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21 lutego 2020 roku w Bibliotece Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich odbyła się premiera 
trzeciego sezonu notacji historycznych: „Ostat-
ni Mówią w Trąbkach Wielkich”.

Łącznie powstało już 12 części tego nie-
zwykłego i ważnego społecznie cyklu. Pomysł 
na „Ostatni Mówią…” powstał podczas jednej 
z rozmów historyka Bartosza Gondka z Wój-
tem Gminy Trąbki Wielkie Błażejem Konko-
lem. Panowie wspólnie doszli do wniosku, 
że kończy się pokolenie, które pamięta cza-
sy przedwojenne, wojenne i tuż powojenne. 
Wtedy postanowili stworzyć projekt, który 
uchroni ostatnie relacje tych, których pamięć 
obejmowała jeszcze pierwsze lata XX wieku.

Premiera pierwszych pięciu odcinków 
odbyła się 1 grudnia 2017 roku w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich. Wystąpili 
w nich: Agnieszka Kinder i Helena Kinder 
z Trąbek Wielkich, Gertruda Goyke z Posto-
łowa, Rozalia Konieczna z Sobowidza, Jadwiga 
i Paweł Schützmann z Granicznej Wsi oraz 
Bronisław Marszałek z Rościszewa.

Rok później, 6 października, również 
w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich, 
ukazały się kolejne cztery odcinki, których 
bohaterami byli: Władysław Gajęcki z Do-
machowa, Mieczysława Stosio z Mierzeszyna, 
Helena Gordon z Warcza oraz Agata Halba 
z Trąbek Wielkich.

W tym roku powstały następne cztery fil-
mowe opowieści: – „najważniejsza jest zgoda 
i szacunek”, – „nie kłócić się bo to do niczego 
nie doprowadzi”, – „żeby oni nie przechodzili 
tego co ja przeszedłem”, – „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Ich bohaterami są odpowiednio: 

Krystyna Idem z Sobowidza, Janina Danuta 
Gołaszewska–Sieczko z Kłodawy, Stanisław 
Landowski z Kłodawy i Benedykt Brandt z Go-
łębiewa Wielkiego. Zostały one zaprezentowa-
ne w dniu 21 lutego 2020 roku w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich. Usłyszeliśmy 

historie z czasów przedwojennych, wojennych 
i powojennych. Zachowamy je w pamięci dla 
tych, którzy przyjdą po nas. W codziennych 
opowieściach pojawiła się wielka historia 
i znamienite postacie – choćby wysocy polscy 
wojskowi Juliusz i Karol Rómmlowie.

Cykl notacji „Ostatni Mówią w Trąbkach 
Wielkich” aktywnie realizuje Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz historycy 
i dziennikarze: Aneta Duraj, Bartosz Gondek, 
Marek Kozłow, Karolina Łucja Białke, Paulina 
Kucina, Maciej Michałowski.

Bartosz Gondek
Zdjęcia: Wiesław Kempa

POWSTAŁY KOLEJNE 4 ODCINKI Z CYKLU 
„OSTATNI MÓWIĄ W TRĄBKACH WIELKICH”

Ci, którzy się tu urodzili i mieszkali przez całe życie i Ci, którzy 
przybyli tuż po wojnie – Polacy i Niemcy. Katolicy i protestanci. 
Sąsiedzi. Razem odnajdowali się w trudnej, powojennej rzeczywi-
stości w niezwykłej przestrzeni, jaką jest Gmina Trąbki Wielkie le-
żąca na styku kilku kultur i regionów. 
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             Recykling 
          zaczyna się 
                w domu
Większość produktów, które kupujemy 
w sklepach, jest opakowana w  plastik, szkło,
papier, aluminium i inne metale - czyli
tworzywa, które możemy ponownie
wykorzystać. Wyrzucając codziennie odpady
decydujemy o ich losie!  

To styl życia, w którym człowiek stara się wytwarzać jak najmniej odpadów i nie przyczyniać się 
do zanieczyszczania środowiska. Istotną rolę odgrywają w nim nasze codzienne wybory - oparte 
na minimalizmie i rozsądnym samoograniczaniu konsumpcji. 
Idea "Zero Odpadów" oparta jest na 5 zasadach, tzw. 5R (z j. angielskiego): 
 

1.Refuse (ODMAWIAJ) - nie przyjmuj rzeczy, których szybko się pozbędziesz (np. ulotki
reklamowe, próbki kosmetyków, torby i inne opakowania jednorazowego użytku)
2.Reduce (OGRANICZAJ) -wprowadź minimalizm, redukuj liczbę przedmiotów, 
otaczaj się tylko tym, czego faktycznie używasz. Czy wiesz, że nic nie staje się odpadem,
dopóki tego nie wyrzucisz?
3.Reuse (UŻYWAJ PONOWNIE)  – ograniczaj używanie przedmiotów jednorazowego
użytku, a dla przedmiotów, które zostały już nabyte, szukaj ponownego zastosowania 
np. słoika po przetworach użyj ponownie, przechowuj w nim np. kaszę. Zamiast kupować
kawę w jednorazowym kubku poproś sprzedawcę, żeby nalał ją do Twojego termosu.
4.Recycle (SEGREGUJ i PRZETWARZAJ)  – codziennie stosuj w swoim domu zasady
segregacji (szkło, metal i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady i odpady zmieszane).
Przerabiaj wszystko, co się da (np. ze starej firanki uszyj leciutkie woreczki 
do kupowanych na wagę warzyw i owoców)
5.Rot (KOMPOSTUJ) - odpady organiczne, tj. resztki jedzenia, obierki z warzyw 
i owoców, fusy z kawy czy herbaty, skorupki jaj, gałęzie, trawa czy liście, mogą być
wykorzystane do tworzenia wartościowego, naturalnego nawozu dla roślin, również 
w Twoim ogrodzie.

Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz
Używaj toreb wielorazowego użytku
Wybieraj produkty nieopakowane /w opakowaniach       
biodegradowalnych/nadających się do recyklingu 
Dawaj drugie życie zbędnym rzeczom. 

                 O odpadach 
                 myślimy 
                 już na etapie zakupów:

Nie potrzebujesz    starych mebli - oddaj je w dobre
ręce. Wymieniając, naprawiając i pożyczając
przedmioty dajesz im szansę na to by nie stały się
odpadem.

Do tego można dodać jeszcze 2 zasady:
6. Repair (NAPRAWIAJ) - naprawiaj ubrania i inne przedmioty, buty reperuj u szewca
7. Remember (PAMIĘTAJ) – żyj świadomie, pamiętaj, że twoje wybory konsumenckie 
i to jak spędzasz czas, mają wpływ na środowisko.

"ZERO ODPADÓW"
w Gminie Trąbki Wielkie

STOP

IDEA "ZERO ODPADÓW" 

„KUCHENNA REWOLUCJA” 
W GMINNYCH SZKOŁACH

W roku szkolnym 2019/2020 został przeprowadzony kapitalny remont 
i modernizacja kuchni szkolnych wraz z zapleczem w Szkołach Podstawo-
wych w Kłodawie i w Czerniewie, natomiast kuchnia w Szkole Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich zyskała nowy sprzęt kuchenny.

Modernizacja obejmowała wymianę instalacji elektrycznej i wodno-
kanalizacyjnej, wymianę posadzki i stolarki drzwiowej, prace murarskie 
oraz montaż wentylacji. Kuchnie zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt 
kuchenny (m.in.: w piece konwekcyjno-parowe, zlewy, lodówko – zamra-
żarki, poidełko, zmywarko – wyparzarki, stoły i szafki kuchenne, naczynia 
stołowe, stoliki i krzesła na stołówkę), sprzęt AGD: mikser oraz maszynka 
do mielenia mięsa. Dzięki modernizacji znacząco podniósł się komfort pra-
cy w kuchniach, a nasi uczniowie otrzymują jeszcze smaczniejsze posiłki.

Gmina Trąbki Wielkie przeprowadziła inwestycję dzięki środkom po-
zyskanym w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
Wsparcie wyniosło 240 000 zł.

Patrycja Jereczek
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

LINIA 401 W GMINIE TRĄBKI WIELKIE
W lutym br. Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol spotkał się w kierownictwem 

PKS Starogard Gdański i omówił funkcjonowanie linii autobusowej nr 401 (Starogard 
Gdański – Gołebiewko – Rościszewo – Rościszewko – Sobowidz – Gołębiewo Wielkie 
– Trąbki Wielkie – Gdańsk)

Prezes Zarządu PKS Starogard Gdański Andrzej Pograniczny zwrócił uwagę na stan 
drogi powiatowej łączącej Gołębiewko, Rościszewo i Sobowidz.

Podczas spotkania postanowiono, że sprzedaż biletów miesięcznych PKS Starogard 
prowadzona będzie w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 2.

Gmina Trąbki Wielkie zabiegała u Starosty Starogardzkiego, jako organizatora trans-
portu, o włączenie trasy do sieci połączeń. Dzięki temu PKS Starogard Gdański mógł 
otrzymać środki w ramach rządowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Wójt Błażej Konkol i Prezes Andrzej Pograniczny zwracają się z apelem o jeszcze 
liczniejsze korzystanie przez mieszkańców z usług przewoźnika na linii nr 401.

Podczas spotkania Wójt Błażej Konkol przekazał do analizy plany utworzenia ewen-
tualnych kolejnych tras: Pawłowo – Ełganowo – Trąbki Wielkie - Gdańsk oraz Pawłowo 
– Kleszczewo – Gdańsk.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Karolina Kwiatkowska

TRWAJĄ PRACE PRZY 
BUDOWIE PRZEDSZKOLA

W starej części budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich trwają 
prace remontowo – budowlane. Dzięki temu, już od września 2020 roku, budy-
nek będzie pełnić funkcję przedszkola. Miejsce w nim znajdzie aż 150 dzieci. 
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prowadzone prace są wynikiem m.in. reformy systemu oświaty z 2016 roku 
i wprowadzonych ustaw, określających liczbę miejsc w przedszkolach oraz wymo-
gi przeciwpożarowe dla tego typu obiektów, które musimy spełnić do 2022 roku.

Gmina na realizację inwestycji pozyskała wsparcie z funduszy unijnych.
Patrycja Jereczek

Zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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OCZYSZCZALNIA 
ŚCIEKÓW 
W AGLOMERACJI 
SOBOWIDZ

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
i oczyszczalni ścieków w Sobowidzu, Gołębie-
wie Średnim i Gołębiewie Wielkim. Obecnie 
prowadzone są prace związane z oczyszczalnią 
ścieków w Sobowidzu oraz z budową pozo-
stałych przepompowni. Wartość inwestycji to 
blisko 25 mln zł a dofinansowanie uzyskane 
z funduszy UE wynosi prawie 20 mln złotych.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Za nami XVI sesja zwyczajna Rady Gminy Trąbki 
Wielkie, która odbyła się 25 lutego 2020 roku. Radni 
Gminy Trąbki Wielkie w wyniku obrad podjęli nastę-
pujące uchwały:
–  Gmina Trąbki Wielkie skorzysta z prawa pierwokupu
 Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym 

Czerniewo, stanowi własność osób prywatnych. Gminie 
przysługiwało prawo pierwokupu a cena nieruchomości 
była atrakcyjna. Mając na uwadze względy ekonomicz-
ne Gminy Trąbki Wielkie, Rada Gminy Trąbki Wielkie 
postanowiła skorzystać z prawa pierwokupu.

–  Rada Gminy Trąbki Wielkie rozpatrzyła skargę miesz-
kańca

 W dniu 4.09.2019 r. wpłynęła skarga na pracownika 
urzędu i dyrektora Szkoły w Trąbkach Wielkich. Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zgodnie z obo-
wiązującą procedurą, kolejnego dnia po otrzymaniu 
skargi tj. 5.09.2019 r., bez zbędnej zwłoki, przekazał 
przedmiotową skargę do jej rozpatrzenia właściwemu 
organowi – Radzie Gminy. Skarżący został poinfor-
mowany o tym pismem z dnia 5.09.2019 r. W związ-
ku z tym Rada Gminy uznała skargę, na bezczynność 

XVI SESJA ZWYCZAJNA RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Wójta za bez-
zasadną.

–  Grant oświatowy w Gminie Trąbki Wielkie
 W ramach Harmonogramu Działań Rozwojowych 

uchwalono program „Grant oświatowy w Gminie Trąb-
ki Wielkie”. Program ma na celu podnieść efektywność 
pracy szkół i wpłynąć na dostosowanie oferty eduka-
cyjnej do potrzeb i możliwości dzieci. Grant będzie fi-
nansowany ze środków własnych Gminy Trąbki Wielkie 
i będzie przeznaczany na organizację dodatkowych zajęć 
edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

–  Powiat Gdański przejmuje Szkołę Specjalną w Warczu 
w użytkowanie wieczyste

 Starosta Powiatu Gdańskiego wystąpił do Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie z wnioskiem o przekazanie nierucho-
mości położonej w Warczu, zabudowanej budynkiem 
szkoły, w celu jej rozbudowy oraz dalszego prowadzenia 
szkoły specjalnej. Komisje Rady Gminy Trąbki Wielkie 
wyraziły zgodę na oddanie gruntu w użytkowanie wie-
czyste wraz ze sprzedażą budynku Szkoły oraz udziele-
nie bonifikaty w wysokości 99,7% od pierwszej opłaty, 
naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 

nieruchomości gruntowej, pod warunkiem wykorzy-
stania nieruchomości wyłącznie na cele oświatowe.

–  Rada Gminy Trąbki Wielkie podjęła również uchwały 
w sprawie:
a)  przystąpienia do sporządzenia zmiany części miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obrębu Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki Wielkie 
w zakresie działek nr 77/8, 73 oraz 74/3 w Trąb-
kach Wielkich,

b)  wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnym i sołtysom Gminy 
Trąbki Wielkie

c)  przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Trąbki Wielkie

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy 
Trąbki Wielkie znajdą Państwo na stronie https://ugtr.bip.
gov.pl/uchwaly-rad…/uchwaly-rady-gminy.html. Publi-
kacja uchwał w BIP następuje po ich podpisaniu przez 
Przewodniczącego Rady Gminy.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: Andrzej Markowski

SALA GIMNASTYCZNA 
W CZERNIEWIE

Trwają prace Komisji Ekonomicznej i Roz-
woju Gospodarczego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie pod przewodnictwem Radnego Maria-
na Płotki. Radni należący do wspomnianej Ko-
misji, omówili kilka tematów, m.in. zapoznali 
się z projektem budowlanym sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej w Czerniewie, 
który zaprezentowała projektant Krystyna 
Juchniewicz. Projekt jest już na ukończeniu. 
W tym roku ma zostać przygotowany kosz-
torys inwestycji oraz Gmina chce uzyskać 
pozwolenie na budowę. Jednocześnie Gmina 
Trąbki Wielkie będzie ubiegać się o pozyska-
nie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Andrzej Markowski

TRWA PRZEBUDOWA 
ULIC W TRĄBKACH 
WIELKICH

W Trąbkach Wielkich trwa przebudowa 
ulicy Akacjowej, Rzemieślniczej, Modrzewio-
wej i Sosnowej. Inwestycja jest możliwa dzięki 
uzyskanej dotacji z rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych – edycja 2019. Łącznie po-
wstanie ponad 1,1 km nowej drogi asfaltowej. 
Umowa z FDS przewiduje dofinansowanie do 
poziomu prawie 960 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia prac to koniec czerwca 2020.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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POSIEDZENIE GMINNEGO ZESPOŁU 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 13 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy 
Trąbki Wielkie, odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola.

Na spotkaniu byli obecni: Kierownik Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich Dorota Bąk, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trąbkach Wielkich Grażyna Wysiecka, Komendant 

Komisariatu Policji w Trąbkach Wielkich Adam Baczew-
ski, Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling, 
Inspektor do. wojskowych, obronnych, i p.poż. Anna An-
dreskowska, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie Zbigniew Leszczyński oraz Kierownik Organizacyjny 
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie Mirela Formella.

Podczas spotkania zostały określone zadnia wszyst-
kich jednostek. Sytuacja w Gminie Trąbki Wielkie jest 
pod kontrolą. Służby są w stanie gotowości. Na terenie 
Gminy Trąbki Wielkie nie ma żadnego przypadku zara-
żenia koronawirusem.

Po raz kolejny Wójt Gminy Trąbki Wielkie zwraca 
się z apelem o pozostanie w domach i unikanie większych 
skupisk ludzi. O minimalizowanie wszelkiego ryzyka za-
rażenia koronawirusem. O Stosowanie się do komunika-
tów Ministerstwa Zdrowia i innych odpowiednich służb. 
O zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku.

Na bieżąco na stronie Urzędu Gminy będziemy in-
formowali Państwa o sytuacji w Gminie Trąbki Wielkie.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński 

W dniu 12 marca 2020 roku Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol wydał zarządzenie w sprawie ogranicze-
nia dostępu do Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, z którego 
wynika, że w trosce o zdrowie interesantów i urzędników 
od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 27 marca

2020 roku Urząd Gminy Trąbki Wielkie będzie ob-
sługiwał interesantów w ograniczonym zakresie. W spra-
wach pilnych klienci będą przyjmowani po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub przez e-PUAP. 
Pilne sprawy będzie można załatwiać w Punkcie Infor-
macyjnym znajdującym się przy okienku w pokoju nr 1 
(na parterze) w budynku Urzędu Gminy Trąbki Wielkie. 

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU 
URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

W tym miejscu będzie można składać pisma, aby ogra-
niczyć przemieszczanie się petentów po budynku Urzędu 
Gminy. W wejściu znajdować się będzie mata dezynfeku-
jąca. Przy okienku każdy klient będzie mógł skorzystać 
z płynu dezynfekującego. W razie potrzeby urzędnicy będą 
schodzić do klientów. Z uwagi na absencje pracowników 
(związane z koniecznością opieki na dziećmi po zamknię-
ciu placówek opiekuńczo-wychowawczych) rozpatrzenie 
niektórych spraw może ulec wydłużeniu. Wykonanie za-
rządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Mirela Formella
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński

ZMIANA TERMINÓW 
REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2020/2021

W dniu 11 marca 2020 roku Wójt Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażej Konkol wydał zarządzenie w sprawie 
zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Trąbki Wielkie oraz w sprawie ustalenia terminów po-
stępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupeł-
niającego na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Trąbki Wielkie. Patrycja Jereczek

GOKSIR I GBP 
INFORMUJĄ

1. W związku z zagrożeniem koronawirusem w okre-
sie od 12 marca 2020 roku (czwartek) do 29 marca 2020 
roku (niedziela) zawieszone zostają wszystkie zajęcia sekcji 
GOKSiR. W tym samym czasie nie odbędą się też wcze-
śniej zaplanowane imprezy sportowe i kulturalne, m.in. 
Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w szachach i wyjazd 
na koncert Zespołu Czerwone Gitary do Polskiej Filhar-
monii Bałtyckiej (nowy termin 27.10.2020 r.).

2. W związku z zagrożeniem koronawirusem bibliote-
ki w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie zostają 
zamknięte od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 29 marca 
2020 roku. Wszystkie wydarzenia i zajęcia zaplanowane w

tym czasie w bibliotekach zostają odwołane.
3. W trosce o zdrowie, zarówno interesantów jak 

i pracowników, od poniedziałku (16 marca 2020 r.) 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich będzie nieczynny do odwołania.

Leszek Orczykowski
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ODROCZENIE 
KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zamieszkują-
cych na terenie Gminy Trąbki Wielkie, którzy otrzymali 
wezwania na dzień 26 i 27 marca 2020, zostaje odroczo-
na. Z chwilą ustalenia nowego terminu zostaną wysłane 
nowe wezwania.

Anna Andreskowska

Ośrodek Zdrowia w Trąbkach Wielkich 
tel. 58 682-83-10, 512 007 045

Ośrodek Zdrowia w Sobowidzu 
tel. 58 682-82-16, 512 007 047

Ośrodek Zdrowia w Mierzeszynie 
tel. 58 682-81-18, 512 007 061

Dorota Bąk

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W TRĄBKACH WIELKICH INFORMUJE

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
W związku z podejmowanymi środkami ostrożności, 

w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawi-
rusa COVID-19, prosimy wszystkich mieszkańców o ogra-
niczenie wizyt w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie. W miarę 
możliwości prosimy o załatwianie spraw telefonicznie:
Sekretariat: 58 682-83-23 lub 512 005 159
Wydział Organizacyjny:
–  Ewidencja ludności i dowody osobiste 512 005 148
–  USC i działalność gospodarcza 512 005 153
–  Kierownik Organizacyjny 515 147 011
Inwestycje: 512 006 382
Zespół Oświaty: 512 005 145
Zagospodarowanie przestrzenne: 512 006 376
Wydział Finansowy: 512 006 366

Prosimy również należny podatek wpłacać na numer 
rachunku bankowego wskazany w decyzji. Wpłaty można 
dokonać internetowo, w banku lub w placówce pocztowej. 
Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych płatna jest na indywidualny nr rachunku bankowe-
go. Również zalecamy, by dokonywać wpłat internetowo.

Nad sytuacją w Gminie Trąbki Wielkie czuwa specjalnie 
powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którym 
kieruje Wójt Gminy Trąbki Wielkie. Zespół ten będzie reali-
zował wszystkie zalecenia służb państwowych i na bieżąco 
będzie informował mieszkańców o działaniach podejmowa-
nych na terenie Gminy. Wszelkich informacji w tej sprawie 
udzielać będzie sekretariat Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

W Gminie Trąbki Wielkie odwołane są wszelkie 
imprezy kulturalne i sportowe, spotkania edukacyjne 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zarówno grupowe, jak 
i indywidualne), zajęcia na obiektach sportowych na te-

renie Gminy Trąbki Wielkie, organizowane przez gminne 
jednostki organizacyjne i sołectwa.

Seniorom zalecamy unikać wszelkich skupisk ludzi, 
w tym transportu publicznego. Osoby starsze pilnie po-
trzebujące pomocy np. w zakupach mogą kontaktować 
się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Trąbki 
Wielkie (tel.: 58 682 83 76).

Mirela Formella

APEL DYREKTORÓW 
SZKÓŁ DO RODZICÓW

W dniu 11 marca 2020 roku w Urzędzie Gmi-
ny Trąbki Wielkie odbyło się spotkanie z dyrekto-
rami szkół podstawowych i przedszkola w sprawie 
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawi-
rusa COVID-19.

Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowa-
nie gminnych szkół i przedszkola zostaje czaso-
wo ograniczone na podstawie decyzji Ministra 
Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności 
zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawiru-
sa COVID-19.

Od 16 do 25 marca 2020 roku gminne szko-
ły i Przedszkole będą całkowicie ZAMKNIĘTE.

SZANOWNY RODZICU:
–  jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje 

Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe 
informacje znajdziesz na stronie internetowej 
ZUS.https://www.zus.pl/…/komu-przysluguje-
-dodatkowy-zas…/2537033

–  prosimy, aby Twoje dzieci pozostały w domu 
i ograniczyły do minimum kontakty z innymi 
osobami (nie spędzamy wolnego czasu w cen-
trach handlowych i innych tego typu miejscach),

–  nie zostawiaj dzieci pod opieką dziadków – sta-
nowią grupę szczególnie podatną na zagrożenie 
ze strony koronawirusa,

–  śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN 
o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz infor-
macje przesyłane przez dyrektora szkoły/przed-
szkola i zamieszczane na stronie internetowej.

Patrycja Jereczek
Zdjęcie:  Mariusz Czerwiński

WSTRZYMANIE WYNAJMU ŚWIETLIC 
WIEJSKICH DO 30.04.2020 R.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol wydał za-
rządzenie w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania 
się wirusa COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Trąbki 
Wielkie, w którym:
–  wstrzymuje wynajem świetlic wiejskich na terenie 

Gminy Trąbki Wielkie do 30 kwietnia 2020 roku,
–  odwołuje imprezy/wydarzenia organizowane w świetli-

cach wiejskich oraz imprezy zewnętrzne organizowane 
przez Sołtysów Gminy Trąbki Wielkie,

–  wykonanie zarządzenia powierza sołtysom Gminy 
Trąbki Wielkie.

Mirela Formella

OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO GOPS
W trosce o zdrowie interesantów i urzędników od 

dnia 13 marca 2020 roku do dnia 27 marca 2020 roku 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wiel-
kich będzie obsługiwał interesantów w ograniczonym za-
kresie. W sprawach pilnych interesanci będą przyjmowani 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub 
przez e-PUAP. Sprawy bardzo pilne będzie można zała-
twiać w pokoju nr 7 (pracownicy socjalni)w budynku 
GOPS w Trąbkach Wielkich. Z uwagi na absencje pra-
cowników związane z koniecznością opieki nad dziećmi 
po zamknieciu placówek opiekuńczo-wychowawczych 
rozpatrzenie niektórych spraw może ulec wydłużeniu.

Grażyna Wysiecka
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94. URODZINY PANA LEONARDA
W dniu 11 lutego 2020 roku mieszkaniec Kleszczewa Pan Leonard 

Janus obchodził swoje 94. urodziny. Z tej okazji Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol, Radny Gminy Trąbki Wielkie Jan Selka wraz 
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich odwiedzili Jubilata w jego miejscu zamieszkania. Wręczono 
kosz upominkowy oraz prezent wraz z serdecznymi życzeniami dłu-
gich lat życia w zdrowiu oraz aby każdy dzień był przepełniony rado-
ścią i uśmiechem. Pan Leonard pochodzi z Łapanowa - wsi położonej 
w Województwie Małopolskim, w Powiecie Bocheńskim. Na Pomorze 
przybył w 1947 roku. Ma 3 braci, wychował 4 dzieci.

Anna Serwa
Zdjęcie: Katarzyna Gąsiorowska 

97. URODZINY PANI ŁUCJI
W dniu 7 lutego 2020 roku swoje 97. urodziny obchodziła miesz-

kanka Ełganowa Pani Łucja Juszczyk. Z tej okazji Seniorkę odwiedził 
Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling oraz pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Pani 
Łucja otrzymała bukiet kwiatów wraz z prezentem oraz najserdeczniej-
sza życzenia Jubileuszowe: doczekania w zdrowiu i szczęściu kolejnych 
wspaniałych rocznic oraz spełnienia marzeń.

Anna Serwa
Zdjęcie: Malwina Paul

PAŃSTWO KLIMKIEWICZ  
SĄ JUŻ 55 LAT RAZEM

Państwo Krystyna i Stanisław Klimkiewicz z Mierzeszyna w dniu 
21 lutego 2020 roku obchodzili piękny Jubileusz 55-Lecia Pożycia Mał-
żeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci na zaproszenie 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Ludwiki Zdun przybyli do 
Urzędu, gdzie przy kawie i torcie wspominali wspólnie przeżyte 55 lat. 
Szanowni Jubilaci zostali obdarowani koszem kwiatów, upominkiem 
oraz życzeniami zdrowia i pogody ducha na dalszej wspólnej drodze.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

PAŃSTWO SALDAT  
SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM

Państwo Krystyna i Zenon Saldat z Rościszewa w dniu 27 lutego 
2020 roku obchodzili piękny Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego. 
W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci zostali odznaczeni Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta 
RP. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol w 
obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich 
Ludwiki Zdun oraz najbliższej rodziny. Do życzeń zdrowia na dalszej 
wspólnej drodze dołączono kosz kwiatów i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun



Głos Trąbecki

9



Głos Trąbecki

10

Butelki szklane i słoiki po napojach, żywności (w tym po
napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane
opakowania po kosmetykach

Dobrze segregujemy odpady
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
gmina musi dzielić koszty gospodarowania
 odpadami na wszystkich mieszkańców. 
Gmina nie może na tym zarabiać 
ani dopłacać. W interesie nas wszystkich 
jest unikanie zbędnych kosztów. 
Im więcej oddamy odpadów prawidłowo
posegregowanych tym system gospodarowania
odpadami będzie tańszy dla nas wszystkich.np.
butelka plastikowa wrzucona do pojemnika na
odpady zmieszane kosztuje nas ponad 12 razy drożej
niż gdyby trafiła do żółtego worka.
Zanim wyrzucimy odpad, zastanówmy się  
do którego z pięciu pojemników 
rzeczywiście powinien trafić.
 

zgniecione: plastikowe butelki i nakrętki, plastikowe
opakowania po produktach spożywczych i środkach czystości,
kosmetykach, kartony np. po mleku, napoju, folie, torby, worki,
reklamówki, puszki aluminiowe i po konserwach, folię
aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików.

ceramiki, porcelany, doniczek, fajansu, kryształów, szkła
okiennego, okularowego, żaroodpornego, luster, zniczy z
zawartością wosku, żarówek i świetlówek,opakowań po
lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, monitorów
i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu 
z węgla kamiennego, leków,drewna impregnowanego, płyt
wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, w tym zdjętej 
z ziemią darni i krzewów, których korzenie zawierają duże
ilości gleby.

PSZOK w Trąbkach Wielkich - ul.Pocztowa 30.
Bezpłatnie oddasz m.in.: wszystkie odpady selektywne, opony
samochodowe, gruz, materiały pobudowlane, baterie,żarówki,
leki,trawę,gabaryty, zepsuty sprzęt AGD .
GOSPODARKA ODPADAMI UG Trąbki Wielkie: 
Pokój nr 3, tel: 512-005-149

butelek i pojemników z zawartością, plastikowych
zabawek, opakowań po lekach i olejach silnikowych, części
samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów,
pojemników po farbach i lakierach, zniczy i wkładów do
zniczy z woskiem, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

papieru zalaminowanego, zatłuszczonego lub mocno
zabrudzonego, papierowych worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch
jednorazowych i innych materiałów higienicznych

U r ząd  G m i n y  T rąb k i  W i e l k i e  z w r a c a  s ię  z  p r ośbą  d o  w s z y s t k i c h  m i e s z k ańc ó w
o  j e s z c z e  s t a r a n n i e j s zą  s e g r e g a c ję  o d p a d ó w

Ile kosztuje Gminę zła segregacja?1.

3. Jak prawidłowo segregować? 

opakowania z papieru, karton, tekturę  (także falistą), 
gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, prospekty, papier
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty,  książki,
papier pakowy,torby i worki papierowe

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
gałęzie drzew i krzewów,skoszoną trawę,liście, kwiaty,
trociny i korę, drzew, niezaimpregnowane drewno,
resztki jedzenia

              Tu wrzucamy wszystko, czego nie można
przyporządkować do wyżej wymienionych frakcji,
za wyjątkiem odpadów które należy oddać na
PSZOK-u
 

2.Segregacja się opłaca 

ŻÓŁTY WOREK: PLASTIKI, METALE i ODPADY WIELOMATERIAŁOWE 

BRĄZOWY WOREK: ODPADY BIODEGRADOWALNE 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

ZIELONY WOREK: SZKŁO 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
NIEBIESKI WOREK: PAPIER 

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY

ZMIESZANE
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W poniedziałkowy wieczór, 2 marca, w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich odbyło się niezapomnia-
ne spotkanie autorskie z Anną Janko, wspaniałą pisarką 
i poetką, laureatką wielu nagród literackich. Spotkanie 
magiczne, ponieważ pisarka dała się poznać przybyłym 
czytelnikom jako osoba niezwykle ciepła i wrażliwa, 
a zarazem pełna młodzieńczej i pozytywnej energii. 
Przez blisko dwie godziny, które minęły w mgnieniu oka, 
z niezwykłą swadą opowiadała o swojej twórczości. Twór-
czości, którą opiera na fundamentalnych tematach takich 
jak miłość i samotność. Jej książki o Hance („Dziewczyna 
z zapałkami”, „Pasja według św. Hanki”), jak sama mówi, 

to nie powieści, a opowieści niemal biograficzne, które są 
zapisem jej własnych przeżyć. Jak się okazało utożsamiać 
się mogła z nimi nie jedna osoba obecna na spotkaniu.

Pisanie dla niej, to też rodzaj terapii pozwalającej 
zrozumieć i zapanować nad lękiem, który, jak wspomina, 
jest przekazywany wraz z mlekiem matki, a tylko rozmo-
wy oczyszczają i dają szanse na zapomnienie. Taką terapią 
było dla Anny Janko pisanie niezwykle osobistej książki 
„Mała zagłada” o traumatycznych wydarzeniach z czasów 
II wojny światowej na Zamojszczyźnie i eksterminacji wsi 
Sochy kiedy to jej mama, jako 9-letnia dziewczynka, wi-
działa śmierć swoich rodziców. Książka ta stała się prze-

AUTORKA „DZIEWCZYNY Z ZAPAŁKAMI” 
W TRĄBKACH WIELKICH

strogą i świadectwem tego jak strach i lęk przechodzą na 
następne pokolenie.

Podczas spotkania niezwykłym przeżyciem było 
posłuchać fragmentów książek oraz wierszy w interpre-
tacji samej autorki, a już „wisienką na torcie” był fakt 
poznania skrawka kolejnej części historii Hanki jeszcze 
nie ukazanej światu…

Spotkania autorskie niestety zawsze mają swój ko-
niec… Tak było i tym razem. Mamy jednak nadzieję, że 
będziemy mogli jeszcze spotkać się kiedyś przy promocji 
kolejnej książki tak niezwykłej autorki.

Bardzo dziękujemy Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Gdańsku oraz Instytutowi Książki 
w Krakowie za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania 
i za jego współfinansowanie.

Katarzyna Mądraszewska
Zdjęcia: Wiesław Kempa

„KARNAWAŁOWA LISTA 
PRZEBOJÓW DLA SENIORÓW”
ALEŻ TO BYŁA ZABAWA!

W czwartkowy wieczór 13 lutego 2020 roku Sobowidz rozbrzmiał: muzyką, śpiewem, 
zabawą, tańcem i wielką radością. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji dla Seniorów. At-
mosfera była cudowna, magiczny wieczór. Wspaniały czas zabawy wielopokoleniowej. Po 
raz pierwszy wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Sobowidzu pracowali przy tak dużym 
wydarzeniu. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, pomoc i współpracę. Razem mamy moc!

Bożena Dajnowska
Zdjęcia: Ryszard Dominowski



Głos Trąbecki

12

PRZEKAŻ

Podczas wypełniania formularza PIT

wpisz KRS 0000270261 

oraz poniższy cel szczegółowy:

 LKS SOKÓŁ EŁGANOWO 573

KRS 0000270261

Ludowy Klub Sportowy
"Sokł"

1%

 LKS SOKÓŁ EŁGANOWO 573KRS 0000270261SAM ZDECYDUJ 
TWÓJ 1%

NAWET NAJMNIEJSZA KWOTA MOŻE POMÓC

KRS: 0000065085

Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci  

"Pan Władek" 
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TRĄBKI WIELKIE, PO RAZ 4. Z RZĘDU, 
WYGRYWAJĄ W WARCABACH

W dniu 16 lutego 2020 roku w Auli im. Jana Pawła II 
Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich odbyły się 27. 
Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w warcabach 100-po-
lowych. Wzięło w nich udział 44 osoby (17 warcabistek i  
27 warcabistów) z 9 sołectw. W kategorii seniorek i senio-
rów oraz młodziczek i młodzików rozegrano po 7 rund. 
Natomiast w pozostałych kategoriach grano systemem 
„każdy z każdym”. Mistrzami Gminy w poszczególnych 
kategoriach zostali: młodziczki – Maja Stencel (Sobowidz), 
młodzicy – Olaf Zwarra (Ełganowo), kadetki – Maria 
Stencel (Sobowidz), kadeci – Adam Meger (Mierzeszyn), 
juniorki – Dominika Kempa(Trąbki Wielkie), seniorki 
– Katarzyna Pasztaleniec (Trąbki Wielkie),seniorzy – 
Wiesław Kosikowski (Czerniewo), weterani – Wiesław 
Kempa(Trąbki Wielkie). W kategorii sołectw zwyciężyły 
Trąbki Wielkie – 190 pkt, przed Ełganowem – 156 pkt 

i Sobowidzem – 153 pkt. Kolejne miejsca zajęły następu-
jące sołectwa: Czerniewo – 124 pkt, Postołowo – 68 pkt, 
Mierzeszyn – 50 pkt, Kłodawa – 27 pkt, Gołębiewo Wiel-
kie – 20 pkt i Kaczki – 19 pkt. Najmłodszą uczestniczką 
Mistrzostw była 10-letnia Michalina Olszewska z Trąbek 
Wielkich, a najmłodszym uczestnikiem – 6-letni Damian 
Hapoń z Postołowa.

Trójka najlepszych w każdej kategorii otrzymała me-
dale i dyplomy, trzy najlepsze sołectwa puchary, dyplomy 
i talony do korzystania z Hali Sportowej w Trąbkach Wiel-
kich lub sal gimnastycznych w Kłodawie, Mierzeszynie lub 
Sobowidzu (odpowiednio 3, 2 i 1 godzinę), a najmłodsi 
statuetki i upominki. Specjalne nagrody (kalendarze) dla 
najlepszych w każdej kategorii ufundowała Fundacja Po-
mocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”.

Leszek Orczykowski

OD 4. LAT TRĄBKI WIELKIE NAJLEPSZE 
W POWIECIE W FUTSALU

W dniu 23 lutego 2020 roku w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich odbyły się 20. Mistrzostwa Powia-
tu Gdańskiego w futsalu. W Mistrzostwach wystąpiło 5 
drużyn (35 zawodników), które grały systemem „każdy 
z każdym”. Mecze trwały po 12 minut. Zwyciężyła, po 
raz 4 z rzędu, drużyna Gminy Trąbki Wielkie. Pokonała 

wszystkich rywali: Gminę Pszczółki, Gminę Pruszcz Gdań-
ski, Gminę Suchy Dąb po 1 : 0 i Miasto Pruszcz Gdański 
3 : 2. Wystąpiła w następującym składzie: Michał Jasiak, 
Mariusz Brzeziński, Cezary Kusaj, Adam Leszczyński, 
Łukasz Mejer, Sebastian Bara i Kuba Piotrowski. Kolejne 
miejsca zajęły drużyny: Gmina Pszczółki, Gmina Pruszcz 

Gdański, Gmina Suchy Dąb i Miasto Pruszcz Gdański. 
Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw został Daniel Ja-
kuszczonek (Gmina Pszczółki), najlepszym bramkarzem 
Wojciech Kozłowski (Gmina Suchy Dąb), a najlepszym 
strzelcem – Sebastian Bara (Gmina Trąbki Wielkie). Trzy 
najlepsze drużyny otrzymały puchary, a ich zawodnicy 
medale. Natomiast wyróżnieni zawodnicy – statuetki. 
Nagrody wręczali: Wicestarosta Gdański Marian Cichon 
i Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

ARCYMISTRZOWIE WYGRYWAJĄ 
MISTRZOSTWA GMINY

W dniu 7 lutego 2020 roku w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich odbyły się 2. Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Trąbki Wielkie w brydżu sportowym w ramach 
20. Otwartych Mistrzostw Powiatu Gdańskiego składa-
jącego się z 7. turniejów. Udział w nich wzięło 16 osób. 
Zwyciężyli dwaj arcymistrzowie: Kazimierz Gralak i An-
toni Sękowski (obaj z Pruszcza Gdańskiego). Drugie 
miejsce zajęli: Kazimierz Wołowiec z Pruszcza Gdańskie-
go i Marek Kiełczewski z Juszkowa. Na trzecim miejscu 
uplasowali się: Elżbieta Wesołowska z Rotmanki i Jacek 
Kuśnierz z Pszczółek. Najlepszym zawodnikiem z Gminy 
Trąbki Wielkie okazał się mieszkaniec Granicznej Wsi 
Janusz Karczewski. W parze ze Sławomirem Hennigiem 
z Pruszcza Gdańskiego zajął on 7. miejsce. Mistrzem 

Powiatu Gdańskiego w brydżu sportowym został Antoni 
Sękowski zdobywając 39 punktów, a wicemistrzami - Ka-
zimierz Gralak – 35 punktów i Marek Kiełczewski – 34 
punkty. Nasz brydżysta uplasował się na 16. miejscu w 
stawce 32 uczestników.

W klasyfikacji gmin zwyciężyła Gmina Miejska 
Pruszcz Gdański, a Gmina Trąbki Wielkie uplasowała 
się na 5. miejscu. 

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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Po raz 4. w Gminie Trąbki Wielkie odbył się 
Bieg Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Tym razem w Sobowidzu, a miejscem star-
tu i mety był plac obok wieży widokowej. Udział 
w nim wzięło 95 osób (43 biegaczki i 52 biegaczy). 
Z terenu Gminy Trąbki Wielkie startowało 80 osób, 
a z poza – 15. Ilość osób z poszczególnych miej-
scowości była następująca: Sobowidz – 25, Gołę-
biewo Wielkie – 16, Czerniewo – 7, Mierzeszyn, 
Trąbki Wielkie – po 6, Graniczna Wieś, Kleszczewo, 
Pruszcz Gdański – po 5, Ełganowo – 4, Cząstkowo, 
Domachowo – po 3, Gdańsk, Juszkowo, Malenin 
– po 2, Bytonia, Gdynia, Miłowo, Sopot – po 1. 
Wśród uczestników Biegu byli m.in. Przewodni-
czący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Lesz-
czyński, radni Gminy Trąbki Wielkie – Zbigniew 
Gębka i Grzegorz Żukowski, sołtysi: Domachowa 
– Krzysztof Pepliński i Sobowidza – Krzysztof 
Łoński, Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na 
Rzecz Dzieci „Pan Władek” Władysław Ornowski, 
Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych 
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim 
Małgorzata Kaczorowska i Dyrektor Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim 
Przemysław Sautycz.

Najmłodszymi uczestnikami Biegu byli: 3-let-
nia Marta Zulewska z Czerniewa i 4-letni Piotr 
Sautycz z Gdańska, a najstarszymi –Anna Jereczek 
z Sobowidza i Władysław Ornowski z Mierzeszyna.

Wydarzenie rozpoczęło się od odczytania 
przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Kon-
kola „Przesłania Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
dla organizatorów i uczestników Biegów Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w 2020 
roku”. Następnie okolicznościową modlitwę odmó-
wił ksiądz proboszcz z Parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Sobowidzu Krzysztof Masiulanis.

POBIEGLI TROPEM WILCZYM W SOBOWIDZU
Potem rozpoczęły się biegi. Sygnały do startów 

dawał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. 
Biegano na trzech dystansach: 1963 m, 7,5 km i 11,5 
km. Najpierw zawodniczki i zawodnicy pokonali 
dystans 1963 metrów dla symbolicznego upamięt-
nienia daty schwytania i śmierci ostatniego spośród 
Żołnierzy Wyklętych, Józefa Franczaka ps. „Lalek”.

Trasa ta przebiegała najpierw od wieży wi-
dokowej w stronę jeziora. Przy jeziorze biegacze 
skręcili w lewo i pobiegli w stronę placu zabaw 
i do ulicy Morenowej. Następnie po chodniku 
pobiegli do ulicy Ogrodowej i kierowali się tą uli-
cą na plac zabaw, a potem na ścieżkę rowerową. 

Tuż przed nią skręcili w prawo, potem jeszcze raz 
w prawo i znaleźli się na mecie Biegu, czyli obok 
wieży widokowej.

Na dystansie tym wystartowało 76 osób.  
Pierwszy dystans ten pokonał Marcin Szwemiński 
z Sobowidza z czasem 8,45 min, drugi był Adam 
Ostrowski z Pruszcza Gdańskiego (9,27 min), 
trzeci – Grzegorz Karkocha z Sobowidza (10,15 
min). Spośród biegaczek pierwsza na linię mety 
dobiegła Anna Skalska z Bytoni (5. miejsce, 10,50 
min). Drugą była Zofia Laskowska z Kleszcze-
wa (10. miejsce, 12,33 min), a trzecią – Zuzanna 
Wieczerzak z Sobowidza (11. Miejsce, 12,34 min).
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Biegacze, którzy wybrali dłuższe trasy pobie-
gli najpierw ścieżką rowerową, a od dawnej stacji 
kolejowej drogą w kierunku lasu i tam mogli zro-
bić jedną pętlę, albo dwie i wrócić na metę przy 
wieży widokowej.

Na dystansie 7,5 km pobiegło 12 osób. Naj-
szybszy był Karol Kapicki z Ełganowa (35,09 min), 
drugi był – Zbigniew Gębka z Domachowa (37,48 
min), a trzeci – Marcin Kuśmierek z Miłowa (38,20 
min). Czwarta była najszybsza spośród zawodni-
czek – Katarzyna Bianga z Trąbek Wielkich (38,51 
min). Drugą spośród zawodniczek była Magda Fijał 
z Gołębiewa Wielkiego – (9. w klasyfikacji z czasem 
44,54 min), a trzecią – Natalia Elmanowska z So-
bowidza (11. w klasyfikacji z czasem 53,37 min).

Na najdłuższej trasie (11,5 km) wystartowało 
8 osób. Pierwszy na metę dobiegł Marcin Poniecki 
z Gdańska z czasem 52,43 min, drugi był Krzysztof 
Tomaszewski z Sobowidza, a trzeci – Paweł Ko-
twa z Gołębiewa Wielkiego ich czas to 55,40 min. 
W biegu tym uczestniczyły dwie biegaczki – Wie-
sława Stachańczyk z Kleszczewa zajęła 7. miejsce 

(1:02,48 godz.), a Anna Skalska z Bytoni była 8. 
z czasem 1:03,14. Ta ostatnia zawodniczka była 
jedyną, która ukończyła bieg zarówno na dystansie 
1963 m, jak i na 11,5 km.

Zawodnicy biegli w okolicznościowych koszul-
kach z wizerunkami: Stanisławy Golec, Henryka 
Kończykowskiego, Ludwika Marszałka, Zbignie-
wa Matysiaka, Witolda Pileckiego lub Józefa Tro-
jana, a na mecie otrzymywali z rąk Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola lub radnych Jana 
Selki i Mariana Płotki – medale. Po Biegu mogli 
się oni posilić grochówką i herbatą w ogrzewa-
nym namiocie.

Organizatorem ogólnopolskiej akcji była Fun-
dacja Wolność i Demokracja z Warszawy, a gmin-

nej – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania i przeprowa-
dzenia imprezy.

Przede wszystkim: Gminie Trąbki Wielkie, 
strażakom z Prezesem Krzysztofem Piepiórką na 
czele z OSP Sobowidz, Sołtysowi wsi Sobowidz 
Krzysztofowi Łońskiemu wraz z radą sołecką, 
Nadleśnictwu Kolbudy, Ośrodkowi Kultury, Spor-
tu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdań-
ski w Cieplewie, Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich, a także mieszkańcowi So-
bowidza Krzysztofowi Tomaszewskiemu.

Leszek Orczykowski
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Zdjęcie: Ryszard Dominowski



KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus


