcami wyłonionymi w drodze 
przetargu nieograniczonego są dla: Gołębiewa Wielkiego 
i Średniego jest Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Jan 
Miętki z Liniewa, natomiast w miejscowości Sobowidz 
roboty budowlane będzie wykonywało Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sombud Mirosław 
Socha z Somonina. W wyniku prowadzonych prac bu-
dowlanych mogą powstać tymczasowe utrudnienia, za co 
przepraszamy mieszkańców i prosimy o wyrozumiałość.

Seweryn Nagórski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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Komisariat Policji w Trąbkach Wielkich 
wzbogacił się o nowy radiowóz zakupiony 
dzięki wspólnym staraniom Samorządu w Trąb-
kach Wielkich i Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku. Policjanci otrzymali kluczyki do 
hondy, która będzie doskonałym narzędziem 
w ograniczaniu przestępczości i zapewnianiu 
bezpieczeństwa, ładu i porządku publiczne-
go w Gminie Trąbki Wielkie. W uroczystości 
przekazania pojazdu uczestniczyli: Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyń-
ski, Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu 
Gdańskim insp. Radosław Pietrzak oraz Ksiądz 
Proboszcz Bolesław Antoniów. Samochód uro-
czyście przyjęli policjanci z Komisariatu Poli-
cji w Trąbkach Wielkich, z komendantem asp. 
sztab.  Adamem Baczewskim na czele.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

NOWY SAMOCHÓD DLA 
POLICJANTÓW Z TRĄBEK WIELKICH

Na budynku Urzędu Gminy przy ul. Gdań-
skiej 12 w Trąbkach Wielkich zamontowany 
został czujnik jakości powietrza. Od teraz 
mieszkańcy w czasie rzeczywistym będą mogli 
śledzić poziom stężenia pyłów zawieszonych 
PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze para-
metry pogodowe: ciśnienie atmosferyczne oraz 
temperaturę i wilgotność powietrza.

Znając informację o jakości powietrza 
w swojej okolicy mieszkańcy będą mogli bar-
dziej świadomie planować aktywność poza 
domem. Jest to także dodatkowe narzędzie 
dla władz Gminy do monitorowania oraz do 
walki z niską emisją, która jest powodem złej 
jakości powietrza.

W 2018 roku z Budżetu Powiatu Gdańskiego 
zrealizowano na terenie Gminy Trąbki Wielkie na-
stępujące inwestycje:

– budowa II etapu chodnika na długości 175 mb. 
w Cząstkowie,

– budowa chodnika od ul. Grubby do sklepu na 
długości ok. 308 mb w Trąbkach Małych,

– perony autobusowe z dojściem i przejściem dla 
pieszych w okolicy firmy Oceanic w Trąbkach Małych.

W roku 2019 planowane są następujące inwe-
stycje:

– budowa chodnika w Ełganowie – I etap,
– przebudowa drogi powiatowej wraz z budową 

chodników w Cząstkowie na długości ok. 1,5 km 
– planowanie złożenia wniosku o dofinansowanie 
z chwilą ogłoszenia dodatkowego naboru przez Wo-
jewodę Pomorskiego do Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 
2016-2019.

Katarzyna Kamińska
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

Czujnik jest już aktywny, został zintegro-
wany z systemem i każdy może sprawdzić ak-
tualną jakość powietrza w Trąbkach Wielkich.

Odczyty można śledzić na żywo obser-
wując kolor diod bezpośrednio na czujniku 
oraz w internecie:

na platformie Airly:  https://airly.eu/map/
pl/#54.17144,18.53822,i7695

na mapie pogodowej na portalu onet.
pl oraz na aplikacji Airly na smartfony (iOS 
i Android).

Informacja o odczytach wkrótce pojawi 
się także na stronie Urzędu Gminy.

Katarzyna Narojczyk
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA JUŻ DZIAŁA

POWIATOWE INWESTYCJE W GMINIE TRĄBKI WIELKIE
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W ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe 
umiejętności, realne korzyści”, w którym bierze 
udział Gmina Trąbki Wielkie na mocy podpi-
sanego porozumienia z Fundacją Aktywizacja, 
partnerem wiodącym projektu e-Mocni, Fun-
dacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
(FRSI) – partner projektu – uruchomiła nową 
ofertę bezpłatnych szkoleń online dla miesz-
kańców Gminy. Taka forma szkoleń jest bardzo 
ciekawa, pozwala nie tylko poznawać treści 
związane z rozwojem kompetencji cyfrowych 
przydatne na co dzień, ale daje też możliwość 
ich wykorzystywania w praktyce już podczas 
procesu uczenia się, gdyż samo szkolenie od-
bywa się z wykorzystaniem Internetu i ma 
charakter multimedialny.

Do wyboru przygotowane zostało aż 21 
szkoleń, o długości od 1 godziny do 7 godzin, 
w 9 obszarach tematycznych: praca i rozwój 
zawodowy, finanse, zdrowie, edukacja, spra-
wy codzienne, zaangażowanie obywatelskie, 
relacje z bliskimi, odpoczynek i hobby, religia 
i potrzeby duchowe. W zależności od wybra-
nych szkoleń ich uczestnicy mogą dowiedzieć 
się m.in.:

· jak założyć konto na platformie ePU-
AP i z niego skorzystać, np. złożyć wniosek 

WARSZTATY „E-MOCNI”

Darmowe kursy językowe 
i komputerowe

Akademia Języków Obcych Easy English
zaprasza na darmowe kursy  komputerowe i z języka angielskiego. 

Wymagania:
- wykształcenie maksymalnie średnie, 
-osoby powyżej 25 roku życia maks. 73 rok życia 
- osoby pracujące, bezrobotne, bierne zawodowo.

Zapraszamy do kontaktu:
Akademia Języków Obcych Easy English

Darmowy kurs 
Adobe Photoshop

Akademia Języków Obcych Easy English
zaprasza na darmowy kurs Adobe Photoshop

Wymagania:
- wykształcenie maksymalnie średnie, 
- osoby powyżej 25 roku życia,
- osoby pracujące, bezrobotne.

Zapraszamy 
Akademia Języków Obcych Easy English

o dowód osobisty; czym są organizacje po-
zarządowe i jak się zaangażować (szkolenie: 
„Uczestniczenie w życiu obywatelskim i po-
litycznych”),

· jak załatwiać sprawy urzędowe bez wy-
chodzenia z domu (np. wysłać list, sprawdzić 
historię pojazdu, uzyskać odpis aktu urodze-
nia, wypełnić wniosek 500+) (szkolenie: Za-
łatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia 
z domu”,

· jak korzystać z e-dziennika (szkolenie: 
„Wypełnianie obowiązków rodzicielskich”),

· jak zadbać o bezpieczeństwo w internecie 
(szkolenie „Dbanie o prywatność”),

· jak napisać profesjonalne i skuteczne do-
kumenty aplikacyjne, w tym wyróżniające się 
CV (szkolenie: „Znajdowanie pracy”),

· jak skutecznie uczyć się online; gdzie 
znaleźć bezpłatne, inspirujące kursy i wykłady 
z całego świata (szkolenie: „Zdobywanie no-
wych kwalifikacji i uczenie się przez internet”),

· jak samodzielnie zrobić ciekawy plakat, 
ulotkę lub zaproszenie (szkolenie: „Tworzenie 
zasobów informacyjnych i dzielenie się nimi”),

· a także wiele, więcej np. o płatnościach 
i wymianach walut online, prawach konsu-
menta, e-usługach systemu ochrony zdrowia, 
e-dzienniku czy planowaniu podróży

Szkolenia mają różny zakres tematyczny 
– mogą zainteresować takie grupy 
mieszkańców jak lokalni liderzy 
(promocja działań w Internecie), 
seniorzy (e-zdrowie), nauczyciele 
zainteresowani rozwojem zawodo-
wym zdobyciem kolejnego stopnia 
awansu zawodowego (e-zasoby), 
urzędnicy (e-PUAP), rodzice (e-
-dziennik, bezpieczeństwo w In-
ternecie, rekrutacja do placówki 
oświatowej), młodzież (osoby po-
wyżej 18 roku życia) szukająca 
pracy czy chcąca tworzyć i udostęp-
niająca w Internecie własne treści.

GOPS ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KURSY

Szkolenia online dostępne w ramach pro-
jektu e-Mocni mogą szczególnie zainteresować 
osoby głuche, niewidome i słabowidzące, po-
nieważ wszystkie materiały dostępne na plat-
formie, ale też sama platforma, są dostosowane 
do ich potrzeb. Webinaria i filmy mają tłuma-
czenie na Polski Język Migowy (PJM) oraz 
napisy. Pozostałe pliki są przygotowane tak, 
żeby mogły być czytane za pomocą urządzeń 
lektorskich, a grafiki w nich użyte są opisane 
z użyciem tekstów alternatywnych.

Szczegółowe opisy szkoleń oraz inne in-
formacje np. jak się zapisać, znajdują się na 
stronie projektu „e-Mocni” www.e-mocni.
org.pl (zakładka: Znajdź szkolenie – Szkole-
nia online).

Zwracamy uwagę na to, że w ramach 
projektu dana osoba może przeszkolić się 
albo stacjonarnie, albo online, tym samym 
w szkoleniach online mogą uczestniczyć tylko 
osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniach 
stacjonarnych.

We wszystkich kwestiach dotyczących 
szkoleń online zachęcamy do kontaktu 
z regionalnym moderatorem szkoleń online 
– Elżbieta Singer, 662-573-414; elzbieta.sin-
ger@e-mocni.org.pl

Wierzymy, że szkolenia online oferowane 
w ramach projektu e-Mocni będą ciekawym 
rozszerzeniem oferty szkoleń dla pracowników 
oraz mieszkańców Gminy.

Jacek Królikowski
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91. URODZINY PANI STEFANII
W dniu 16 stycznia 2019 roku swoje 91. urodziny obchodziła Pani 

Stefania Ulenberg zamieszkała w Domachowie. Z tej okazji Jubilatkę 
odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich prze-
kazując seniorce upominek oraz gorące życzenia szczęścia, zdrowia 
i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.

Anna Serwa
Zdjęcie: Katarzyna Gąsiorowska

60 LAT RAZEM
Państwo Edyta i Henryk Elmanowscy  z  Sobowidza  w dniu 28 

stycznia 2019 roku obchodzili piękny Jubileusz 60-lecia Pożycia Mał-
żeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanownych Jubilatów odwiedził 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, Radny Powiatu Gdańskiego 
Józef Sroka i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wiel-
kich Ludwika Zdun. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze 
dołączono kosz kwiatów i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

KGW GOŁĘBIEWKO PRZY KOMPUTERACH
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Go-

łębiewka tańczą, śpiewają, wystawiają przed-
stawienia, świetnie gotują, występują na 
festynach, z sukcesami stają do konkursów 
kulinarno – artystycznych. Tym razem przy-

stąpiły do kolejnego rozwijającego wyzwa-
nia - kursu komputerowego e-Mocni. Dzięki 
udziałowi w szkoleniu poznają nowe e-usługi 
i osiągną realne korzyści. Zapraszamy kolejne 
osoby do wzięcia udziału w całkowicie bez-

płatnym szkoleniu. Zapisy w Urzędzie Gminy 
Trąbki Wielkie pokój nr 3 lub pod numerem 
telefonu 58 683-70-09.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński



Głos Trąbecki

8

tel. 606-328-228tel. 606-328-228

Pierzemy i CzyścimyPierzemy i Czyścimy

tapicerka. 
samochodowa

cena od

100 

łóżka,
materace

zł

pufy,
fotele,
krzesła

sofy, 
narożniki,

kanapy

cena od

75 zł

tel. 608-390-865tel. 608-390-865

dojazd 
na terenie 

Trąbek Wielkich 

Gratis !

minimalne 

60 zł

zamówienie od 

+ dojazd

cena od

10 zł
cena od

70 zł

ul. Jodłowa 31
83-034 

Trąbki Wielkie 

ul. Jodłowa 31
83-034 

Trąbki Wielkie 
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W dniu 6 stycznia 2019 roku odbyło się tradycyjne 
opłatkowe spotkanie rolników z Gminy Trąbki Wielkie 
po raz drugi połączone ze spotkaniem przedsiębiorców 
z Gminy Trąbki Wielkie. Na zaproszenie Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Przedstawicieli Pomor-
skiej Izby Rolniczej Andrzeja Dończyka i Stanisława 
Klepsa oraz Przewodniczącego Oddziału „Pracodawcy 
Pomorza” w Trąbkach Wielkich Rafała Bielawy do Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich przybyło ok. 100 osób.

Na wstępie zebrani wysłuchali koncertu w wykona-
niu Zespołu w składzie: Agnieszka Wojtas (śpiew), Ewe-
lina Szulc (fujarka, śpiew), Roman Chojnacki (skrzypce, 
bęben) i Tomasz Stroynowski (prowadzenie, fortepian). 
Zaprezentowali oni głównie kolędy, ale nie tylko. Zebrani 

NAJPIERW WYSŁUCHALI KONCERTU, 
A POTEM DZIELILI SIĘ OPŁATKIEM

i Stanisław Kleps. Do życzeń dołączyli się także Duszpa-
sterz Rolników Archidiecezji Gdańskiej ks. Bolesław An-
toniów, Prezes Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon Bistram, 
Dyrektor oddziału powiatowego ARMiR w Pruszczu 
Gdańskim Marcin Wittner i Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński.

W życzeniach podkreślali oni aby obecny rok był lepszy 
od poprzedniego i aby nie nawiedzały nas żadne nieszczęścia.

Kolejnym punktem programu było dzielenie się 
opłatkiem i składanie indywidualnych życzeń. Życzono 
udanych plonów, dobrych sprzedaży, dużo pieniędzy unij-
nych, podejmowania trafnych decyzji, a przede wszystkim 
zdrowia, pomyślności i spokoju. Na zakończenie spotkania 
odbyły się rozmowy kuluarowe.

Widać było, że takie spotkania są potrzebne i aż 
dziwne, że Gmina Trąbki Wielkie jest jedną z nielicznych, 
w których podtrzymywana jest ta tradycja.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

mogli więc usłyszeć zarówno tradycyjne kolędy: „Cicha 
noc”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, te nowsze: „Nie 
było miejsca dla Ciebie”, „Lulej, że mi lulej”, a także inne 
utwory np. „Nie, nie możesz teraz odejść” z repertuaru 
Hanny Banaszak czy „Zamiast” Edyty Geppert. Niektóre 
były wykonywane wspólnie z zaproszonymi z widow-
ni osobami. Po każdym artyści zbierali burzę braw, ale 
najdłużej publiczność oklaskiwała Zespół po finałowym 
wykonaniu „Kolędy dla nieobecnych”.

Potem życzenia rolnikom i przedsiębiorcom złoży-
li gospodarze uroczystości: Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol, Przewodniczący Oddziału „Pracodawcy 
Pomorza” w Trąbkach Wielkich Rafał Bielawa oraz Przed-
stawiciele Pomorskiej Izby Rolniczej Andrzej Dończyk 

ŚPIEWALI PIOSENKI BOŻONARODZENIOWE

W dniu 7 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej 
w Kłodawie odbył się 15. Gminny Konkurs Piosenki Bożo-
narodzeniowej pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażeja Konkola. Jego celem jest rozwijanie uzdolnień 
muzycznych, przygotowanie do świadomego korzystania 
z dorobku rodzimej kultury muzycznej i twórczego uczest-
nictwa w życiu muzycznym gminy, rozwijanie zdolności 
odczuwania zawartych w kolędach treści emocjonalnych 
oraz popularyzacja literatury muzycznej o tematyce Bo-
żonarodzeniowej. Udział w Konkursie wzięły 24 osoby 

w trzech kategoriach: przedszkolaki, uczniowie z klas 
I – III i z klas IV – VIII. Wykonawców oceniała Komisja 
Konkursowa, która pracowała w składzie: Patrycja Jereczek 
z Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich, Maria i Władysław 
Ornowscy z Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzie-
ci „Pan Władek” oraz Leszek Orczykowski z Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.  
Komisja ta zwracała głównie uwagę na wybór odpowied-
niej Piosenki Bożonarodzeniowej, czystość i poprawność 
wykonania oraz na ogólne wrażenie artystyczne.

Laureatami Konkursu zostali:
– kategoria – przedszkolaki
1.  Julia Jędras (SP w Sobowidzu) – wykonywany utwór 

„Przybieżeli do Betlejem”
2.  Maja Szulc (SP w Mierzeszynie) – wykonywany utwór 

„Już blisko kolęda”
3.  Agata Dąbek (Przedszkole w Trąbkach Wielkich) – 

wykonywany utwór „Lulajże Jezuniu”
– kategoria – uczniowie klas I – III
1.  Lilianna Krupińska (SP w Sobowidzu) – wykonywany 

utwór „Gdy śliczna Panna”
2.  Wiktoria Raducha (SP w Trąbkach Wielkich) – wyko-

nywany utwór „Kolędowy czas”
3.  Nina Zaorska (SP w Kłodawie) – wykonywany utwór 

„Cicha noc”
wyróżnienie: Kinga Luksenburg (SP w Warczu) – wyko-
nywany utwór „Lulajże Jezuniu”
– kategoria uczniowie klas IV – VIII
1.  Anna Morawska (SP w Czerniewie) – wykonywany 

utwór „Kolęda o ludzkim zrozumieniu”
2.  Amelia Frydrychowicz (SP w Kłodawie) – wykonywany 

utwór „Gdy śliczna Panna”
3.  Michalina Borowska (SP w Mierzeszynie) – wykony-

wany utwór „Kolęda płynie z wysokości”
Karolina Ziegler (SP w Kłodawie) – wykonywany utwór 
„ A kto czy za rogiem”
wyróżnienie: Oliwia Saldatk (SP w Warczu) – wykonywany 
utwór „A wczoraj z wieczora”

Otrzymali oni statuetki, dyplomy, książki, maskotki 
i słodycze. Pozostałe osoby zostały wyróżnione książka-
mi, maskotkami i słodyczami. Organizatorami Konkursu 
byli: Szkoła Podstawowa w Kłodawie i Fundacja Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski
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W dniu 26 stycznia 2019 roku w kościele pw. św. 
Józefa Robotnika w Postołowie odbył się koncert pod pa-
tronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, 
podczas którego wykonane zostało Misterium „Moje Be-
tlejem”. Wykonawcami byli: Młodzieżowy Chór Pruszcza 
Gdańskiego pod dyrekcją Joanny Pestki oraz Orkiestra 
Kameralna Symfoników Gdańskich z gościnnym udziałem 
perkusisty legendarnego zespołu Skaldowie i świeckiego 
rekolekcjonisty Jana Budziaszka oraz syna Jacka Zieliń-
skiego – gitarzysty Bogumiła Zielińskiego.

„Każde pokolenie pozostawia po sobie jakieś kolędy, 
i tak też się stało. Leszek Aleksander Moczulski – jako 
autor tekstu i Jacek Zieliński – autor muzyki chcą przed 

„MOJE BETLEJEM” W POSTOŁOWIE

wami odkryć kawałek swojego wnętrza. Jeżeli ktoś z was 
usłyszy w tych kolędach jakieś swoje problemy, swoje tro-
ski, to Bogu niech będą dzięki. Znaczyć to będzie, że Boże 
Narodzenie ma sens, kolędowanie ma sens i Kościół nasz 
powszechny i apostolski ma sens” – mówił na początku 
występu Jan Budziaszek, który przez cały Koncert, pomię-
dzy kolejnymi pastorałkami, przedstawiał swoje refleksje 
o życiu, ludziach, Bogu i religii.

Nie zabrakło również wspólnego śpiewania. Na pew-
no wszyscy zapamiętają utwór „Złota Jerozolima i biedne 
Betlejem”, a przede wszystkim refren „Do szopy, do szo-
py wszyscy, kto ogrzać pragnie ręce, z darami, z darami, 
z darami, by odtajało serce.”

Na bis artyści wykonali utwór z wcześniejszego 
repertuaru Skaldów – kolędę Andrzeja Zielińskiego do 
słów Ernesta Bryla „Ciemno tej nocy betlejemskiej było”.

Natomiast na zakończenie Koncertu zagrali ever-
greeny tego zespołu – “Wszystko mi mówi, że mnie ktoś 
pokochał” i “Z kopyta kulig rwie”.

Gorące przyjęcie muzyków świadczyło o tym, iż rację 
miał prowadzący mini-rozważania pomiędzy utworami 
Jan Budziaszek, że ci, którzy zdecydowali się spędzić ten 
wieczór przy nowo narodzonym Dzieciątku, a nie przed 
telewizorem, zrobili zdecydowanie lepiej. Tego samego 
zdania był także Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Józefa 
Robotnika w Postołowie Marek Lange, który dodał, że „była 
to prawdziwa uczta duchowa dla wszystkich zebranych”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

„GRYF” WYSTĄPIŁ 
W SOBOWIDZU

W dniu 13 stycznia 2019 roku w kościele w So-
bowidzu odbył się koncert Męskiego Towarzystwa 
Śpiewaczego „Gryf ” Gminy Trąbki Wielkie. 14 śpie-
waków-amatorów pod dyrekcją Marka Rogalskiego 
wykonało kolędy i piosenki bożonarodzeniowe. 
Cztery utwory zaśpiewali podczas Mszy św., a ko-
lejne dziesięć w ramach koncertu. Były to zarów-
no tradycyjne kolędy, jak i pastorałki i piosenki 
Bożonarodzeniowe z repertuaru Eleni, Skaldów, 
Czerwonych Gitar i Arki Noego. Blisko 100-oso-
bowej widowni bardzo się podobali. Zostali nawet 
„zmuszeni” do bisowania i to dwukrotnie. Podsu-
mowujący ten koncert Przewodniczący Rady Gminy 
Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński zaproponował, 
aby Męskie Towarzystwo Śpiewacze „Gryf ” Gminy 
Trąbki Wielkie każdego roku występowało w Sobo-
widzu w repertuarze bożonarodzeniowym.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Już tradycyjnie, od 2013 roku, a więc po raz siód-
my, w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 
wystąpili uczniowie z Sobowidza w  bożonarodzeniowym 
przedstawieniu słowno-muzycznym. Tym razem wydarze-
nie to odbyło się w dniu 4 stycznia 2019 roku, a uczest-
niczyła w nim 20-osobowa grupa. Przedstawienie nosiło 
tytuł „On jest królem”, a za scenariusz i reżyserię odpo-
wiadała Helena Pijanowska. Natomiast stroną muzyczną 
zajmował się ksiądz Krzysztof Masiulanis. Zarówno gra 
młodych aktorów, jak i ich stroje, bardzo podobały się 
mieszkankom DPS, których aż 60 zasiadło na widow-
ni. Potwierdziły to oklaski. Po przedstawieniu wszyscy 
zaśpiewali kilka kolęd. Jak stwierdził ksiądz Krzysztof 
Masiulanis niektóre kolędy lepiej śpiewali młodzi ak-

torzy, a niektóre panie z DPS-u. Spotkanie zakończyły 
życzenia noworoczne.

Spotkanie dzieci z mieszkankami DPS przyniosło 
obopólne korzyści. Dla uczniów była to lekcja dziele-
nia się radością z innymi, szacunku dla ludzi starszych, 
samotnych i chorych, a dla pensjonariuszek możliwość 
przebywania z dziećmi i przeżywania przyjemnych wra-
żeń i wzruszeń.

I na pewno spotkania takie będą kontynuowane
Organizatorami spotkania byli: Gmina Trąbki Wiel-

kie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąb-
kach Wielkich oraz Szkoła Podstawowa w Sobowidzu.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

SOBOWIDZKIE JASEŁKA W DPS W ZASKOCZYNIE
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TUKS Leo Trąbki Małe (679)
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METAMORFOZA W BIBLIOTECE
Kolejna metamorfoza odbywa się w Bibliotece Publicznej 

w Trąbkach Wielkich. Po zmianach w czytelni przyszła pora na 
klatkę schodową. Rozpoczęła się dość przypadkowo – od zama-
lowania kilku słów uznanych powszechnie za wulgarne. Potem 
przyszedł pomysł, aby ożywić ściany klatki schodowej tak, aby 
„przyciągnąć oko” osób  odwiedzających Bibliotekę. A ponieważ 
w każdą sobotę od godziny 9.00 do 12.00 odbywają się tam zajęcia 
dziecięcej sekcji plastycznej pod kierunkiem instruktorki Aleksan-
dry Nowogrodzkiej to właśnie dzieci z tej sekcji podjęły wyzwanie. 
Podczas zajęć odbyły się rozmowy koncepcyjne, opracowano pro-
jekt i…przystąpiono do pracy. Dzieci malują farbami akrylowymi 
i temprami. Ściany robią się efektowne, barwne i interesujące. Przy 
okazji uczestnicy akcji uczą się łączenia kolorów, pracy w zespole, 
a także nabierają lepszej wprawy w doborze barw. Zapraszamy do 
obejrzenia efektów ich prac. Mamy też nadzieję, ze nasza meta-
morfoza zainspiruje innych do zmian!

Aleksandra Nowogrodzka
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

Stanisław Szulist w poniedziałkowy wie-
czór (28.01.2019 r.) przyciągnął do Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich grono swoich 
sympatyków, zarówno dorosłych jak i mło-
dzież. Powodem tego spotkania była książ-
ka „List z Limbaži”, której autorem jest, jako 
Stach Szulist, znany nam wszystkim nauczy-

STACH SZULIST OPOWIADAŁ O SWOJEJ KSIĄŻCE

ciel historii w szkołach w Trąbkach Wielkich 
i Sobowidzu. Spotkanie to pokazało jak bar-
dzo słabo znamy ludzi z naszego najbliższego 
otoczenia. Bohater spotkania, jak się okazało, 
to nie tylko uwielbiany przez dzieci i młodzież 
nauczyciel…. ale również maratończyk, mi-
łośnik rockowej muzyki (czego wyraz daje 

w książce), jak i pisarz aktywny już od wielu 
lat, który za swą twórczość został niejedno-
krotnie nagrodzony, np. w 2014 roku został 
laureatem Nagrody Grand Prix IX edycji Wej-
herowskiego Konkursu Literackiego „Powiew 
Weny”. W jego dorobku pisarskim znajdziemy 
nie tylko artykuły, opowiadania ale i liczne 
sztuki, np.: „Cindy stąd uciekła”, „Zagrać jak... 
ja sam!”, „W sieci” czy „Homuś”. „List z Limba-
ži” był dla większości pewnym zaskoczeniem, 
nie tylko ze względu na miejsce akcji, dobrze 
wszystkim znane Sobowidz i Gdańsk,  ale 
głownie z uwagi na fakt, że powieść została 
napisana przez mężczyznę z perspektywy ko-
biety, obnażając przy tym największe przywary 
i słabości mężczyzn, za co na spotkaniu autor 
otrzymał gromkie brawa, głównie od żeńskiej 
części widowni. Na przykładzie głównej bo-
haterki – pięćdziesięcioletniej Eli pokazał, że 
na zmiany w życiu nigdy nie jest za późno. Po 
oficjalnej części spotkania po dedykacje do 
książek ustawiła się długa kolejka, a rozmowy 
kuluarowe trwały do późnego wieczora. Fani 
Stacha Szulista z niecierpliwością czekają na 
kolejną książkę, która, jak powiedział autor,  
jest już w przygotowaniu.

Katarzyna Mądraszewska
Zdjęcie: Ryszard Dominowski
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BRYDŻYŚCI GRALI W BIBLIOTECE
W dniu 1 lutego 2019 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 

Wielkich odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w bry-
dżu sportowym. Udział w nich wzięło 18 osób z Gołębiewa Wielkiego, 
Granicznej Wsi, Pruszcza Gdańskiego, Juszkowa, Straszyna, Pszczó-
łek, Kolnika, Kolbud, Pręgowa, a nawet z Gdyni. Zwyciężyła para Jan 
Kryger z Pruszcza Gdańskiego i Andrzej Wojnowski z Pręgowa, drugie 
miejsce zajęli – Antoni Sękowski i Kazimierz Gralak (obaj z Pruszcza 
Gdańskiego), a trzecie – Tadeusz Koronowski z Pruszcza Gdańskiego 
i Michał Gapa z Pszczółek. Najlepszym zawodnikiem z Gminy Trąbki 
Wielkie okazał się Janusz Karczewski z Granicznej Wsi.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Wiesław Kempa

kraju. PZPN rusza w teren w celu wyszukania 
potencjalnych piłkarzy, którzy w przyszłości 
mają stanowić o sile naszej rodzimej ekstra-
klasy, a w późniejszym czasie reprezentacji. - 
Nie wiem, czy będziemy mieli nowego Roberta 
Lewandowskiego, ale na pewno dostaniemy 
kolejnych fajnych piłkarzy na wysokim po-
ziomie - twierdzi Zbigniew Boniek.

W każdym miesiącu przynajmniej jedno 
szkolenie dedykowane jest tylko dziewczynom. 
W dniu 2 lutego 2019 roku odbyło się takowe 
w Trąbkach Wielkich. Najpierw w tamtejszej 
Bibliotece Publicznej odbyła się część teore-
tyczna szkolenia, podczas której omawiano 
„Budowanie kreatywności młodego zawodni-
ka”. Potem już w Hali Sportowej zaprezento-
wane zostały pokazowe jednostki treningowe 
pt. „Rozwijanie inteligencji piłkarskiej” oraz 
pt. „Doskonalenie uderzenia piłki wewnętrzną 
częścią stopy”. Na zakończenie odbyła się gra 
selekcyjna. W pokazie udział wzięło 20 piłka-
rek z następujących klubów: AP LG Gdańsk, 
GKS Trąbki Wielkie, Sokół Ełganowo, GKS 
Żukowo, Sokół Lubichowo, EX Siedlce, Wisła 
Walichnowy i Potok Pszczółki.

W planach trenerzy Arkadiusz Janor oraz 
Rafał Kaczmarczyk mają organizację cyklicz-
nych turniejów, w których wezmą udział 
najbardziej wyróżniający się zawodnicy i za-
wodniczki z całego województwa.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

MAMO W TRĄBKACH WIELKICH
MAMO czyli Mobilna Akademia Mło-

dych Orłów to nowy projekt PZPN, który ma 
na celu wyłonić największe talenty w naszym 
kraju oraz edukować trenerów. Specjalnie do 
potrzeb programu została wyselekcjonowana 
grupa 32 trenerów koordynatorów. W woje-

wództwie pomorskim są nimi Rafał Kaczmar-
czyk i Arkadiusz Janor. Wspomniana dwójka 
monitoruje region pomorski, pracuje w terenie 
z zawodnikami i trenerami. Co trzy dni od-
bywa wizyty szkoleniowe, co daje około 120 
wizyt rocznie w regionie, a 1920 w skali całego 
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W dniu 27 stycznia 2018 roku w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich odbył się Finał Turnieju LO-
TOS Griffin Cup dla chłopców urodzonych w 2007 
roku. Wystąpiło w nim 16 najlepszych zespołów: 
Arka Gdynia SI, Beniaminek 03 Starogard Gdański, 
Byki Słupsk, Dragon Bojano, DSPN Kwidzyn, Ge-
dania Gdańsk, Gowidlino FC, GTS Straszyn, Jaguar 
Gdańsk, Jantar Ustka, Jedynka Reda, Olimpia Oso-

ARKA „POPŁYNĘŁA” PRZEZ 
TRĄBKI WIELKIE DO WARSZAWY

wa, Radunia Stężyca, SAP Sopot, Sokół Ełganowo 
i U2 Bytów. Drużyny te podzielone zostały na czte-
ry grupy, z których do ćwierćfinałów awansowały:

Jantar Ustka, Jaguar Gdańsk, Arka Gdynia, 
Dragon Bojano, Jedynka Reda, Olimpia Osowa, 
Radunia Stężyca oraz FC Gowidlino. W półfinale 
zameldowały się drużyny: Jaguar Gdańsk, Arka 
Gdynia, Olimpia Osowa oraz Radunia Stężyca, 

a wielki finał rozegrany został pomiędzy Arką 
Gdynia i Radunią Stężyca. Zwycięzcami Turnieju 
LOTOS Griffin Cup U-12 zostali ostatecznie piłka-
rze Arki Gdynia, którzy decydującą bramkę zdobyli 
w samej końcówce meczu. Główna nagroda jaka im 
przypadła to wyjazd do Warszawy jako reprezenta-
cja Województwa Pomorskiego na Nieoficjalnych 
Mistrzostwach Polski dla chłopców urodzonych 
w 2007 roku o Puchar Prezesa PZPN Zbigniewa 
Bońka. Piłkarze Arki w całym Turnieju nie stracili 
bramki pokonując kolejno: FC Gowidlino 3 : 0, Ge-
danię Gdańsk 3 : 0, SAP Sopot 2 : 0, w ćwierćfinale 
Dragon Bojano 1 : 0, w półfinale Jaguara Gdańsk 1 : 
0 i w finale Radunię Stężyca 1 : 0. Podczas Turnieju 
przyznano również nagrody indywidualne. Otrzy-
mali je: Oskar Śliwowski (Dragon Bojano) – naj-
lepszy zawodnik, Jakub Richert (Radunia Stężyca) 
– najlepszy strzelec i Adam Idziaszek (Arka Gdynia) 
– najlepszy bramkarz. Puchary, medale oraz nagro-
dy indywidualne wręczał Wiceprezes Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej Andrzej Szwarc. W Turnieju 
wystąpił także zespół Sokoła Ełganowo w składzie: 
Marcel Chodowski, Patryk Jaszewski, Maciej Kulla, 
Szymon Kulla, Dawid Makarewicz, Marcin Mar-
ciniak, Bartosz Pakulski, Krzysztof Pasztaleniec. 
Podopieczni Łukasza Mejera walczyli dzielnie, ale 
musieli w rozgrywkach grupowych uznać wyższość 
rywali. Przegrali z: Jantarem Ustka 0 : 2, Olimpią 
Osowa 0 : 1, GTS Straszyn 0 : 3 i odpadli z Turnieju.

Sponsorem strategicznym cyklu turniejów LO-
TOS Griffin Cup o Puchar Prezesa Pomorskiego 
ZPN jest Grupa LOTOS.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

Już po raz trzeci w Gminie Trąbki Wielkie od-
będzie się wydarzenie „Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych”. W 2017 roku na trasie 
Graniczna Wieś – Mierzeszyn pobiegło 46 osób, 
a w roku ubiegłym w Sobowidzu – 116. W tym 
roku Bieg odbędzie się w dniu 3 marca (niedziela) 
w Postołowie. Dystans rodzinny, obligatoryjny, wy-
nosić będzie 1963 metry. Wskazuje on datę śmierci 
ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka 
ps. „Lalek”.  Jednak chętni będą mogli pobiec na 
dłuższych dystansach: 2,6 km, 6,4 km lub 12,8 
km. Start i meta zlokalizowane będą na parkingu 
przy kościele św. Józefa Robotnika w Postołowie. 
Trasa przebiegać będzie ścieżkami w lesie, a także 
drogami gminnymi m.in. obok terenów Postołowo 
Golf Club i wzdłuż kamiennego płotu.  Zgodnie 
z Umową zawartą między Gminnym Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 
i Fundacją Wolność i Demokracja z Warszawy 
udział w Biegu weźmie 100 osób. Każda z nich 
otrzyma pakiet startowy zawierający koszulkę 
z wizerunkiem Żołnierza Wyklętego, materia-
ły promocyjne i torbę, a na mecie także okazały 
medal. Zobowiązana jest natomiast do wpłaty na 
konto GOKSiR nr 57 8335 0003 0300 4636 2000 
0001 wpisowego w wysokości 10 zł.

Bieg poprzedzi okolicznościowa Msza św. 
w kościele w Postołowie, która rozpocznie się 
o godzinie 13.00. Następnie przeprowadzona zo-

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
ODBĘDZIE SIĘ W POSTOŁOWIE

stanie rozgrzewka zawodników, a start do biegu 
rodzinnego przewidziany jest na godzinę 14.30. 
Potem odbędą się starty do biegów na dłuższych 
dystansach.

Zarejestrować do Biegu będzie się można w Bi-
bliotekach Publicznych na terenie Gminy Trąbki 
Wielkie: w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 
4, w Sobowidzu przy ulicy Kościuszki 4 i w Mie-
rzeszynie przy ulicy Wolności 24.

Więcej na temat projektu „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” można się do-
wiedzieć na stronie www.tropemwilczym.pl.

Leszek Orczykowski
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