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Józefa Krośnicka (z domu Kołakowska) 
urodziła się 18 marca 1914 roku w Pułtusku 
nad Narwią. Spędziła tam dzieciństwo i lata 
szkolne aż do matury. Studia na Uniwersytecie

Warszawskim ukończyła w 1938 roku, 
otrzymując dyplom magistra filozofii w zakre-
sie historii. Po studiach rozpoczęła pracę jako 
nauczycielka historii w Gimnazjum i Liceum 
Męskim im. Piotra Skargi w Pułtusku. Dalszą 
pracę w oświacie przerwała II wojna świato-
wa. W czasie okupacji chwytała się różnych 
prac, aby zapewnić sobie i rodzicom utrzyma-
nie. Uczestniczyła również w konspiracyjnej 
walce wyzwoleńczej. Z udokumentowanych 
źródeł wynika, iż w szeregach łączniczek AK 
znajdowała się także Józefa Krośnicka (Koła-
kowska) (ps. „Ziutka” i „Barka”). Prowadziła 
również tajne nauczanie. Ewakuowana przez 
Niemców, wraz z rodziną, tułała się przed li-
nią frontu przez osiem miesięcy. Wyzwolona 
przez aliantów w Lubece, już w trzy tygodnie 
po zakończenie wojny, założyła Polską Szkołę 
Powszechną dla dzieci. Po powrocie do kraju, 
w Pułtusku, nie znalazła ani mieszkania, ani 
pracy. W dniu 1 stycznia 1946 roku poślubi-
ła w Pułtusku Jerzego Krośnickiego, byłego 
więźnia obozu w Sachsenhausen. W poszu-
kiwaniu pracy pojechali w nieznane. Pracę 
i zrujnowane mieszkanie znaleźli na Pomorzu 
Zachodnim w Gminie Choszczno.

W kwietniu 1955 roku w poszukiwaniu 
swego miejsca Państwo Krośniccy trafili na 
Ziemię Gdańską, gdzie Pan Jerzy dostał posadę 
głównego agronoma w zespole PGR w Sobo-
widzu, a Pani Józefa przez dwa lata pracowała 
tam jako planistka. Małżeństwo zamieszkało 
wraz z piątką swoich dzieci (trzech synów 
i dwie córki) w „pałacu” w Sobowidzu zajmu-
jąc niewielkie mieszkanie. Do pracy w szkole 
wróciła dopiero po „polskim październiku”, 
na fali odwilży po stalinowskich represjach. 
W sobowidzkiej szkole przepracowała 4 lata, 

ŻYCIORYS JÓZEFY KROŚNICKIEJ
w ostatnim okresie jako kierowniczka. Zasługą 
Pani Józefy było rozpoczęcie budowy nowej 
siedziby szkoły. Szkołę w Sobowidzu ukończy-
ło czworo Jej dzieci. Pani Krośnicka otrzymała 
w 1961 roku etat w Szkole Podstawowej nr 3 
w Pruszczu Gdańskim. Do emerytury praco-
wała w pruszczańskich szkołach.

Po zakończeniu pracy zawodowej czas 
wolny od obowiązków i spraw rodzinnych 
przeznaczyła na pracę społeczną oraz pisanie 
kronik, wspomnień, artykułów prasowych 
i opracowań historycznych, z których znaczna 
część została opublikowana. Całe swoje doro-
słe życie poświęciła na pomaganie ludziom, 

krzewienie patriotyzmu i dobrych postaw 
obywatelskich.

Zgłębianie i opisywanie historii stało się Jej 
życiową pasją. Dla mieszkańców naszej Gminy 
książki Pani Krośnickiej są szczególnym źró-
dłem wiedzy o historii naszej „małej ojczyzny”.

Pani Józefa uczestniczyła w ważnych dla 
naszej Gminy uroczystościach patriotycznych 
i okazjonalnych :
– w obchodach 50-lecia Szkoły Podstawowej 

w Sobowidzu (1996),
– w Apelu w Granicznej Wsi, z okazji 60 rocz-

nicy śmierci Alfa Liczmańskiego (2000),
– w uroczystości 75 rocznicy nadania sztan-

daru Szkole Powszechnej Macierzy Szkolnej 
w Ełganowie (2009),

– w uroczystościach organizowanych w Kłoda-
wie z okazji 70 rocznicy śmierci Ks. Roberta 
Wolhfeila, przedwojennego proboszcza pa-
rafii p.w. Św. Jakuba (2010),

– w uroczystościach z okazji Gminnych Ob-
chodów Konstytucji 3 Maja organizowanych 
w Ełganowie( 2014),

– w uroczystych Obchodach 80-lecia Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich (2014),

Pani Józefa Krośnicka wydała drukiem nastę-
pujące pozycje:

– Z czasów przełomu 1944-1945, Pułtusk 1995.
– Zanim Gdańskie Wyżyny wróciły do Polski, 

Pelplin: Wydaw. Diecezjalne, 1997.
– Pamięci księdza prałata Józefa Waląga pro-

boszcza parafii Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy w Pruszczu Gd., Pruszcz Gdański: 
M. Krawyciński, W. Bogacka, Klub Radnych 
„AWS”, 2000

– Z dziejów oświaty i Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w powiecie gdańskim (1919-
1980), Pruszcz Gdański: [B. w.], 2002

– W cieniu Gdańska (zarys dziejów Pruszcza 
Gdańskiego i okolicy na tle historii ziemi 
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gdańskiej T. 1: Od czasów najdawniejszych 
do roku 1572, Pruszcz Gdański: AGNI, 2003

– W cieniu Gdańska (zarys dziejów Pruszcza 
Gdańskiego i okolicy na tle historii ziemi 
gdańskiej) T. 2: W Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów (1573-1772), Pruszcz Gdański: 
AGNI, 2004

– Księga Pamiątkowa kolejarzy polskich z rejo-
nu Pruszcza Gdańskiego w latach 1920-1939 
pozostających w służbie Polskich Kolei Pań-
stwowych (PKP) na terenie wolnego miasta 
Gdańska zamordowanych w hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych w latach 1939-
1944,  Pruszcz Gdański: Wydaw. AGNI, 2005

– W cieniu Gdańska T. 3: (1772-1945), Pruszcz 
Gdański: Agni, 2006

– Wspomnienie o księdzu Robercie Wohlfe-
ilu: proboszczu parafii Św. Jakuba Apostoła 
w Kłodawie Gdańskiej (1889 – 1940), Firma 
Fotograficzno-Poligraficzna AGNI, 2007

– Żuławy Gdańskie w historię Pomorza Gdań-
skiego wpisane, Wydawnictwo Agni, 2013.

W uznaniu zasług w 2010 roku otrzyma-
ła tytuł Ambasadora Pruszcza Gdańskiego, 
a w dniu 4 listopada 2014 roku radni Gminy 
Trąbki Wielkie nadali tytuł „Honorowy Oby-
watel Gminy Trąbki Wielkie”.

Była odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej i Krzyżem 100-lecia powstania Związku 
Inwalidów Wojennych.

Prezydent RP Bronisław Komorowski 
awansował ją do stopnia porucznika Wojska 
Polskiego.

POŻEGNANIE HONOROWEJ 
OBYWATELKI GMINY PRUSZCZ
W uroczystościach pogrzebowych zmarłej 

Honorowej Obywatelki Gminy Trąbki Wielkie 
Józefy Krośnickiej , które odbyły się w sobotę 
25 stycznia 2020 roku w Pruszczu Gdańskim 
wraz z rodziną uczestniczyli mieszkańcy, zna-
jomi, przyjaciele, absolwenci, przedstawiciele 
władz samorządowych oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń, zrzeszeń, organizacji kom-
batanckich, placówek kulturalnych i oświa-
towych. Wśród nich nie mogło zabraknąć 
delegacji z Gminy Trąbki Wielkie. Na jej czele 
stał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
a w jej skład wchodzili także: Przewodniczący 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Lesz-
czyński, radni: Zbigniew Gębka i Grzegorz 
Żukowski, a także Radny Powiatu Gdańskie-
go Józef Sroka. Były także poczty sztandarowe 
ze szkół podstawowych w Trąbkach Wielkich 
i w Sobowidzu.

W swoim wystąpieniu podczas nabożeń-
stwa Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol powiedział m.in.:

„Pani Józefa była osobą, która dawała 
przykład dobrego nauczyciela, dobrego wy-
chowawcy i dobrego patrioty. Gdy została Ho-
norową Obywatelką naszej Gminy mówiła że 
czuła się zaszczycona przyjęciem Jej do grona 
naszych mieszkańców. Interesowała się zawsze 
tym co się dzieje w naszej Gminie. Co roku 
na Święta przysyłała życzenia pisane odręcz-
nie dla wszystkich mieszkańców. Interesowała 
się zawsze trudnymi sprawami, a szczególnie 

– oświaty. I tu podzielę się z państwem jed-
nym wspomnieniem. Kiedy wprowadzana 
była reforma oświaty zadzwoniła do mnie 
i powiedziała: „dzień dobry Panie Wójcie, to 
ja Józefa Krośnicka, niech Pan nic nie mówi, 
bo i tak nie słyszę, chciałam spytać czy po tej 
reformie wszyscy nauczyciele będą mieli pra-
cę czy dzieci będą dobrze się czuły w szkole, 
oddaję teraz słuchawkę mojemu synowi, żeby 
Pan odpowiedział”. Szanowni Państwo ostatni 
raz z Panią Józefą Krośnicką widzieliśmy się 
w dzień wigilii. Wigilia to taki dzień, kiedy 
spotykamy się z najbliższymi osobami i tak też 
traktowaliśmy, i traktujemy Panią Józefę Kro-
śnicką, i wtedy podczas tego spotkania Pani 
Józefa powiedziała, że „zdrowo umiera” – tak 
to określiła.  Pamiętała wszystkie poprzednie 
spotkania. Była w dobrej kondycji, mimo, że 
już w łóżku. Zaprosiła nas jeszcze na swoje 
106 urodziny, ale dodała „jak Bóg pozwoli”. 
W tej ostatniej ziemskiej podróży chciałbym 
przede wszystkim podziękować Bogu za to, 
że postawił Panią Józefę na naszych drogach 
w Gminie Trąbki Wielkie, ale chciałbym też 
podziękować Pani za ten przykład dobrego 
nauczyciela, prawdziwego patrioty i takiej ży-
wej  książki, z której można czerpać bez końca. 
Niech Pani spoczywa w pokoju.”

Trzy dni później, w dniu 28 stycznia 2020 
roku, podczas Sesji Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie radni uczcili minutą ciszy śmierć Honoro-
wej Obywatelki Gminy Trąbki Wielkie Józefy 
Krośnickiej.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Danuta Strzelecka-Jakubek



Głos Trąbecki

4

OBRADOWALI RADNI

– XV/128/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmio-
cie zmiany prawa miejscowego,

– XV/129/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. 
w sprawie udzielenia w 2020 roku Powiatowi 
Gdańskiemu  pomocy finansowej  w formie 
dotacji celowej w celu wspólnej realizacji za-
dania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację 
dróg położonych na terenie Powiatu Gdań-
skiego” (edycja 2020),

– XV/130/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnię-
cie zobowiązania leasingowego na jedną 
midikoparkę Yanmar ViO38U dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Trąbkach Wielkich,

– XV/131/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości lokalowej położonej w Paw-
łowie,

– XV/132/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany części miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego 
działkę nr 191 położoną w miejscowości 
Kleszczewo, obręb Kleszczewo, Gmina 
Trąbki Wielkie.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują 
się na stronie:

https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2020-rok/
uchwaly-rady-gminy-2020.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcia: Andrzej Markowski

W dniu 28 stycznia 2020 roku odbyła się 
pierwsza tegoroczna, a 15. w czasie obecnej 
kadencji Rady, sesja zwyczajna Rady Gminy 
Trąbki Wielkie.

A oto uchwały jakie podjęli Radni pod-
czas tej sesji:
– XV/125/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki 
Wielkie na rok 2020,

– XV/126/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2020 – 2032,

– XV/127/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Ko-
misji stałych Rady Gminy Trąbki Wielkie  
na 2020 rok,

ZAKOŃCZONO 
PRZEBUDOWĘ 
DROGI POWIATOWEJ 
W CZĄSTKOWIE!

W ramach inwestycji wykonano: remont 
istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni 
o łącznej długości 2323 m, remont skrzyżowań 
z drogami podrzędnymi zlokalizowanych na 
długości przebudowywanego odcinka drogi, 
utwardzenie poboczy drogowych, chodnik 
z kostki betonowej na długości ok. 230 mb, 
perony przystankowe oraz montaż urządzeń 
wpływających na uspokojenie ruchu dro-
gowego tj. montaż aktywnego oznakowania 
w technologii LED i azylu wyspowego wraz 
z jednostronnym poszerzeniem jezdni.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
2.575.494,26 zł.

Tekst i zdjęcie: Sabina Bobkowska

Od 2 stycznia br. można ubiegać się o dofinan-
sowanie do inwestycji z zakresu ochrony środowi-
ska. Dofinansowanie przysługuje na zakup wraz 
z montażem pieca gazowego, pompy ciepła, ogniw 
fotowoltaicznych oraz przydomowej oczyszczalni 
ściekowej, a także usuwanie pokryć dachowych 
zawierających azbest. Wysokość przyznanej dotacji 
może wynieść nawet 10 tys zł. Wnioski o przyznanie 
dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, przyjmo-
wane są do czasu wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżeto-
wym. Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie ze 
środków pochodzących z budżetu Gminy.

DOTACJE NA PROEKOLOGICZNE 
ROZWIĄZANIA W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

W minionym roku w ramach dotacji zamon-
towano 13 nowych ekologicznych urządzeń grzew-
czych, wywieziono i zutylizowano ponad 65 ton 
odpadów zawierających azbest z 30 nieruchomości 
położonych na terenie Gminy, a 5 mieszkańców 
zdecydowało się na zastosowanie przydomowej 
oczyszczalni ścieków.

Tym samym poprawił się stan jakości powie-
trza oraz wód w naszej Gminie, estetyka wsi oraz 
komfort życia naszych mieszkańców.

Katarzyna Narojczyk
Zdjęcie: Janusz Dera
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W dniu 28 stycznia 2020 roku w Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich odbyło się Walne Zebranie Człon-
ków Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”. Sprawozdanie 
z działalności za 2019 rok przedstawił Prezes Wiesław 
Kempa. Poinformował on, że 52 osoby należą do Klubu. 
Stwierdził, że w 2019 roku odbyło się 11 zebrań Członków 
w Sali GOKSiR, a także 39 zebrań Zarządu w Bibliotece 
Publicznej. Wymienił także 28 imprez, które Klub zor-
ganizował w ubiegłym roku. Były to: wycieczki (do Gru-
dziądza, na rejs po Kanale Elbląskim, do Malborka, do 
Sztutowa, na Hel, do Szymbarku i Wdzydz Kiszewskich, 
do Grudziądza), potańcówki (karnawałowa, śledziowa, 
majówkowa, jesienna, październikowa, andrzejkowa), 
wyjazdy na imprezy (do kina w Cieplewie na film „Zimna 
Wojna”, do Faktorii na koncert Edyty Geppert, do teatru 
w Mokrym Dworze na sztukę „Mieszczanin szlachcicem”, 
do Gdańska na 2. Pomorskie Forum Partnerstwa i Współ-
pracy), wyjazdy na imprezy rekreacyjno-sportowe (wy-
jazd na basen do Jagatowa, nad Jezioro Mierzeszyńskie 
na rowery wodne, do Gołębiewa Wielkiego na pikniki: 
strzelecki i „sobótki”, do Starogardu Gdańskiego na krę-
gielnię, w Bory Tucholskie na grzybobranie), imprezy 
klubowe („Tłusty Czwartek”, „Spotkanie Wielkanocne”, 
„Spotkanie Rocznicowe”, „Spotkanie Wigilijne”). Podzię-
kował on wszystkim, na czele z Wójtem Gminy Trąbki 
Wielkie Błażejem Konkolem, za wsparcie w realizacji 
projektów na rzecz Członków Klubu.

Ponieważ w tym roku zakończyła się kadencja Za-
rządu Klubu odbyło się także głosowanie o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także wybory 

KLUB SENIORA „ZAWSZE MŁODZI” 
Z NOWYM ZARZĄDEM

nowych władz Klubu. Za absolutorium było 100% obec-
nych członków Klubu, czyli 44 osoby. Także zgłoszeni 
kandydaci do Zarządu otrzymali w głosowaniu tajnym 
100% poparcie. Nowy Zarząd ukonstytuował się następu-
jąco: Prezes – Wiesław Kempa, Zastępca Prezesa – Zofia 

Garbowska, Skarbnik – Wiesława Fajgier, Sekretarz – Ur-
szula Nowacka, która zastąpiła Emilię Brzóskę i Członek 
Zarządu – Halina Troka, która zastąpiła Wandę Nowak. 
Na zakończenie Prezes Wiesław Kempa podziękował za 
udzielone poparcie i zadeklarował, że Zarząd w nowej 
kadencji 2020 – 2021 dołoży wszelkich starań, aby imprez 
dla członków Klubu było jeszcze więcej w ramach hasła 
„dla każdego coś ciekawego”.

Wiesław Kempa
Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

W dniu 22 stycznia 2020 roku, już po raz kolejny, 
w Auli Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbył 
się bal karnawałowy dla dzieci oraz osób starszych i sa-
motnych. Z zaproszeń skorzystało ok. 130 osób (doro-
słych, jak i dzieci) oraz goście tj. Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim Beata 
Kowalczyk, zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Trąbkach Wielkich Małgorzata Kozera oraz Władysław 
Ornowski z Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci 
„Pan Władek”, a także dzieci z półkolonii organizowa-
nych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.

130 OSÓB BAWIŁO SIĘ NA BALU 
ZORGANIZOWANYM PRZEZ GOPS

Organizatorzy tj. Wójt Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żej Konkol oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Trąbkach Wielkich Grażyna Wysiecka z pra-
cownikami przygotowali kilka niespodzianek dla dzieci 
oraz osób dorosłych.

Spotkanie karnawałowe rozpoczęło się od występu 
dzieci oraz młodzieży z sekcji piosenki estradowej GOK-
SiR kierowanej przez Ewelinę Szulc i Tomasza Stroynow-
skiego. Następnie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani 
pysznym obiadem przygotowanym przez pracowników 
szkolnej kuchni. Kolejną niespodzianką był występ Te-
atru “Qfer” z Gdańska z inscenizacją “Królewna Śnieżka”. 

Młodsza część gości brała czynny udział w tym spektaklu 
co bardzo im się podobało

Głównym punktem spotkania był przyjazd Świętego 
Mikołaja z dalekiej krainy, który poświęcił swój drogo-
cenny czas dla naszych milusińskich młodszych, średnich 
i trochę starszych.

Podczas balu komisja wybrała dziesięcioro dzieci tj. 5 
chłopców i 5 dziewczynek, którzy zostali odznaczeni szarfą 
z napisem „najlepszy tancerz” oraz „najlepsza tancerka”.

Na zakończenie balu nasz dostojny gość Święty Mi-
kołaj wręczył naszym milusińskim skromne upominki 
oraz zapewnił o swoim przybyciu w następnym roku.

Do wspólnej zabawy przygrywał zespół Zagorski-
-Band, a słodki poczęstunek przygotowała firma Wypieki 
Domowe “U Kaśki” z Sulmina.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcia: Ryszard Dominowski
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Wyjątkowo wcześnie, bo od 13 do 24 stycz-
nia, odbyły się ferie. Na dodatek nie było śniegu, 
ale GOKSiR i GBP przygotowali dla dzieci szereg 
propozycji spędzenia wolnego czasu. W sumie 
było to 15 różnych wydarzeń, 122 godziny i 631 
uczestników.

Tradycyjnie już zorganizowane zostały wyciecz-
ki dla czytelników bibliotek w Trąbkach Wielkich, 
Sobowidzu i Mierzeszynie na Lodowisko Miejskie 
w Gdańsku. Tym razem uczestniczyło w nich 132 
dzieci, które lodową taflę miały tylko do swojej 
dyspozycji. Dla niektórych z nich jazda na łyżwach 
po lodowej tafli nie była tam jedyną atrakcją. Nie-
którzy mieli bowiem możliwość wypowiadać się do 
mikrofonu redaktora z Radia Gdańsk, a niektórzy 
– udzielać wywiadu redaktorce z Telewizji Gdańsk. 
Wszyscy mieli także okazję obejrzenia treningu za-
wodniczek w łyżwiarstwie synchronicznym.

Po raz drugi zorganizowana została 5-dnio-
wa półkolonia, tym razem w Trąbkach Wielkich. 
W miejscowej Szkole Podstawowej udostępnione 
zostały dla nich: sale lekcyjne, Hala Sportowa i sto-
łówka. Korzystały także z pomieszczeń Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich. Jednak te obiek-
ty nie były często wykorzystywane, gdyż na dzieci 
czekało mnóstwo innych atrakcji. Pierwszego dnia 
zwiedzały Port Gdańsk, gdzie m.in. podziwiały kra-
jobraz z latarni morskiej. Następnie oddawały się 
szaleństwu na Lodowisku Miejskim w Gdańsku. 
Następnego dnia były w Gdyni, gdzie spędzały czas 
w Sali Zabaw Amazonia i w Centrum U7 na krę-
gielni.  Kolejna wycieczka została zorganizowana do 
Multikina w Gdańsku, gdzie dzieci obejrzały film 
pt. „Doktor Dolittle”, a także na plażę w Gdańsku-
-Brzeźnie i na gdańską Starówkę. Dwa dni spędziły 
natomiast w Trąbkach Wielkich, ale również się nie 
nudziły. Jeden z nich rozpoczął się od zajęć w Bi-
bliotece Publicznej, a następnie był kontynuowany 
na balu z osobami niepełnosprawnymi zorgani-
zowanym przez GOPS w Trąbkach Wielkich. Na 
balu spotkały m.in. Świętego Mikołaja, od którego 

otrzymały prezenty. Ostatni dzień półkolonii był 
dniem zabawy i pożegnania. Najpierw były prze-
różne rozgrywki  w Hali Sportowej, potem wizyta 
w Gabinecie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja 
Konkola, następnie zajęcia z wykonywania szaszły-
ków z egzotycznych owoców, obejrzenie spektaklu 
pt. „Rubinowy Książę” w Auli Szkoły Podstawo-
wej, a na zakończenie tańce przy muzyce zespołu 
„Stent” w Bibliotece Publicznej. W półkolonii wzięło 
udział 29 dzieci.

Po raz pierwszy w czasie ferii odbyły się warsz-
taty taneczne dla dzieci. Od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.30 – 12.00 poznawały one trzy ukła-
dy taneczne, które zaprezentowały na zakończenie 
warsztatów. Wtedy to na widowni zasiedli ich ro-
dzice, babcie, dziadkowie, rodzeństwo i wszyscy 
byli pod wrażeniem tego co zobaczyli nagradzając 
młodych tancerzy gromkimi brawami.

Nowością były też „Spotkania z programowa-
niem”.  Odbyły się one w bibliotekach w Trąbkach 
Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie. Każde trwały 
trzy godziny i składały się z trzech bloków. Pierwszy 
blok wprowadzał do programowania dzięki ćwicze-
niom na specjalnej kratowanej macie. Drugi blok 
– była to gra z wykorzystaniem robotów Photon, 
natomiast podczas trzeciego bloku uczestnicy za-
jęć sprawdzali świeżo zdobytą wiedzę grając w grę 
Scottie Go! Uczestniczyło w nich 28 osób.

Kolejnymi nowymi zajęciami w czasie ferii były 
zajęcia manualne.

W bibliotekach w Trąbkach Wielkich, Sobo-
widzu i Mierzeszynie spotkały się 29 dzieci, aby 
z różnych materiałów szyć i ozdabiać torby, sakiew-
ki, saszetki, piórniki. Ponieważ zajęcia te odbywały 
się przed Dniem Babci i Dziadka dzieci miały wła-
snoręcznie zrobione dla nich prezenty.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się spekta-
kle teatralne. Aż 200 osób obejrzało trzy przedsta-
wienia: „Na misiowych urodzinach najważniejsza 
jest rodzina” Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska 
z Krakowa, „Rubinowy Książę” w wykonaniu ak-

torów Studium Aktorskiego „Krak-Art” z Krakowa 
oraz „Królewna Śnieżka” Teatru Qfer z Gdańska.

10 osób uczestniczyło w bibliotece w Trąb-
kach Wielkich w bloku zajęć poświęconych węd-
karstwu. W ciągu 4 godzin ich uczestnicy wzięli 
udział w konkursie plastycznym pt. „Widokówka 
wędkarska”, obejrzeli film szkoleniowy dla młodych 
wędkarzy, zapoznali się ze sprzętem do wędkowa-
nia, a na koniec przy pomocy wędki łapali imitacje 
ryb uczestnicząc w grze planszowej. Dla wszystkich 
startujących w konkursie i grze przygotowane były 
nagrody rzeczowe.

Chętnych nie brakowało do uczestnictwa w za-
jęciach kulinarnych w Sali GOKSiR. Zapisy trwały 
bardzo krótko, gdyż obowiązywał limit 25 osób. 
Dzieci samodzielnie przygotowywały babeczki 
czekoladowe i przystrajały je lukrowymi ozdobami

Podczas ferii odbyły się także 4 zajęcia mul-
timedialne. Ich miejscem były: świetlice w Łagu-
szewie, Pawłowie i Mierzeszynie oraz Biblioteka 
Publiczna w Sobowidzu. Udział w nich wzięło 45 
osób. Dziewczęta najchętniej próbowały swoich sił 
w grze Just Dance 2018 polegającej na wykonywaniu 
tricków i figur tanecznych w rytm znanych prze-
bojów, a chłopcy – w grze FIFA 2017 rozgrywając 
mecze piłkarskie na ekranie komputera. Wspólnie 
natomiast bawili się uczestnicząc w grze Sports 
Champions 2, w której można było rywalizować 
w różnych dyscyplinach sportowych.

W okresie ferii w Sali gimnastycznej w Sobo-
widzu odbył się cykl turniejów tenisa stołowego. 
Turniejów było 8: otwarcia, systemem grupowym, 
do dwóch porażek, drużynowy, systemem pucharo-
wym, lewych rąk, w grupach i zamknięcia. Udział 
w nich wzięły 24 osoby. Najlepszą wśród zawod-
niczek była: Oliwia Fijał z Gołębiewa Wielkiego, 
a wśród zawodników: Patryk Pętlak z Sobowidza. 
Otrzymali oni w nagrodę puchary.

Natomiast miłośnicy tenisa mogli uczestniczyć 
dwukrotnie w godzinnych zajęciach zorganizowa-
nych na korcie w Trąbkach Małych. Oddzielne zaję-
cia były dla osób do lat 10 i od 11 do 15 lat. W tych 
pierwszych uczestniczyło 8 osób, a w tych drugich 10.

Nie mogło także zabraknąć balu karnawałowe-
go. W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich 
bawiło się 20 dzieci.

Dzieci mogły również skorzystać z atrakcji 
przygotowanych przez biblioteki. Można było tam 
pograć w gry planszowe i komputerowe. W Sobowi-
dzu pobawić się w teatr, ale tamtejszym przebojem 
były zabawy slime’ami i squishies’ami. Odwiedziło 
wtedy bibliotekę, zamienioną w salę eksperymen-
tów, aż 18 osób.

Tych wydarzeń dla dzieci nie byłoby, gdyby nie 
sponsorzy i partnerzy. Oto oni: Gmina Trąbki Wiel-
kie, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, Włady-
sław Ornowski, Fundacja Pomocy Społecznej na 
Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Port Gdańsk, Koło 
PZW Nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego, 
Rada d/s Młodzieży przy PZW Okręg w Gdańsku, 
Sklep wędkarski „Spławik” z Pruszcza Gdańskiego, 
UKS Kosynier Sobowidz, UKS Leo-Polmed Trąbki 
Małe, rady sołeckie wsi: Łaguszewo, Mierzeszyn, 
Pawłowo, Trąbki Wielkie, szkoły podstawowe w 
Sobowidzu i Trąbkach Wielkich. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

FERIE BEZ ŚNIEGU,  
ALE Z INNYMI ATRAKCJAMI
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Zdjęcie: Monika Kosznik
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W dniu 6 stycznia 2020 roku odbyło się tradycyjne 
opłatkowe spotkanie rolników z Gminy Trąbki Wielkie 
po raz trzeci połączone ze spotkaniem przedsiębiorców 
z Gminy Trąbki Wielkie. Do Auli Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich przybyli oni na zaproszenie Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Przedstawicieli 

BYŁY JASEŁKA, KOLĘDY, PASTORAŁKI, A POTEM 
OPŁATEK I ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Pomorskiej Izby Rolniczej Andrzeja Dończyka i Stanisła-
wa Klepsa oraz Przewodniczącego Oddziału „Pracodawcy 
Pomorza” w Trąbkach Wielkich Rafała Bielawy.

Na wstępie zebrani w skupieniu obejrzeli przedstawie-
nie jasełkowe pt. „A światłość w ciemności świeci”. Wystą-
pili w nim uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich przygotowywani do występu przez 

nauczycieli: Agatę Caboń, Sabinę Stolc i Janusza Beyera.
Następnie wysłuchali oni koncertu kolęd i pasto-

rałek w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczących 
w zajęciach sekcji piosenki estradowej w GOKSiR pod 
kierunkiem Eweliny Szulc i Tomasza Stroynowskiego.

Potem życzenia rolnikom i przedsiębiorcom złożyli 
gospodarze uroczystości. Do życzeń dołączyli się także 
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. WNMP w Trąbkach Wiel-
kich Bolesław Antoniów i Prezes Pomorskiej Izby Rolni-
czej Wiesław Burzyński.

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.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w okrągłej 
Sali bankietowej Sentozy Golf w Cząstkowie w dniu 30 
stycznia 2020 roku. Odbył się tam bowiem koncert ar-
tystów – amatorów z odległego o ok. 700 km Nowego 
Targu. Byli to: 26-osobowy Miejski Nauczycielski Chór 
„Gorce” z dyrygentem Maciejem Osieckim oraz 11-oso-
bowy Dziecięcy Zespół Góralski „Mali Śwarni” z kierow-
niczką Zespołu Bernadetą Szumal. Chór zaprezentował 
się w repertuarze góralskim, kolędowym i patriotycznym 
w wielogłosowym opracowaniu. Jedną z kolęd „Wsyndy 
śniyga nasuło” zaśpiewali razem z publicznością, którą 
stanowiła ok. 100-osobowa grupa członków klubów se-

GÓRALE ZAŚPIEWALI DLA SENIORÓW
niora z terenu Gminy Trąbki Wielkie. Seniorom nie było 
łatwo przeczytać tekst pisany gwarą, ale dali radę. „Mali 

Śwarni” natomiast grali, tańczyli i śpiewali. Wystawili też 
jasełka – dowcipne, urokliwe widowisko z kolędnikami 
z obracaną na kiju gwiazdą i turoniem, śmiercią i diabłem.

Występy Chóru „Gorce” i Zespołu „Mali Śwarni” były 
entuzjastycznie przyjęte przez publiczność. Były gorąco 
oklaskiwane i bisowane, a na koniec był aplauz na stojąco.

Wydarzenie zakończyło spotkanie artystów z publicz-
nością przy oscypkach, korbaczach i…śliwowicy, które 
przywieźli na spróbowanie.

Za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania z gó-
ralską kulturą serdecznie dziękujemy Prezesowi Zarządu 
z Sentozy Golf w Cząstkowie Markowi Marczyńskiemu.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski
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Muzykę i śpiew kolęd można było usłyszeć podczas 
wspólnego kolędowania organizowanego 9 stycznia Roku 
Pańskiego 2020 w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Sobowidzu. Świąteczna atmosfera zawładnęła 
i otuliła całą społeczność Sobowidza. Piękne dekoracje, 
płonące świece, radość na twarzach ludzi, zapach lasu, 
pyszności na stołach dopełniły tego cudownego klimatu 
niepowtarzalnych chwil dla nas wszystkich.

W związku z tym, iż pełnię od 1 września 2019 
roku moją misję, bo za taką uważam pracę na stanowi-
sku dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobowidzu, pragnę 
w imieniu własnym oraz całej Społeczności Szkoły zło-
żyć najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie 
i wsparcie w organizację działań na rzecz dzieci i szkoły. 
Za dostrzeganie wartości podejmowanych przedsięwzięć, 
wspierania inicjatyw, a w szczególności tych, które mają 
na celu dobro naszych dzieci i młodzieży. Pięknie dzię-
kuję – za wspaniałą i aktywną współpracę oraz okazaną 
życzliwość: Uczniom i Przedszkolakom, nauczycielom 
oraz wszystkim pracownikom Szkoły, Radzie Rodziców. 
Szczególne podziękowania za współorganizację uroczy-

„ŚPIEWAJCIE ANIOŁOWIE, PASTERZE GRAJCIE MU, 
KŁANIAJCIE SIĘ KRÓLOWIE, NIE BUDŹCIE GO ZE SNU”

stości (np. Wspólne kolędowanie, Śpiewanie Pieśni Pa-
triotycznych) oraz wszystkich inicjatyw na rzecz uczniów, 
Szkoły i środowiska lokalnego kieruję do Sołtysa wsi So-
bowidz Krzysztofa Łońskiego oraz Rady Sołeckiej, Prezesa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobowidzu – Krzysztofa 
Piepiórka, Pana Andrzeja Szczypiorskiego. Serdecznie 
dziękuję wszystkim Mikołajom, którzy w okresie świą-
tecznym ofiarowali dzieciom prezenty, a byli to: Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący 
Rady Gminy Zbigniew Leszczyński, Sołtys wsi Sobowidz 
Krzysztof Łoński, Rada Rodziców, Fundacja Pomocy Spo-
łecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, czyli Maria i Wła-
dysław Ornowscy. Dziękuję Rodzicom uczniów, wszystkim 
sympatykom i przyjaciołom Szkoły, którzy na co dzień 
udzielają wsparcia, w różny sposób i w wielu aspektach 
życia Naszej Szkoły. Mam nadzieję, że pozytywne relacje 
i miła atmosfera będzie dobrym przykładem dla przy-
szłych pokoleń, a szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz 
całej społeczności Sobowidza i okolic.

Bożena Dajnowska
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

Pod powyższym tytułem w dniu 30 stycznia 2020 
roku w świetlicy w Mierzeszynie odbył się koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestni-
czących w zajęciach sekcji piosenki estradowej w GOK-
SiR. Licznie zebrana publiczność usłyszała kolędy m.in.: 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 
ale w wersji „na szybko”. Natomiast kolędę „Oj maluśki, 
maluśki” dzieci zaśpiewały z pomocą swoich mam. Były 
też prezentowane pastorałki np. „Kolęda dla rozsianych 
po świecie” z repertuaru Maryli Rodowicz czy „Kolęda 
dla nieobecnych” Beaty Rybotyckiej. Dwa utwory były 
wykonane w językach obcych: angielskim i hiszpańskim.

Koncert prowadził i akompaniował grając na piani-
nie Tomasz Stroynowski. Z jednego i drugiego zadania 

wywiązał się jak zwykle po mistrzowsku. Potrafił nawet 
namówić Ewelinę Szulc, z którą prowadzi zajęcia z dzieć-
mi w sekcji piosenki estradowej do wykonania jednego 
utworu. Dzięki temu jej podopieczni mogli podziwiać 
występ swojej instruktorki. Poprosił również księdza 
Andrzeja Sowińskiego o wyjaśnienie do kiedy można 
śpiewać kolędy? Ksiądz wyjaśnił, że w polskiej tradycji 
dopuszcza się śpiewanie ich do Święta Ofiarowania Pań-
skiego, czyli do 2 lutego.

Koncert zakończyła najsłynniejsza kolęda na świecie, 
czyli „Cicha noc”. Została zaśpiewana na bis, ale nie tyl-
ko przez młodych wykonawców, ale i przez publiczność.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

MIERZESZYŃSKIE KOLĘDOWANIE
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Podczas spotkania Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Błażeja Konkola z sołtysami w dniu 14 
stycznia 2020 roku omówiono sprawy związane 
z Współzawodnictwem Sołectw 2020. W po-
równaniu z ubiegłorocznym Współzawodnic-
twem wprowadzono następujące zmiany:
–  dodano do Współzawodnictwa Mistrzostwa 

Gminy w warcabach,
–  w konkurencji dla sołtysów w Turnieju So-

łectw zmniejszono ilość rzutów podkową 
z 10 do 5,

–  postanowiono zmniejszyć odległość zawod-
nika od pręta przy rzucie podkową,

USTALONO TERMINY ZAWODÓW W RAMACH 
WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW 2020

–  zdecydowano, aby siatkarki nie mogły grać 
w Mistrzostwach w piłce siatkowej męż-
czyzn, jednocześnie ustalono ten sam ter-
min dla Mistrzostw Gminy w piłce siatkowej 
kobiet i mężczyzn,

–  ustalono, że nagrody dla sołectw w postaci 
talonów będzie można zrealizować nie tyl-
ko korzystając z Hali Sportowej w Trąbkach 
Wielkich, ale także z sal gimnastycznych 
w Kłodawie, Mierzeszynie lub Sobowidzu,

–  ustalono, że w konkurencji dojenia sztucznej 
krowy technika dojenia jest dowolna,

–  ustalono, że kłoda w konkurencji jej przerzy-
nania nie powinna być przez nikogo, poza 
startującą drużyną, trzymana,

–  zobowiązano Dyrektora GOKSiR do usta-
lenia godzinowego rozkładu rozgrywania 
poszczególnych konkurencji w Turnieju 
Sołectw.

Poza tym zatwierdzono terminarz po-
szczególnych zawodów wchodzących w skład 
Współzawodnictwa Sołectw:
1.  16.02.2020 r., Trąbki Wielkie, 27. Mistrzo-

stwa Gminy w warcabach
2.  22.03.2020 r., Trąbki Wielkie, 47. Mistrzo-

stwa Gminy w szachach
3.  26.04.2020 r., Sobowidz, 7. Bieg przełajowy 

Gminy Trąbki Wielkie
4.  24.05.2020 r., Ełganowo, 13. Mistrzostwa 

Gminy w wędkarstwie
5.  13.06.2020 r., Trąbki Wielkie, 12. Mistrzo-

stwa Gminy w piłce nożnej 6-osobowej
6.  28.06.2020 r., Trąbki Małe, 7. Mistrzostwa 

Gminy w tenisie
7.  12.07.2020 r., Kaczki, 27. Turniej Sołectw
8.  16.08.2020 r., Trąbki Wielkie, 4. Senioriada
9.  30.08.2020 r., Postołowo, 7. Mistrzostwa 

Gminy w konkursach golfowych
10.  13.09.2020 r., Trąbki Wielkie, 16. Mistrzo-

stwa Gminy w strzelectwie
11.  27.09.2020 r., Trąbki Wielkie, 25. Mistrzo-

stwa Gminy w lekkiej atletyce
12.  11.10.2020 r., Trąbki Wielkie, 30. Mistrzo-

stwa Gminy w piłce siatkowej mężczyzn
13.  11.10.2020 r., Trąbki Wielkie, 30. Mistrzo-

stwa Gminy w piłce siatkowej kobiet
14.  15.11.2020 r., Trąbki Wielkie, 43. Mistrzo-

stwa Gminy w tenisie stołowym
15.  29.11.2020 r., Trąbki Wielkie, 22. Mistrzo-

stwa Gminy w futsalu
W spotkaniu udział wzięło 17 sołtysów.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

SOKÓŁ  
Z CERTYFIKATEM  
PZPN

Program Certyfikacji to innowacyjny pro-
jekt mający za zadanie podniesienie jakości 
szkolenia w szkółkach piłkarskich na terenie 
całej Polski. W jego pierwszej edycji do Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej wpłynęło 1197 
formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszyst-
kie wymagania formalno-prawne spełniły 694 
podmioty i to właśnie im na mocy decyzji Ko-
misji Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej 
ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich 
zostały przyznane certyfikaty, które obowiązy-
wać będą do 30 czerwca 2021 roku. Certyfikaty 
zostały przyznane na trzech poziomach: złotym 
(117 podmiotów), srebrnym (145 podmiotów) 
i brązowym (432). Wśród 27 szkółek, którym 
przyznano certyfikat brązowy w Wojewódz-
twie Pomorskim jest szkółka Sokoła Ełganowo. 
Oznacza to, że szkółka ta spełnia podstawowe 
kryteria dotyczące kwalifikacji trenerów, liczby 

drużyn oraz programu szkoleniowego. Najważ-
niejsze korzyści z posiadania certyfikatu to: 
podniesienie i ujednolicenie poziomu szkole-
niowego w szkółce piłkarskiej oraz możliwość 
uzyskania dofinansowania na wynagrodzenie 
trenerów, podnoszenie ich kwalifikacji oraz 
wynajem obiektów sportowych

W Sokole Ełganowo certyfikacją objęte 
są dwie grupy: rocznik 2007/2008 i rocznik 
2009/2010. Szkoleniem w tych grupach zaj-

mują się: trener UEFA-C – Łukasz Mejer i tre-
ner UEFA-A Maciej Gemborys. Asystentem 
trenerów obu grup jest trener UEFA-A Karol 
Kusaj. Treningi odbywają się 3 razy w tygo-
dniu w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich. 
Cały czas istnieje możliwość dołączenia do 
w/w grup. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 782-918-743.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Justyna Okuniewska
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W dniu 11 stycznia 2019 roku w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich odbył się Finał 
Turnieju LOTOS Griffin Cup JE1 (r. 2009) o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN w ramach 
III edycji turniejów LOTOS Griffin Cup. Udział w nim wzięło 16 drużyn (160 osób). 
Stawką tego Finału była przepustka na wyjazd do Warszawy na turniej o Puchar Prezesa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Uzyskała ją drużyna Escola Pruszcz 
Gdański. W meczach grupowych nie zachwycała, bo oprócz zwycięstw nad Sztormem 
Kosakowo 3 : 0 i DSPN Kwidzyn 2 : 0, zanotowała także porażkę z Błękitnymi Wejhe-
rowo 0 : 1. Potem było już lepiej, gdyż w ćwierćfinale pokonała ona zwycięzcę grupy B 
JFA Przechlewo 1 : 0, w półfinale zwycięzcę grupy A – Gryf Tczew 2 : 0, a w finale AP 
Jedynka Reda po remisie 1 : 1 w rzutach karnych 2 : 1.

Także w meczu o 3. miejsce decydowały rzuty karne. Po bezbramkowym meczu 
Gryf Tczew pokonał w rzutach karnych 2 : 1 Lechię Gdańsk. Kolejne miejsca zajęli: JFK 
Przechlewo, Błękitni Wejherowo, Gedania Gdańsk i Radunia Stężyca. Wśród drużyn, 
które odpadły w rozgrywkach grupowych, czyli: SI Arka Gdynia, Byki Słupsk, GOSRiT 
Luzino, U-2 Bytów, Stal Jezierzyce, Sztorm Kosakowo, DSPN Kwidzyn znaleźli się także 
piłkarze Sokoła Ełganowo. Przegrali oni kolejno z: Gryfem Tczew 0 : 8, z SI Arka Gdynia 
0 : 5 i z Radunią Stężyca 0 : 1. Podopieczni trenerów Karola Kusaja i Łukasza Mejera wy-

NIE LECHIA, NIE ARKA A ESCOLA 
NAJLEPSZA W TRĄBKACH WIELKICH

stąpili w składzie: Mateusz Kwiatek, Fabian Gawęcki, Aleksander Piórek, Filip Dończyk, 
Aleksander Czajkowski, Mikołaj Ziarniewicz, Filip Mąkosa, Xawery Martyniuk, Kacper 
Balmas, Borys Orzechowski.

Podczas Turnieju przyznano także nagrody indywidualne.
Najlepszym zawodnikiem został uznany Aleksander Wołosowski (Escola Pruszcz 

Gdański), najlepszym bramkarzem – Ignacy Garski (AP Jedynka Reda), a najlepszym 
strzelcem został zdobywca 6 bramek Jakub Bałamonczek (Gryf Tczew).

Trzy pierwsze drużyny otrzymały puchary, a piłkarze tych drużyn medale. Trzej 
najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, a także piłki od Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola.

Medale i puchary dla trzech pierwszych drużyn wręczał Prezes Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej Radosław Michalski.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

W okresie od 23 listopada 2019 roku 
do 1 lutego 2020 roku w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich rozgrywana była 3. 
Trąbkowska Liga Futsalu pod patronatem 
Starosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego 
i Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola. Zdecydowane zwycięstwo w Lidze, 
bez porażki, odniosła drużyna Art Park. 
Pokonała ona 8 : 4 Elnaft Team, 5 : 1 MD 
Team, 4 : 1 49. Bazę Lotniczą, 4 : 0 Poko-
lenia Czarnych, 8 : 3 TRES Osiczankę, 5 : 
3 Orła 1955 2, 10 : 1 Żelazny Team, 10 : 1 
Orła 1955 1 zdobywając 24 punkty. Drugie 
miejsce z 18 punktami zdobył Elnaft Team, 
a na trzecim miejscu, mając 15 punktów, 
uplasował się MD Team. Tuż po zakończe-
niu ostatniego meczu odbyło się uroczyste 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 
Pierwsze trzy zespoły otrzymały okazałe 
puchary i dyplomy, a zawodnicy tych dru-
żyn – medale. Przedstawiono wtedy tzw. 
„Złotą Piątkę”, czyli najlepszych piłkarzy 
Ligi. Zostali nimi: Daniel Łęc (Art Park), 
Jan Kopania (Pokolenia Czarnych), Mar-
cin Laga (Elnaft Team), Jakub Malinowski 
(Żelazny Team) i Jakub Filipek (Art Park). 
Otrzymali oni statuetki, dyplomy i piłki, 
a także zestawy upominków ufundowa-
nych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej 
i Gminę Trąbki Wielkie. Natomiast Puchar 
Fair Play otrzymała drużyna Żelazny Team.

TRĄBKOWSKA LIGA FUTSALU: 1. ART PARK, 2. ELNAFT TEAM, 3. MD TEAM
I jeszcze 3. Trąbkowska Liga Futsalu 

w liczbach:
0 – żadnej żółtej kartki nie otrzymali w Li-

dze piłkarze drużyny Żelazny Team,
1 – tyle fauli było najmniej w jednym me-

czu (Art Park – Orzeł 1955 1 10 : 1),
2 – tylu obcokrajowców grało w Lidze, 

byli to piłkarze z Ukrainy i Białorusi,
3 – tyle bramek zdobyto najmniej w jed-

nym meczu (MD Team – Orzeł 1955 
2 2 : 1),

4 – tyle czerwonych kartek pokazali sę-
dziowie w Lidze,

5 – tyle rzutów karnych wykonywanych 
było w Lidze (4 wykorzystane, 1 – nie)

9 – tyle drużyn startowało w Lidze i tyle 
rozegrano kolejek,

10 – tyle najwięcej żółtych kartek otrzy-
mała drużyna w Lidze (Elnaft Team),

15 – tyle bramek zdobyto najwięcej w jed-
nym meczu (TRES Osiczanka – 49. 
BLot 5 : 10)

16 – tyle bramek zdobył Król Strzelców Ligi 
Jakub Malinowski (Żelazny Team),

23 – tyle najmniej fauli odgwizdali sędzio-
wie w jednej kolejce,

25 – tyle najmniej bramek zdobyto w jed-
nej kolejce,

36 – tyle meczów rozgrano w Lidze,
49 – tyle żółtych kartek pokazali sędzio-

wie w Lidze,
50 – tyle najwięcej bramek zdobyto w jed-

nej kolejce,
53 – tyle najwięcej fauli odgwizdali sędzio-

wie w jednej kolejce,
81 – tylu zawodników wpisało się na listę 

strzelców,
125 – tylu piłkarzy zagrało w Lidze,
326 – tyle bramek zdobyto we wszystkich 

meczach (średnia 9,06).
Leszek Orczykowski

Zdjęcia: Ryszard Dominowski



Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol

ANNĄ JANKO
2 marca 2020 roku (poniedziałek) 

o godzinie 17.00

 w Bibliotece Publicznej

 w Trąbkach Wielkich.

„Spotkanie współfinansowane ze środków

finansowych Instytutu Książki".

zaprasza na

 spotkanie autorskie z

Fot. Wydawnictwo Literackie


