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WICEPREMIER JAROSŁAW GOWIN SPOTKAŁ SIĘ 
Z SOŁTYSAMI GMINY TRĄBKI WIELKIE

W dniu 10 kwietnia 2019 roku z sołtysami 
Gminy Trąbki Wielkie spotkał się Wicepre-
mier, Minister nauki i szkolnictwa wyższego, 
Jarosław Gowin. W spotkaniu uczestniczyli 
także m.in. : Radna Sejmiku Województwa 

Pomorskiego Magdalena Sroka, Radny Miasta 
Gdańsk Karol Rabenda, Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Lesz-
czyński. Głównym tematem poruszanym na 
spotkaniu była rola sołtysów i ich wpływ na 
rozwój gminy. Omówiony został także projekt 
zmiany ustawy o samorządzie gminnym do-
tyczącym sołtysów.

Najważniejsze założenia tych zmian to:
- wynagrodzenie dla sołtysów (na tych 

samych zasadach co radni gmin),
- prawo kierowania interpelacji do wójta 

(z obowiązkiem wójta do odpowiedzi, nie-
zwłocznie publikowanych w BIP)

- prawo do uzyskiwania informacji i ma-
teriałów dot. działalności gminy: prawo wstę-

pu do pomieszczeń, w których znajdują się te 
informacje i materiały oraz wglądu w dzia-
łalność urzędu gminy, a także spółek z udzia-
łem gminy, spółek handlowych z udziałem 
gminnych osób prawnych, gminnych osób 
prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw 
i innych gminnych jednostek organizacyjnych, 
z zachowaniem przepisów o tajemnicy praw-
nie chronionej.

Dyskutowano także na temat ogólnopol-
skiego strajku nauczycieli.

Po spotkaniu goście wraz z Wójtem Gminy 
Trąbki Wielkie zwiedzili Sanktuarium Maryj-
ne, a także złożyli wiązanki kwiatów pod ta-
blicą „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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MSZA POŚWIĘCONA ŚW. JANOWI 
PAWŁOWI II ODBYŁA SIĘ W CZERNIEWIE

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przypada-
jącą w tym roku w dniu 28 kwietnia w koście-
le filialnym w Czerniewie odbyła się Msza św. 
poświęcona św. Janowi Pawłowi II. Mszy prze-
wodniczył ks. Maciej Kucharzyk – Proboszcz 

Parafii w Gdańsku-Sobieszewie. Przed Mszą św. 
przedstawiciele władz samorządowych, insty-
tucji i szkół gminnych oraz mieszkańcy Gminy 
Trąbki Wielkie złożyli przed obrazem św. Jana 
Pawła II wiązanki kwiatów i znicze. Uroczystość 

uświetniły poczty sztandarowe ze szkół podsta-
wowych w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu 
oraz OSP Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Andrzej Markowski
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OBRADOWALI RADNI
W dniu 30 kwietniu 2019 roku odbyła się VII Zwy-

czajna Sesja Rady Gminy Trąbki Wielkie.
A oto uchwały jakie podjęli Radni podczas tej sesji:
– VII/47/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  w spra-

wie zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2019 rok.
– VII/49/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gdań-
skim dotyczącego wspólnej  realizacji zadania w zakresie 
kultury pod nazwą „Trąbki w Trąbkach”.

– VII/50/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  w sprawie 
rozpatrzenia skargi mieszkańca sołectwa Trąbki Wielkie.

– VII/51/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.  w sprawie 
zmiany części miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki Wielkie.

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

ZAKOŃCZYŁA SIĘ KADENCJA GMINNEJ RADY 
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W dniu 27 marca 2019 roku, ostatnim posiedze-
niem, zakończyła swoją kadencję Gminna Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego w Trąbkach Wielkich.

Rada została powołana Zarządzeniem nr 36 Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie w dniu 23 marca 2016 r. Jest to 
organ konsultacyjny i opiniodawczy samorządu Gminy 
Trąbki Wielkie w zakresie działalności pożytku publicz-
nego. W skład kończącej kadencję Rady wchodzili:

– dwóch przedstawicieli Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie – Jan Selka, Michał Studziński,

– dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie – Halina Wrocławska, Leszek Orczykowski,

– czterech przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych – Anna Kempa, Ewa Kruglik, Piotr Gajewski, 
Danuta Mokrosińska.

Jako, że była to pierwsza kadencja Rady członkowie 
skoncentrowali się głównie w swej pracy na ustaleniu 
celów i zadań Rady oraz określeniu trybu pracy Rady 
co też zostało prawnie unormowane poprzez opraco-
wanie, a następnie przyjęcie stosowną Uchwałą, Regula-
minu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Trąbkach Wielkich. Rada w swej pracy zajęła się także 
wprowadzeniem istotnych zmian w treści Programu 
Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami 
pozarządowymi oraz rokrocznie dokonywała aktuali-
zacji treści Projektu Programu na kolejny rok, a także 
opiniowała zasadność wprowadzania zmian zgłasza-
nych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. 

Rada przyczyniła się m.in. do rozszerzenia obszarów 
współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami 
pozarządowymi o takie kwestie jak: pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzia-
łalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych czy osób 

EGZAMINY 
ODBYŁY SIĘ
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że mimo strajku, egza-
miny gimnazjalne i klas ósmych na terenie 
naszej Gminy odbyły się bez zakłóceń. Pragnę 
serdecznie podziękować dyrektorom szkół za 
powołanie komisji egzaminacyjnych, a człon-
kom komisji za wykonaną pracę.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

w wieku emerytalnym. Gminna Rada Działalności 
Pożytku Publicznego opiniowała także dobór kandy-
datów do składu komisji konkursowych w zakresie 
ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku 
publicznego, tryb powoływania komisji i sposób ich 
funkcjonowania, a także regulaminy przedmiotowych 
konkursów. Rada nawiązała także kontakt z Regional-
nym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych w Gdańsku, która współpracuje z or-
ganizacjami i osobami zajmującymi się działalnością 
pożytku publicznego oraz tematyką szeroko pojętego 
społeczeństwa obywatelskiego.

W planach jest utworzenie zakładki GRDPP na 
stronie internetowej Gminy, zawierającej informacje: nt. 
działalności Rady, jej spotkań i dokonań, akty prawne 
dotyczące organizacji pożytku publicznego, wykaz or-
ganizacji pozarządowych z terenu Gminy, promowanie 
osiągnięć i prezentację dorobku organizacji pozarzą-
dowych itp. co zyskało aprobatę Wójta Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażeja Konkola. Planowane jest również 
prowadzenie cyklicznych spotkań z przedstawiciela-
mi organizacji pozarządowych z terenu Gminy w celu 
pogłębienia współpracy na tym polu z samorządem.

Danuta Mokrosińska
Zdjęcie: Leszek Orczykowski
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W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku odbyło 
się Zgromadzenie Ogólne sprawozdawczo-wy-
borcze Związku Gmin Pomorskich w Charzy-
kowych w Gminie Chojnice.Zarząd otrzymał 
absolutorium za 2018r. Prezesem po raz kolej-
ny został wybrany Błażej Konkol Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie. Do Zarządu Związku wybrani 
zostali: wiceprezes Leszek Kuliński Wójt Gmi-
ny Kobylnica, wiceprezes Andrzej Pollak Wójt 
Gminy Nowa Karczma, Zbigniew Szczepań-
ski Wójt Gminy Chojnice, Ryszard Szybajło 
Burmistrz Miasta Człuchów, Bernard Grucza 
Wójt Gminy Sulęczyno, Elżbieta Krajewska 

BŁAŻEJ KONKOL NADAL PRZEWODNICZĄCYM 
ZWIĄZKU GMIN POMORSKICH

Wójt Gminy Sadlinki, Dariusz Waleśkiewicz 
Wójt Gminy Wicko, Jerzy Szałach Burmistrz 
Miasta Nowy Staw, Anita Galant Wójt Gminy 
Smętowo Graniczne, Marek Turlej Wójt Gminy 
Stary Dzierzgoń. Wybrano także następujący 
skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący 
Piotr Laniecki Wójt Gminy Morzeszczyn, Jerzy 
Lewi-Kiedrowski Wójt Gminy Tuchomie, Jacek 
Michalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Gdań-
ski, Tadeusz Puszkarczuk Wójt Gminy Puck, 
Bogusława Engelbrecht Wójt Gminy Linia.

Bogdan Dabrowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich przy ulicy Sportowej 4.
Szczegółowe informacje i zapisy na konsultacje poprzez infolinię: 572 382 444 lub 572 382 456.

Grażyna Wysiecka
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91. URODZINY  
PANA WŁADYSŁAWA

W dniu 15 kwietnia 2019 roku 91. urodziny obchodził Pan Wła-
dysław Gajęcki zamieszkały w Domachowie. Z tej okazji Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich odwiedzili Pana Władysława. 
Z okazji urodzin Senior otrzymał kosz upominkowy wraz z prezentem 
oraz serdeczne życzenia długich lat życia, zdrowia oraz aby każdy dzień 
był przepełniony radością i uśmiechem.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Katarzyna Gąsiorowska

90. URODZINY  
PANI GERTRUDY

W dniu 27 kwietnia 2019 roku 90. urodziny obchodziła Pani Ger-
truda Kowalczyk mieszkanka wsi Czerniewo. Z tej okazji Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich odwiedzili Jubilatkę w miej-
scu zamieszkania. Wręczono kosz kwiatów wraz z upominkiem oraz 
złożono życzenia długich lat życia w szczęśliwości, dobrego zdrowia, 
pomyślności oraz dużo radości.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Anna Serwa

„Nauka – kagankiem rozumu. Poznaj TIK w nowo-
czesnym świecie!” to projekt, w ramach którego odbywają 
się szkolenia TIK (technologii informacyjno-komunika-
cyjnych). Jest on finansowany w 15% ze środków własnych 
Stowarzyszenia Polska Izba Młodych Przedsiębiorców 
oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków euro-
pejskich, a realizowany przez firmę IT7 z Wrocławia.

Projekt jest bezpłatny i przeznaczony dla osób powy-
żej 50 roku życia. Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa 
w projekcie otrzymuje materiały dydaktyczne w postaci 
książki i korzysta z laptopa.

Trwa on 80 godzin lekcyjnych (67 zegarowych), pod-
czas których uczestnicy szkoleń dowiadują się m.in. jak:

– przeglądać, wyszukiwać i przechowywać infor-
macje,

– wykorzystać internet do komunikowania,
– tworzyć i edytować treść,
– bezpiecznie obsługiwać komputer,
– bezpiecznie robić zakupy przez internet.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia, a po 

egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgod-
ny z DIGCOMP.

I właśnie w takich szkoleniach uczestniczyły dwie 
grupy po 12 osób. Odbywały się one w Bibliotece Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski

NAUKA – KAGANKIEM ROZUMU.  
POZNAJ TIK W NOWOCZESNYM ŚWIECIE!
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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
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W dniu 15 czerwca 2019 roku (sobota) na stadionie w Trąb-
kach Wielkich odbędzie się 15. Biesiada „Trąbki w Trąbkach”.

Jej program jest następujący:
15.00 Występ Zespołu GDAŃSK JUNIOR BRASS
16.00 Występ dzieci i młodzieży z Gminy Trąbki Wielkie
18.00 Uroczyste otwarcie Biesiady
18.15 Próba bicia Rekordu Polski w kategorii: najwięcej
osób grających jednocześnie na trąbkach
18.30 Ogłoszenie wyników Konkursu Trąbkowego „Mały
Trębacz w Trąbkach Wielkich”
19.00 Wręczenie nagród za Współzawodnictwo Sołectw 2018
19.30 Występ Zespołu DOWN TOWN BRASS
20.30 Losowanie nagród głównych w loterii fantowej
21.00 KONCERT ZESPOŁU GOLEC UORKIESTRA
22.30 Występ Teatru Ognia TARO
22.45 Zabawa taneczna z Zespołem GALA
01.00 Zakończenie Biesiady

Gwiazdą Imprezy będzie Zespół GOLEC UORKIESTRA.
Jest to wyjątkowe zjawisko na polskim rynku muzycznym. 

Powstał w 1999 roku, a jego liderami są Łukasz i Paweł Golcowie 
– „beskidzcy górale XXI wieku”, jak pisał o nich Janusz Stokłosa 
– jeden z najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów.

Zespół zawojował muzyczną scenę niezwykle przebojową 
płytą zatytułowaną „Golec uOrkiestra 1” (1999 r.), która w ory-
ginalny sposób połączyła elementy góralskiego folku z charak-
terystycznymi cechami muzyki pop, rock’n’rolla i jazzu. Jej siłą 
napędową okazały się wyraziste, pełne zdystansowanego humoru 
piosenki m.in. „Lornetka”, „UFO” czy niezwykle elektryzująca 
„Crazy is my live”, do dziś rozgrzewające rzesze fanów na każ-
dym z koncertów zespołu.

W 2000 roku zespół potwierdził swój sukces kolejną, jesz-
cze bardziej przebojową płytą, noszącą tytuł „Golec uOrkiestra 
2”. Osiągnęła ona status poczwórnej platyny, a jej sztandarowe 
„Ściernisco” przez wielu okrzyknięte zostało hymnem pokolenia 
nowej, odradzającej się po 1989 roku Polski. Żartobliwy, pełen 
wiary i optymizmu tekst refrenu cytował nawet prezydent USA 
George W. Bush w swoim przemówieniu podczas oficjalnej wizyty 
w Polsce w 2002 roku. Z „Dwójki” pochodzą również żartobliwe 
„Słodycze” oraz zagrzewająca do walki i dedykowana Adamowi 
Małyszowi piosenka „Zwycięstwo”.

W 2002 przyszła kolej na „Trójkę”, z której pochodzą ogni-
ste „Pędzą konie” oraz pełne życiowej mądrości „Kto się ceni”, 
za którą zespół otrzymał nagrodę Dragona przyznawaną przez 
radio RMF FM. Również „Golec uOrkiestra 4” (2004) i „Golec 
uOrkiestra 5” (2009) udowodniły, że braciom Golec pisanie prze-
bojów przychodzi niezwykle łatwo. To z tych albumów pochodzą 
takie utwory, jak „Nie ma nic”, „Góralskie tango”, „Wujek Louis 
song” czy „Życie jest muzyką”.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu, oprócz sprzedania 
kilku milionów płyt, należą: otrzymanie w 2000 roku na Fe-
stiwalu Piosenki Polskiej w Opolu „Superjedynki” w kategorii 
„Zespół Roku”, zdobycie dwóch „Fryderyków” w kategoriach 
„Debiut Roku” oraz „Muzyka Tradycji i Źródeł”, zdobycie na-
grody TVP i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Genius Loci – Poloniae” za popularyzowanie kultury polskiej 
w Polsce i za granicą, zdobycie dwóch telewizyjnych „Wiktorów” 
w kategoriach „Odkrycie Roku, oraz „Najpopularniejszy Artysta”. 
Zespół otrzymał również „Asa Empiku” za najlepszą sprzedaż 
płyt, statuetkę „Najpopularniejszy Artysta Roku” wręczoną na 
festiwalu Top Trendy, Nagrodę Polskiej Estrady „Prometeusz”, 
nagrodę „Ikar” za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz „Ikonę 

ZAPRASZAMY NA 15. BIESIADĘ „TRĄBKI W TRĄBKACH”
Śląską” będącą ukoronowaniem ogromnej pracy włożonej w pro-
mocję własnego regionu.

W 2012 roku bracia otrzymali Nagrodę Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „za propagowanie i działanie na 
rzecz rozwoju rodzimej kultury”. Tym samym doceniona i uho-
norowana została utworzona przez braci w 2003 roku Fundacja 
Braci Golec zajmująca się min. kultywowaniem muzyki łuku 
Karpat poprzez tworzenie na Żywiecczyźnie dziecięcych ognisk 
twórczości artystycznej.

Ogromnym sukcesem zakończył się także jubileuszowy 
50. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu w 2013 roku. 
W konkursie Super Premier za piosenkę „Młody maj” zespół 
otrzymał wszystkie najważniejsze nagrody tego konkursu, w tym 
nagrodę główną – Super Premierę im. H. Musioła, udowadniając 
tym samym, że niezmienna od lat wysoka forma artystyczna nie 
odstępuje zespołu ani o krok.

Z okazji 15-tych urodzin zespół wydał nowy, dwupłyto-
wy album zatytułowany „The best of Golec uOrkiestra”, będący 
podsumowaniem dotychczasowego dorobku oraz „Koncert kolęd 
i pastorałek w Bazylice Jasnogórskiej” (CD + DVD), będący reje-
stracją wyprodukowanego z dużym rozmachem i emitowanego 
przez Telewizję Polsat, bożonarodzeniowego koncertu zespołu na 
Jasnej Górze. Pierwszy z nich w błyskawicznym tempie osiągnął 
status platynowej płyty, a drugi podwójnej platyny, co pokazuje, 
że artystyczne poczynania zespołu cieszą się wciąż niegasnącym 
zainteresowaniem.

Wierność własnym korzeniom, oryginalność w podejściu 
do oraz bezkompromisowość w tekstach i muzyce sprawiają, że 
Golec uOrkiestra jest wciąż jednym z najbardziej rozpoznawal-
nych i cenionych zespołów w Polsce.

O godzinie 19.30 planowany jest występ Zespołu DOWN 
TOWN BRASS.

Powstał on w 2015 roku z inicjatywy Radosława Kuleszy. 
Na początku był to klasyczny kwintet dęty blaszany, w którego 
skład wchodzili studenci oraz absolwenci Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dwie trąbki, dwa puzo-
ny oraz tuba z czasem zostały uzupełnione o zestaw perkusyjny 
co wyznaczyło nowy kierunek w działalności grupy. To właśnie 
muzyka rozrywkowa stała się wiodącym nurtem w repertuarze, 
choć nie brakuje w nim muzyki filmowej, jazzowej oraz klasycz-
nej. Zespół występował podczas takich festiwali jak m.in. „Festi-
wal Smaków Food Trucków” w Gdańsku, „Retro Dolne Miasto” 
w Gdańsku, „Więc Wiec” w Krotoszynie. Na stałe współpracuje 
z restauracjami oraz hotelami Trójmiasta. Down Town Brass two-
rzą instrumentaliści na co dzień związani z instytucjami kultury 
Województwa Pomorskiego.

Kolejnym Zespołem, który zaprezentuje się na Biesiadzie 
będzie GDAŃSK JUNIOR BRASS. Jest to formacja (4 trąbki, 3 
rogi, 4 puzony, tuba, perkusja, fortepian), która istnieje od 2015 
roku i przede wszystkim wykonuje opracowania dobrze brzmią-
cej muzyki z różnych epok i stylów. Są to zarówno powszechnie 
cenione dzieła muzyki klasycznej, jak i znane przeboje muzyki 
popularnej, w tym wiele piosenek, aranżacje tematów jazzo-
wych, filmowych, a także piosenek doskonale znanych z filmów 
animowanych.

Zespół jest prowadzony przez doświadczonego kameralistę, 
wykładowcę w klasie puzonu, aranżera i kompozytora Tadeusza 
Kassaka. W próbach i koncertach zespołu biorą udział studenci 
wszystkich lat Akademii Muzycznej w Gdańsku a także absol-
wenci tej Uczelni.

Jak dotąd na koncertach zespołu można było usłyszeć m.in. 
dzieła: J.S. Bacha, M.A. Charpentiera, G.F. Händla, P. Masca-

gniego, E. Morricone, przeboje zespołów: ABBA, The Beatles, 
Blood, Sweat and Tears, Czerwone Gitary, Skaldowie, Queen, 
a także piosenki z filmów „Król lew”, „Kraina lodu”, „Zaplątani”.

Na pewno wydarzeniem będzie także występ Teatru Ognia 
TARO. Tworzy go grupa artystów z Trójmiasta od wielu lat zaj-
mujących się sztuką cyrkową, a w szczególności umiejętnością 
władania ogniem. Do pokazów oprócz licznych, podpalanych 
rekwizytów, używają też świetnie komponującej się z ogniem 
pirotechniki scenicznej. Ich występy rozgrzewają i zachwycają.

W godzinach 22.45 – 1.00 do tańca grał będzie Zespół 
muzyczny GALA. Prezentuje on muzykę dla wielu pokoleń. 
Wykonuje znane przeboje w nietuzinkowych aranżacjach, przez 
co zapada w pamięć uczestników imprez. Wystąpi on w rozsze-
rzonym o sekcję dętą składzie.

Odbędzie się także 4. Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego. Patronat 
nad Konkursem objął nie tylko Wójt Gminy Trąbki Wielkie, ale 
także Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, 
Starosta Gdański Stefan Skonieczny oraz Golec uOrkiestra. Prze-
słuchania uczestników Konkursu odbywać się będą w Szkole 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich, a ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród laureatom planowane jest na scenie usytuowanej 
na stadionie o godzinie 18.30.

Wcześniej, bo o godzinie 18.00 odbędzie się próba bicia 
Rekordu Polski w kategorii: najwięcej osób grających jednocze-
śnie na trąbkach. W 2016 roku jednocześnie na trąbkach grało 
44 trębaczy, w 2017 roku było ich 92, w 2018 roku – 102. W tym 
roku liczymy na jeszcze lepszy wynik. Trębacze grać będą Hejnał 
Gminy Trąbki Wielkie.

Podczas Biesiady wystąpią także członkowie sekcji GOK-
SiR: baletowej, break dance, tanecznej i piosenki estradowej.

W czasie imprezy zorganizowana zostanie loteria fantowa. 
Dochód ze sprzedaży losów przeznaczony będzie na sfinansowa-
nie wyjazdu na kolonie w góry dla dzieci z terenu Gminy Trąb-
ki Wielkie. Oczywiście każdy los w cenie 5 zł wygrywa. Będzie 
można wygrać m.in.: talony na okresowy przegląd techniczny 
samochodu osobowego, kosmetyki, książki, artykuły spożywcze, 
zabawki, kubki, talony do fryzjera, talony do pizzerii, kwiaty do-
niczkowe, karmę dla zwierząt, koszulki, karnety do Postołowo 
Golf Clubu, pendrivy, sprzęt sportowy itp. Wśród wszystkich, 
którzy kupią losy rozlosowane zostaną nagrody główne. Będą to 
m.in.: rower, talon na kurs językowy i talon na rolety.

Na scenie odbędzie się jeszcze jedna uroczystość. Otóż 
wręczone zostaną puchary i dyplomy zwycięzcom Współza-
wodnictwa Sołectw 2018 zarówno w klasyfikacji drużynowej, 
jak i indywidualnej.

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

Leszek Orczykowski
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Per Crucem Tuam, Adoramus Te Domine 
– Przez Krzyż Twój, Adorujemy Ciebie Panie. 
Te głębokie i pełne wiary słowa towarzyszyły 
zebranym 14 kwietnia 2019 roku podczas VI 
Przeglądu Pieśni Wielkopostnych w kościele 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mie-
rzeszynie.

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową mierze-
szyńska świątynia zgromadziła miłośników 
muzyki, aby poprzez śpiew pieśni pasyjnych 
wprowadzić w atmosferę zadumy Wielkiego 
Tygodnia. Przegląd odbył się pod patronatem 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, 

PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH WYDARZENIEM 
PROMUJĄCYM GMINĘ TRĄBKI WIELKIE

a organizacji podjął się po raz kolejny chór 
parafialny Santo Bartolomeo.

Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Mie-
rzeszynie to stały punkt w kalendarzu chórzy-
stów oraz parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie. Przez ostatnie 6 lat można 
było wysłuchać dziesiątki pieśni o tematyce 
wielkopostnej, przybliżających i zachęcających 
do rozważań na temat Męki Pańskiej. Do tej 
pory przed mierzeszyńskim ołtarzem wystą-
piło łącznie jedenaście chórów. W tym roku, 
podobnie jak w ubiegłym, zaprezentowało się 
aż 7 chórów.

Koncert rozpoczął występ chóru Adore-
mus ze Straszyna. Następnie w oświetlonym 
promieniami słonecznymi neogotyckim pre-
zbiterium pojawił się chór Chorus Nepomu-
censis z Godziszewa oraz zespół Senior Band. 
Później kolejno zaśpiewały chóry Perła Maryi 
z Pruszcza Gdańskiego, Męskie Towarzystwo 
Śpiewacze Gryf Gminy Trąbki Wielkie oraz 
Cantata z Pszczółek. Jako ostatni przed mie-
rzeszyńską publicznością pojawił się gospodarz 
spotkania chór Santo Bartolomeo.

Na zakończenie ponad 100 - osobowa 
grupa chórzystów wykonała wspólnie pod 
przewodnictwem dyrygenta chóru Santo Bar-
tolomeo Pawła Kłosińskiego utwór pt. „Per 
Crucem Tuam” w opracowaniu Piotra Pałki, 
który był tegoroczną pieśnią przewodnią prze-
glądu. Na koniec każdy z chórów otrzymał 
pamiątkowe dyplomy oraz tabliczki w podzię-
kowaniu za uczestnictwo w koncercie.

Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Mie-
rzeszynie na stałe zapisał się w kalendarzu 
wydarzeń kulturalnych Gminy Trąbki Wielkie 
oraz cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem. Jest również wyjątkowym wydarzeniem 
muzycznym na wysokim poziomie, które jest 
atrakcyjne dla każdego kto ceni sobie piękno 
muzyki chóralnej. Wydarzenie to promu-
je Mierzeszyn i całą Gminę Trąbki Wielkie 
jako Gminę przyjazną dla tego typu przed-
sięwzięć artystycznych i otwartą na kulturę 
przez duże „K”.

Marta Jeruzalska
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

7 METROWA 
PALMA 

W EŁGANOWIE
Podobnie jak w ubiegłym roku w Nie-

dzielę Palmową kościół filialny p.w. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Ełganowie przyozdo-
biła piękna palma. Miała ona jednak, nie 4,5 
metra jak w ubiegłym roku, ale już 7 metrów 
wysokości.Została ona wykonana w remizie 
OSP Ełganowo, a następnie przeniesiona do 
kościoła. Jej autorkami były druhny: Renata 
Olszewska, Barbara Surma, Barbara Zimna, 
Gabriela Brembor i Katarzyna Waszak. Poma-
gały im również dziewczęta z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej: Marzena Wiśniewska, 
Wiktoria Wiśniewska, Wiktoria Szwartz, Do-
minika Janiszewska, Amelia Janiszewska i Julia 
Janiszewska.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Łukasz Surma
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W dniu 13 kwietnia 2019 roku w Bibliote-
ce Publicznej w Trąbkach Wielkich odbyła się 
Gala 21. Gminnego Konkursu Kronikarskie-
go „O Gęsie Pióro” im. Lidii Orzechowskiej. 
Przedstawione zostały wtedy decyzje Komisji 
Konkursowej działającej w składzie: Mirela 
Formella z Urzędu Gminy w Trąbkach Wiel-
kich, Małgorzata Kaczorowska ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Joanna 
Łabasiewicz z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pruszczu Gdańskim, Roman Cie-
sielski z Redakcji Kwartalnika „Neony – Tożsa-
mość” oraz Wawrzyniec Rozenberg z Redakcji 
„Echa Pruszcza Gdańskiego”. Spośród 5 kronik 
sołeckich (Sołectwa Graniczna Wieś, Sołectwa 
Kaczki, Sołectwa Mierzeszyn, Sołectwa Paw-
łowo, Sołectwa Warcz) najlepszą okazała się 
Kronika Sołectwa Kaczki, której autorką jest 
Justyna Perka. Spośród 9 kronik szkolnych 
i organizacji samorządowych (DPS „Leśny” 
w Zaskoczynie, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Trąbkach Wielkich - Biblioteka Głów-

na, Filia w Mierzeszynie, Filia w Sobowidzu, 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich, Przedszkole w Trąbkach 
Wielkich, Szkoła Podstawowa w Mierzeszy-
nie, Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, Szkoła 
Podstawowa w Trąbkach Wielkich) pierwsze 
miejsce zajęła Kronika Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich, którą opracowała Ka-
milla Cieślak. Natomiast spośród 8 kronik 
organizacji pozarządowych

(Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek”, Klub Seniora w Mie-
rzeszynie, Klub Seniora w Trąbkach Wielkich, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzeszynie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowidzu, Pa-
rafia w Mierzeszynie, Parafia w Sobowidzu, 
Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” So-
bowidz) zwyciężyła Kronika Klubu Seniora 
„Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich wykonana 
przez Wandę Nowak i Danutę Mądraszewską.

Kronikarki-laureatki otrzymały okoliczno-
ściowe statuetki, dyplomy, talony o wartości 

KRONIKARZE MAJĄ 
JUŻ SWÓJ HYMN

200 zł oraz nagrody rzeczowe od Władysława 
Ornowskiego z Fundacji Pomocy Społecz-
nej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”. Nagrody 
otrzymały także: Ewa Cerkowniak ze Szko-
ły Podstawowej w Mierzeszynie oraz Kata-
rzyna Mądraszewska z Biblioteki Głównej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich. Pierwsza za najbardziej oryginal-
ne elementy zawarte w Kronice, a druga – za 
najlepszy debiut. Nagrodami były dyplomy 
i zestawy prezentowe Parkera składające się 
z piór i długopisów. Kolejną nagrodę, album 
o Warszawie, otrzymała Ewa Papis z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich, 
Filii w Mierzeszynie, która jako jedyna brała 
udział w opracowaniu dwóch kronik: bibliote-
ki w Mierzeszynie oraz Sołectwa Mierzeszyn.

Poza tym wszystkie kronikarki i kronika-
rze otrzymali dyplomy za udział w Konkursie. 
Mieli oni także możliwość wylosowania dwóch 
kart podarunkowych o wartości 150 zł, dwóch 
kart podarunkowych o wartości 100 zł oraz ar-
tykułów gospodarstwa domowego. Najwięcej 
szczęścia w losowaniu miały: autorka Kroniki 
DPS „Leśny” w Zaskoczynie Magdalena Po-
łtarzycka,  autorka Kroniki GOKSiR Monika 
Kosznik, autorka Kroniki Szkoły Podstawowej 
w Mierzeszynie Ewa Cerkowniak i autorka 
Kroniki Sołectwa Mierzeszyn Irena Kuch-
nowska. One to bowiem wylosowały karty 
podarunkowe. Nagrody wręczał Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol.

W przerwach między wręczaniem nagród 
w poszczególnych kategoriach wystąpili: Maria 
Ornowska, Irena Drożyńska i akompaniujący 
im na gitarze Władysław Ornowski. Wyko-
nali oni kilka piosenek z minionych lat, ale 
największe brawa zebrali za Hymn kronika-
rzy, którego słowa, do przeboju „Bo wszyscy 
Polacy to jedna rodzina” zespołu Bayer Full, 
napisała Mariola Jankowska ze Szkoły Podsta-
wowej w Czerniewie. Refren śpiewali wszyscy:

„Bo każda kronika to czyjaś historia
Turka, Kadłubka, Galla Anonima
Hej, hej, słowa klej, hej, hej zdjęcie wklej”.

Od razu postanowiono, że Hymn będzie 
odśpiewywany na każdej kolejnej Gali Kon-
kursowej.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski
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W dniu 5 kwietnia 2019 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbył 
się finał Gminnego Konkursu „Jan Brzechwa w słowie”. Już po raz czwarty dzięki współ-
pracy Gminnej Biblioteki z Przedszkolem im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich dzieci 
w wieku 4-7 lat mogły zaprezentować swoje talenty. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 
Finał poprzedziły eliminacje, które odbyły się w 6 placówkach Gminy Trąbki Wielkie. 
Wszystkim, a zwłaszcza małym uczestnikom podczas wystąpień nie brakowało emocji, 
jednak mimo stresu każdy przedszkolak wystąpił i pięknie recytował. Każdy wiersz na-
gradzany był gromkimi brawami. Ostateczne wyniki konkursu kształtują się następująco:

RECYTOWALI WIERSZE  
JANA BRZECHWY

– kategoria 4–latki (rocznik 2015)
I miejsce Amelia Zittermann(SP im. 

Ks. J. P. Aeltermanna w Mierzeszynie) za 
recytację wiersza „Na straganie”

II miejsce – Natalia Sikorska (SP im. 
T.  Kościuszki w Sobowidzu) za recytację 
wiersza „Tańcowała igła z nitką”

III miejsce – Julia Wilczewska (SP im. 
K.  Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich)za 
recytację wiersza „Samochwała”

wyróżnienie – Maja Jasińska (Przed-
szkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wiel-
kich) za recytację wiersz „Dzik”
– kategoria 5-latki (rocznik 2014)

I miejsce – Wojciech Połom (SP im. 
Ks. J. P. Aeltermanna w Mierzeszynie) za 
recytację wiersza „Leń”

II miejsce – Klaudia Hetmańska (SP 
im. T.  Kościuszki w Sobowidzu) za recy-
tację wiersza „Na wyspach Bergamutach”

III miejsce – Adam Bogdan (SP im. 
K.  Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich) za 
recytację wiersza „Ślimak”

wyróżnienie – Wojciech Drejer 
(Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąb-
kach Wielkich) za recytację wiersza „Zoo”
– kategoria 6-latki (rocznik 2013)

I miejsce – Wojciech Rosanowski 
(Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąb-
kach Wielkich) za recytację wiersza „Żaba”

 II miejsce – Agata Kiełczykowska (SP 
im. Ks. J. P. Aeltermanna w Mierzeszynie) 
za recytację wiersza „Samochwała”

 III miejsce – Krzysztof Pietrzak (SP 
im. K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich) 
za recytację wiersza „Globus”

wyróżnienie – Julia Fuchs (SP im. 
T.  Kościuszki w Sobowidzu) za recytację 
wiersza „Kaczka Dziwaczka”
– kategoria 7-latki (rocznik 2012)

kategoria 4 – latki (rocznik 2015)
1. Karol Arym (Przedszkole im. 

J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich)
2. Igor Iwaszczyszyn (SP im. T.  Ko-

ściuszki w Sobowidzu)
3. Tymoteusz Sawicki (Przedszkole im. 

J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich)
wyróżnienie – Jadwiga Kula (SP im. 

K. Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich)
kategoria 5 – latki (rocznik 2014)

1. Nikodem Jasiński (SP im. T.  Ko-
ściuszki w Sobowidzu)

2. Laura Pankowska (Przedszkole im. 
J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich)

3. Dominik Fedak (SP im. T.  Ko-
ściuszki w Sobowidzu)

wyróżnienie – Oskar Łopaciński (Przed-
szkole im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich)
kategoria 6 – latki (rocznik 2013)

1. Krzysztof Pietrzak (SP im. K. Paw-
łowskiej w Trąbkach Wielkich)

PRZEDSZKOLAKI 
TWORZYŁY KOLAŻE

I miejsce – Stanisław Bogdan (SP im. 
K.  Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich) za 
recytację wiersza „Żuk”

II miejsce – Amelia Jasińska (SP im. 
T.  Kościuszki w Sobowidzu) za recytację 
wiersza „Na straganie”

III miejsce – Maja Szulc (SP im. Ks. 
J.  P. Aeltermanna w Mierzeszynie) za 
recytację wiersza „Jak rozmawiać trzeba 
z psem”

wyróżnienia
– Agnieszka Wójtowicz (SP im. Z. Bu-

kowskiego w Czerniewie) za recytację 
wiersza „Żaba”

– Zuzanna Strzałkowska (Przedszkole 
im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich) 
za recytację wiersza „Ryby, żaby i raki”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. Rodzicom i nauczycielom 
dziękujemy za wspaniałe przygotowanie 
pociech i mamy nadzieję, że spotkamy się 
znów za rok.

Katarzyna Mądraszewska
Zdjęcia: Zdzisław Cygert

Równolegle z Konkursem recytatorskim „Jan Brzechwa w słowie” odbył się Konkurs 
plastyczny „Jan Brzechwa w obrazie”. Uczestniczyć w nim mogły w każdej kategorii wie-
kowej po dwie osoby z gminnych placówek oświatowych. Ich zadaniem było wykonanie 
pracy plastycznej w technice kolaż w formacie A4 obrazującej jeden z następujących 
wierszy Jana Brzechwy:

„Grzyby”, „Na straganie”, „Arbuz i „Kwoka”. Podczas finału konkursu recytatorskie-
go w dniu 5 kwietnia 2019 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich można 
było podziwiać zwycięskie prace plastyczne przedszkolaków. Autorzy prac obecni na 
sali wysłuchali recytacji swoich kolegów, a następnie odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród. Nagrody otrzymali:

2. Maja Wlazło (SP im. Ks. J. P. Ael-
termanna w Mierzeszynie)

3. Iga Pająkowska (SP im. K. Pawłow-
skiej w Trąbkach Wielkich)

wyróżnienie – Agata Dąbek (Przed-
szkole im. J. Brzechwy w Trąbkach Wiel-
kich)
kategoria 7 – latki (rocznik 2012)

1. Lena Krzewska (SP im. K. Pawłow-
skiej w Trąbkach Wielkich)

2. Jan Morawski (SP im. Z.  Bukow-
skiego w Czerniewie)

3. Edyta Stasiak (SP im. M. Kownac-
kiej w Kłodawie)

wyróżnienie – Alan Wójtowicz (Przed-
szkole im. J. Brzechwy w Trąbkach Wielkich)

Organizatorem Konkursu było Przed-
szkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach 
Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Zdzisław Cygert
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Pomorskie biblioteki: Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Gdyni, Miejska Biblioteka Publiczna 
im. H. Derdowskiego w Redzie, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Helu, Biblioteka Publiczna im. Zaślu-
bin Polski z Morzem w Pucku, Gminna Biblioteka 
Publiczna im. L. Roppla w Luzinie oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich w ramach konsorcjum koordynowanego 
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gdańsku mają możliwość udostępnienia cyfro-
wych zbiorów NASBI i OSBI swoim czytelnikom.

NASBI, czyli Naukowa Akademicka Sieciowa 
Biblioteka Internetowa to zbiór literatury specjali-
stycznej z różnych dziedzin – od informatyki przez 
prawo i biznes po rozwój osobisty.

Natomiast OSBI to Ogólnopolska Sieciowa 
Biblioteka Internetowa, która gromadzi literatu-
rę popularną, poradniki, literaturę podróżniczą 
i przewodniki.

Najważniejsze korzyści z użytkowania to:
– dostęp do nowości w dniu wydania,
– nielimitowana ilość wypożyczeń i przeczy-

tanych stron,

NASI CZYTELNICY MAJĄ DOSTĘP 
DO BIBLIOTEK CYFROWYCH

– indywidualna półka czytelnika oraz wgląd 
do historii wypożyczeń,

– wygodna praca z tekstem,
– możliwość tworzenia i eksportowania no-

tatek,
– korzystanie z zasobów na dowolnym urzą-

dzeniu (komputer / tablet / smartfon).

Platforma działa na systemie Android i aby 
z niej korzystać potrzebne jest połączenie z In-
ternetem.

Czytelnicy za pomocą kodu, który można 
odebrać w bibliotekach w Trąbkach Wielkich, So-
bowidzu i Mierzeszynie, uzyskają wygodny dostęp 
do tysięcy e-booków, audiobooków i treści audio-
wizualnych.

Usługa ważna jest 30 dni od jej aktywacji. Kody 
wydawane będą na początku każdego miesiąca aż 
do wyczerpania całej puli.

Zapraszamy do naszych bibliotek po kody i do 
korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych.

Leszek Orczykowski

POETA Z FLORYDY 
W TRĄBKACH WIELKICH

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Biblioteka Publicz-
na w Trąbkach Wielkich gościła poetę i piosenkarza 
Tadeusza Karmazyna. Prezentował on swoje wiersze 
z tomiku „Agape”. Pomagali mu w tym: Radna Gminy 
Trąbki Wielkie Justyna Perka oraz Redaktor Naczelny 
kwartalnika „Neony Tożsamość” Roman Ciesielski. 
Wiersze nie tylko recytował, ale także śpiewał. Nie 
były to jednak jego utwory, a Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Poza tym opowiadał o swojej twórczo-
ści, zarówno tej z okresu kiedy mieszkał na Pomorzu, 
jak i o tej powstałej już podczas pobytu na Florydzie. 
Spotkanie było bardzo interesujące. Nic więc dziwnego, 
że zachęciło wszystkich obecnych do zakupu tomików 
wierszy autora. Tym bardziej, że można było jednocze-
śnie zdobyć dedykację i autograf Tadeusza Karmazyna.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

Przez miesiąc w Gminie Trąbki Wielkie można 
było oglądać wystawę obrazów z wizerunkiem św. 
Jana Pawła II pn. „Człowiek blisko Boga”, których 
autorem jest Waldemar Cieślak - utalentowany 
stoczniowiec ze Stoczni Remontowa Shipbuilding 
SA (dawniej Stocznia Północna). Na ekspozycję 
składało się 10 portretów stworzonych na pod-
stawie zdjęć osobistego fotografa Jana Pawła II 

OBRAZY NASZEGO PAPIEŻA NA 
WYSTAWACH W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

Arturo Mari oraz polskiego artysty Adama Bujaka 
namalowanych w technice suche pastele na papie-
rze welurowym. Portretom towarzyszyły wybrane 
cytaty z homilii papieża. Mottem ekspozycji są sło-
wa ks. kardynała Stanisława Dziwisza „Odszedł do 
Domu Ojca, ale nadal przemawiał do nas i świata”, 
wypowiedziane 28 marca 2010 r. w bazylice archi-
katedralnej na Wawelu. Najpierw prezentowana 
była w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich, 
potem w kościołach: w Mierzeszynie, Czerniewie 
i Ełganowie, następnie ponownie w Bibliotece Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich. Za pomoc w orga-
nizacji wystawy dziękujemy Prezesowi Fundacji 
Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” 
Władysławowi Ornowskiemu oraz KM NSZZ „S” 
Remontowa Shipbuilding SA.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Katarzyna Mądraszewska
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W ubiegłym roku miłośników kolarstwa gościliśmy na Vienna Lang Life Maratony 
Rowerowe w Trąbkach Wielkich. W tym roku także o nich nie zapomnimy. Będą oni 
mogli uczestniczyć w wyścigach kolarskich w ramach MTB Pomerania Maraton, którego 
jedna z edycji odbędzie się w dniu 8 czerwca 2019 roku (sobota). Start i meta ulokowane 
są na boisku przy świetlicy w Domachowie. Natomiast trasy Zawodów będą prowadzić 
po pięknych zalesionych terenach, na których nie zabraknie podjazdów i urzekających 
widoków. Nie tylko jest ona wytyczona na terenach naszej Gminy, ale także Gminy Kol-
budy i Gminy Przywidz, gdzie kolarze jechać będą wokół Jeziora Przywidzkiego. Trasa 
wyścigów Speed (34 km) i Mega (52 km) przedstawia się następująco. Początek trasy 

8.06.2019 MTB POMERANIA MARATON W DOMACHOWIE
jest asfaltowy prowadzący w stronę głównego skrzyżowania w Domachowie, następnie 
prowadzi szeroką drogą szutrową/płyty jumbo w stronę miejscowości Buszkowy Górne. 
Na 3 km zaczyna się pierwszy mocniejszy podjazd (1km – 6.6 %). Następnie kolarze 
napotkają wypłaszczenie terenu i trasę prowadzącą przez Kozią Górę w stronę Jeziora 
Przywidzkiego, przed którym znajduje się ostry technicznie zjazd. Tą samą drogą będą 
oni wracać do Domachowa po przejechaniu pętli wokół Jeziora (Speed 1 pętla, Mega 2 
pętle). Pętla wokół Jeziora Przywidzkiego ma 5 podjazdów. Odbędą się także wyścigi dla 
najmłodszych tzw. Junior (rowerki biegowe – 100 m, kat. M/K 8,  – 1  km , kat. M/K 11, 
– 2 km, kat. M/K 14 – 6 km). Wszelkie informacje o Imprezie można znaleźć także na 
stronie http://mtbpomerania.pl/. Zapisów dokonywać należy przez formularz  (https://
zapisy.pomerania-sports.pl/). Bieżących informacji o wyścigach można szukać na stronie 
https://www.facebook.com/events/376942863148804/, a podczas Zawodów warto zajrzeć 
na profil na Instagramie, na którym będą nadawane relacje wideo live. Dodatkowe atrakcje 
dla uczestników i kibiców planowane są także w Miasteczku Zawodów podczas Imprezy.

Zapraszamy.
HARMONOGRAM
MTB POMERANIA MARATON TRĄBKI WIELKIE 2019
8.06.2019 r., Domachowo
8:30 – 10:30 – zapisy w biurze zawodów
8:30 – 11:00 – odbiór pakietów startowych (podpis pod listą dla uczestników ze swoimi nr.)
10:05 – Start Junior (rowerki biegowe) – 1 okrążenie (ok. 100m)
10:10 – Start Junior (M/K 8) – 2 okrążenia (ok. 1500 m)
10:20 – Start Junior (M/K 11)– 3  okrążenia (ok. 2200 m)
10:30 – Start Junior (M/K 14)– 1  okrążenie (ok. 6000 m)
11:00 – Start Mega – 2 pętle wokół jeziora – 52 km – limit czasowy (4h)
11:05 – Start Speed – 1 pętla – 34 km – bez limitu
12:00 – Dekoracja Junior
14:00 – Dekoracja Speed
14:15 – Dekoracja Mega
15:00– Zamknięcie Mety
15:00 – Oficjalne Zakończenie MTB Pomerania Trąbki Wielkie

Leszek Orczykowski
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Powoli zbliża się koniec roz-
grywek Pomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej, w których biorą  udział 
drużyny z Gminy Trąbki Wielkie.

KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, 
występujący w grupie I klasy okrę-
gowej, ma jeszcze do rozegrania 
cztery mecze. W sześciu ostatnich 
kolejkach zanotował następujące 
wyniki: wygrał na własnym bo-

W KLASIE OKRĘGOWEJ ORZEŁ 1955 – 10, 
A W KLASIE A GKS – 12, SOKÓŁ - 13

10. miejsce mając 34 punkty (10 
wygranych, 4 remisy i 12 przegra-
nych) i stosunek bramek 46 : 43.

Pozostałe dwie nasze drużyny 
występują w grupie II gdańskiej 
klasy A.

GKS Trąbki Wielkie ostat-
nie 6 meczów przegrał: na wła-
snym boisku z GKS II Kolbudy 
2 : 5, z Orłem Straszyn 0 : 2 i z KS 

W dniu 7 kwietnia 2019 roku 
w Arena Przywidz odbyły się 19. Mi-
strzostwa Powiatu Gdańskiego w fut-
salu. Udział w nich wzięło 5 drużyn 
reprezentujących: Gminę Cedry Wiel-
kie, Gminę Pszczółki, Gminę Suchy 
Dąb, Gminę Trąbki Wielkie i Miasto 
Pruszcz Gdański. Grano systemem 
„każdy z każdym” po 12 minut bez 
przerwy. Zwyciężyła, po raz trze-

TRĄBKI WIELKIE NAJLEPSZE W POWIECIE W FUTSALU
ci z rzędu, drużyna Gminy Trąbki 
Wielkie, która pokonała wszystkich 
rywali. Rozpoczęła od zwycięstwa 
nad Gminą Pszczółki 2 : 0, potem 
wygrała z Gminą Cedry Wielkie 3 
: 0, Miastem Pruszcz Gdański 4 : 1 
i w decydującym Gminę Suchy Dąb 1 
: 0. Nasza drużyna wystąpiła w skła-
dzie: Szymon Krakowski, Adam Lesz-
czyński, Bartłomiej Dończyk, Mariusz 

Brzeziński, Jakub Pelowski i Mateusz 
Dończyk. Drugie miejsce zajęła Gmina 
Pszczółki, trzecie - Gmina Suchy Dąb, 
czwarte - Miasto Pruszcz Gdański, 
a piąte - Gmina Cedry Wielkie. Trzy 
najlepsze drużyny otrzymały puchary, 
a zawodnicy tych drużyn - medale. 
Dodatkowo wyróżniono statuetka-
mi najlepszego strzelca i bramkarza. 
Najlepszym strzelcem okazał się Da-
niel Jakuszczonek z Gminy Pszczółki, 
który zdobył 10 bramek, a najlepszym 
bramkarzem Mistrzostw wybrano Szy-
mona Krakowskiego z Gminy Trąbki 
Wielkie. Nagrody wręczał Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny.
Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

isku z Portowcem Gdańsk 4 : 1, 
zdobył trzy punkty wygrywając 
walkowerem z KS Kamienica 
Królewska, zremisował z Zenitem 
Łęczyce 0 : 0 oraz doznał trzech 
porażek - na własnym boisku ze 
Sportingiem Leźno 2 : 4 i na wy-
jazdach z Wietcisą Skarszewy 2 : 3 
i z Cartusią Kartuzy 0 : 1. Po tych 
meczach wśród 16 drużyn zajmuje 

Mściszewice 0 : 8, a na wyjazdach: 
z Gryfem Goręczyna 1 : 3, z GKS 
II Sierakowice 0 : 2 i z Wisłą Dłu-
gie Pole 1 : 10. Natomiast Sokół 
wygrał na własnym boisku z GTS 
Goszyn 1 : 0 i doznał aż 4 porażek: 
na własnym boisku z GLKS Róży-
ny 0 : 2 i z Osiczanką Osiece 1 : 3 
i na wyjazdach z KS Sulmin 0 : 1 
i z GKS Żukowo 2 : 4.

Po 26. kolejkach wśród 15 dru-
żyn GKS jest 12, a Sokół - 13. Dru-
żyna z Trąbek Wielkich zdobyła 
dotychczas 19 punktów za 5 wy-
granych, 4 remisy i 17 porażek, 
i posiada bilans bramkowy 29 : 70, 
natomiast drużyna z Ełganowa 
ma 18 punktów za 5 zwycięstw, 
3 remisy i 17 porażek, i zdobyła 
25 bramek, a straciła 58.

Kolejne mecze naszych drużyn 
na własnych boiskach:

9 czerwca (niedziela), godz. 
15.00 Sokół - Gryf Goręczyno

9 czerwca (niedziela), godz. 
15.30 Orzeł 1955 - MKS Włady-
sławowo

15 czerwca (sobota),  godz. 
15.00 GKS - GTS Goszyn

22 czerwca (sobota), godz. 
15.00 Orzeł 1955 - Polonia Gdańsk

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ryszard Dominowski




