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KOMUNIKAT WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie,

kolejny tydzień walki z koronawirusem dobiega końca. Na nasze co-
dzienne życie zostały nałożone dodatkowe obostrzenia, ograniczające 
do minimum bezpośredni kontakt z innymi ludźmi. Wszystko po to, by 
zapobiec utracie zdrowia i życia. Po raz kolejny zwracam się do każdego 
z Państwa z apelem o pozostanie w domu. Ograniczmy wyjścia tylko 
do pracy, po zakup leków i żywności. Postarajmy się dokonywać zaku-
pów racjonalnie, zmniejszmy również częstotliwość wizyt w sklepach.

Na terenie Gminy Trąbki Wielkie jest kilkadziesiąt osób poddanych 
obowiązkowej kwarantannie. Na szczęście nie ma żadnego potwierdzo-
nego przypadku zachorowania na koronawirusa.

Wszystkie służby zostały sprzężone w walce z wirusem. Policja 
nadzoruje bezpieczeństwo na terenie naszej Gminy oraz osoby będące 
w kwarantannie. Służby komunalne dostarczające podstawowe usługi: 
wodę, obiór ścieków, utrzymanie infrastruktury publicznej działają 
sprawnie. Służba zdrowia, poprzez nasze trzy ośrodki, udziela pomocy 
oraz porad często kilkadziesiąt razy w ciągu dnia. Dzięki takiej pracy 
wszyscy mieszkańcy mogą uzyskać zdalną pomoc medyczną.

W różnego rodzaju zdarzeniach miejscowych, jak zwykle szybko i do-
brze, działają nasze Ochotnicze Straże Pożarne. Oprócz tych akcji strażacy 
również dezynfekują miejsca publiczne jak np. przystanki autobusowe.
Bardzo dziękuję wszystkim służbom za pracę i pełne zaangażowanie.

Urząd Gminy działa w systemie zamkniętym i w sposób zdalny. 
I w taki sposób proszę Państwa o kontakt z nami. Trudną pracę do wy-
konania ma również Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich, który obejmuje pomocą osoby najbardziej potrzebujące, za-
opatrując i wydając żywność, odzież oraz udziela wsparcia finansowego.

Nadal obowiązują rygorystyczne obostrzenia w zakresie korzysta-
nia z infrastruktury sportowo rekreacyjne a także targowisk i PSZOK-
-u. Podsumowując ten trudny okres, bardzo dziękuję mieszkańcom za 
zrozumienie obecnej sytuacji i stosowanie ograniczeń w codziennym 
funkcjonowaniu.

Chrońmy zdrowie i życie własne oraz swoich bliskich, dlatego jeszcze 
raz apeluję: ZOSTAŃMY W DOMACH. #zostanwdomu

Błażej Konkol
Wójt Gminy Trąbki Wielkie

INFORMACJA 
SEKRETARZA 
GMINY TRĄBKI 
WIELKIE

Na podstawie art. 15zzr i art. 15zzs usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 374 z późn. zm.).

W okresie epidemii jak i stanu zagrożenia 
epidemicznego z mocy w/w ustawy zawieszono 
wszystkie terminy administracyjne.

Jednocześnie wykluczono możliwość po-
woływania się na bezczynność organu oraz wy-
wodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tym 
trudnym okresie, który z przyczyn od nas 
niezależnych uniemożliwia funkcjonowanie 
administracji w pełnym zakresie.

Jan Wiczling
Z-ca Wójta/Sekretarz Gminy Trąbki Wielkie

Gmina Trąbki WielkieGmina Trąbki Wielkie
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W dniu 1 marca 2020 roku w Trąbkach 
Wielkich odbyły się uroczystości z oka-
zji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Najpierw mieszkańcy Gminy 
uczestniczyli w tamtejszym kościele w oko-
licznościowej Mszy św. Mszę koncelebrował 
Ks. Proboszcz Bolesław Antoniów. Następ-
nie zebrano się przed tablicą upamiętniającą 
Żołnierzy Wyklętych znajdującą się na murze 
kościoła. Po krótkiej informacji o działalności 
Żołnierzy Wyklętych ze szczególnym uwzględ-
nieniem Antoniego Hedy ps. „Szary” i mo-
dlitwie pod tablicą złożono kwiaty i zapalono 
znicze. W uroczystościach wzięli udział m.in.: 
Radny Powiatu Gdańskiego – Józef Sroka, Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Radni 
Gminy Trąbki Wielkie z Przewodniczącym 
Zbigniewem Leszczyńskim na czele, a także 
przedstawiciele gminnych jednostek oświa-
towych i kulturalnych.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Andrzej Markowski

PAMIĘTALI O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

Trwają prace wykończeniowe przy przebudowie dróg w Trąbkach 
Wielkich przy ulicach: Rzemieślniczej, Akacjowej, Modrzewiowej i So-
snowej. Asfalt został już położony na odcinku o długości około 1100 
metrów. Obecnie odbywa się utwardzanie poboczy, budowa wyniesio-
nych przejść dla pieszych i znakowanie. Zdaniem wykonawcy możliwe 
jest zakończenie inwestycji przed końcem kwietnia.

Tekst i zdjęcie: Seweryn Nagórski

ZAKOŃCZENIE PRZEBUDOWY DRÓG 
W TRĄBKACH WIELKICH JUŻ BLISKO

Rektor Kościoła pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ełganowie Ksiądz 
Jarosław Brylowski oraz Prezes Zarządu OSP w Ełganowie Andrzej 
Surma zapraszają do uczestnictwa w Mszach św. transmitowanych na 
facebooku OSP Ełganowo.

W najbliższym czasie transmitowane będą Msze św. w następu-
jących terminach:

9.04. (czwartek) godz. 18.00,
10.04. (piątek) godz. 18.00,
11.04. (sobota) godz. 20.00,
12.04. (niedziela) godz. 10.00,
13.04. (poniedziałek) godz. 10.00.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: screen.facebook OSP Ełganowo

TRANSMISJE MSZY ŚW. Z KOŚCIOŁA W EŁGANOWIE

WYDAWANO ŻYWNOŚĆ W GOPS
W dniach od 1 do 3 kwietnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Trąbkach Wielkich odbywało się wydawanie żyw-
ności dla potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020.

W obawie przed chorobą – wirusa SARS-CoV-2  wprowadzono 
dodatkowe środki ostrożności tj. 
wydawanie żywności odbywało 
się w ustalonych godzinach z po-
działem na poszczególne wsie. 
Pracownicy socjalni wydawali 
żywność w pełnym zabezpiecze-
niu tj. kombinezon, maska, rę-
kawiczki jednorazowe. Również 
poproszono służby mundurowe 
o pomoc w zachowaniu bezpiecz-
nych odległości między oczekują-
cymi. Serdeczne podziękowania 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Ełganowa za pomoc i wsparcie. 
Łącznie w w/w dniach z pomocy 
skorzystało 178 rodzin.

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Marcin Laga
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W sobotę, 14 marca 2020 roku, w remizie 
OSP Mierzeszyn odbyło się szkolenie naczel-
ników jednostek OSP z terenu Gminy Trąbki 
Wielkie, działających w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym (tylko dla tych jed-
nostek zostały wydane wytyczne w zakresie 
postępowania podczas zdarzeń z COVID-19).

Komendant Gminny oraz specjalista 
w zakresie działań ratownictwa chemicznego 
dla poziomu podstawowego i specjalistycz-
nego st. kpt Dariusz Olcen zapoznał naczel-
ników OSP z terenu Gminy Trąbki Wielkie 
z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej dla działań związanych z ko-
ronawirusem. Naczelnicy OSP dowiedzieli się 
o technikach zabezpieczenia strażaka w środki 
ochrony indywidualnej w postaci ubrania kat. 
III Typ 3B, okularów ochronnych, masek FFP3, 
rękawiczek lateksowych.

Przedstawiciele jednostek OSP z Gminy 
Trąbki Wielkie poznali także zasady bezpiecz-
nego ubierania i zdejmowania elementów 
ochronnych oraz bezpiecznego wytwarzania 
i obrotu odpadami medycznymi. Strażacy 
z jednostek OSP w Gminie Trąbki Wielkie 
są profesjonalnie przygotowani do niesienia 
pomocy w różnych przypadkach oraz posia-
dają stosowne środki zabezpieczenia ochrony 
osobistej.

NACZELNICY OSP SZKOLILI SIĘ W MIERZESZYNIE

Spotkanie odbywało się z zachowaniem 
rygorystycznych zasad: każdą jednostkę repre-
zentowała tylko jedna osoba, zachowana zosta-
ła bezpieczna odległość, brak bezpośredniego 
kontaktu między uczestnikami, dezynfekcja 
odkrytych części ciała przed i po spotkaniu. 
Naczelnicy jednostek OSP w KSRG otrzymali 
instrukcję jak bezpiecznie dokonywać pomiaru 

temperatury ciała oraz jak przestrzegać reżi-
mu sanitarnego.

Wójt Gminy Błażej Konkol  podziękował 
wszystkim strażakom za odpowiedzialną po-
stawę i gotowość do niesienia pomocy naszym 
mieszkańcom.

Dariusz Olcen
Komendant Gminny OSP

Zdjęcie: Andrzej Markowski

Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan Sko-
nieczny w związku z przeciwdziałaniem zagro-
żeniom związanym z COVID-19 tymczasowo 
zawiesił udzielanie porad prawnych osobiście 
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlo-
kalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego. 
Bezpłatne porady prawne będą nadal udzielane 
za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość (m.in. telefon, e-mail) w godzi-
nach funkcjonowania punktów, które nie uległy 
zmianie. Dla mieszkańców Gminy Trąbki Wiel-

Z okazji Dnia Sołtysa,
wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim

składamy najlepsze życzenia
zdrowia, szczęścia i satysfakcji  

z pełnionej służby
oraz serdecznie dziękujemy
za Waszą codzienną pracę

na rzecz lokalnych społeczności  
i Małych Ojczyzn

w Gminie Trąbki Wielkie
Zbigniew Leszczyński

Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol
Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ŻYCZENIA Z OKAZJI 
DNIA KOBIET

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom
składamy serdeczne życzenia zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Życzymy Wam wielu powodów do radości.

Uśmiech, niech jak najczęściej gości
na Waszych twarzach, nie tylko

w tym szczególnym dniu.

Zbigniew Leszczyński 
Przewodniczący Rady Gminy

Błażej Konkol 
Wójt Gminy

ZMIANY W UDZIELANIU 
PORAD PRAWNYCH

kie porady będą udzielane w czwartki i piątki 
w godzinach 12.00 – 16.00 pod numerem tele-
fonu 572 382 444 i adresem mailowym: bppka-
lendarz@gmail.com

Rejestracja porad udzielanych w formie środ-
ków porozumiewania się na odległość odbywać 
się będzie pod w/w numerem telefonu i adresem, 
a także pod numerem telefonu 572 689 954 w go-
dzinach 10.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku 
i pod adresem sekretariat@powiat-gdanski.pl

Leszek Orczykowski

Opinie na temat używania maseczek są 
różne, jednak ostatnio dominuje na świecie 
pogląd, iż w znaczącym stopniu mogą się przy-
czynić do zahamowania pandemii.

W związku z powyższym Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol zarządził do-
konanie zakupu maseczek. Trafią one do osób 
znajdujących się w grupie podwyższonego 
ryzyka, czyli przede wszystkim do seniorów. 
Pierwsze partie maseczek spodziewane są tuż 
po Świętach Wielkanocnych. Od razu będą 
one dostarczane do najstarszych mieszkańców 
Gminy Trąbki Wielkie.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

MASECZKI Z GMINY TRAFIĄ DO 
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, 

w imieniu własnym 

oraz współpracowników,

 składam najserdeczniejsze życzenia

zdrowych, rodzinnych Świąt,

spędzonych w atmosferze 

domowego ciepła.

Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury,  Sportu i  Rekreacji

oraz Gminnej  Bibl ioteki  Publicznej  
w Trąbkach Wielkich

Zdrowych, radosnych i spokojnych
 

Świąt Wielkanocnych oraz
 

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym
 

Życzą  Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trąbkach Wielkich

Wielkanoc, 2020 r.
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ul. Jodłowa 31   83-034 Trąbki Wielkie ul. Jodłowa 31   83-034 Trąbki Wielkie 

KOSZULKACH, KUBKACH, PODUSZKACH, TABLICZKACH, 
PUZZLACH, KUFLACH,  TORBACH, PLECAKACH, BIDONACH.

KOSZULKACH, KUBKACH, PODUSZKACH, TABLICZKACH, 
PUZZLACH, KUFLACH,  TORBACH, PLECAKACH, BIDONACH.

WYKONYJEMY NADRUKI NA : WYKONYJEMY NADRUKI NA : 

BANERY, PLAKATY, SZYLDY, WIZYTÓWKI, KALENDARZE, 
NAKLEJKI, MAGNESY, ROLL-UPY, SMYCZE, DŁUGOPISY, ULOTKI  

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

BANERY, PLAKATY, SZYLDY, WIZYTÓWKI, KALENDARZE, 
NAKLEJKI, MAGNESY, ROLL-UPY, SMYCZE, DŁUGOPISY, ULOTKI  

NAMIOTÓW, STOŁÓW, KRZESEŁ, PARASOLI GRZEWCZYCH, 
POKROWCÓW, OBRUSÓW, ZASTAWY STOŁOWEJ.

NAMIOTÓW, STOŁÓW, KRZESEŁ, PARASOLI GRZEWCZYCH, 
POKROWCÓW, OBRUSÓW, ZASTAWY STOŁOWEJ.

WYPOŻYCZALNIA :WYPOŻYCZALNIA :

MASECZKI  
OCHRONNE

Z   MOŻLIWOŚCIĄ 
DOWOLNEGO 

NADRUKU  

608 390 865608 390 865

606 328 228606 328 228

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

 
PROJEKTUJEMY  I DRUKUJEMY:

 
POLUB NAS NA  

: reklama-pomorze

SAM ZDECYDUJ 
TWÓJ 1%

NAWET NAJMNIEJSZA KWOTA MOŻE POMÓC

KRS: 0000065085

Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci  

"Pan Władek" 
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Biesiada „Trąbki w Trąbkach” to największa 
i najbardziej znana Impreza jaka odbywa się na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie. Od szesnastu lat 
na stadionie w Trąbkach Wielkich, na wspólnej 
zabawie, spotykają się tłumy mieszkańców Gmi-
ny. Każdorazowo podczas niej występują gwiazdy 
estrady. Gwiazdą pierwszej Biesiady w 2005 roku 
był Zbigniew Wodecki. Na kolejnych biesiadach 
występowali: w 2006 roku – Maxel, w 2007 roku 
– Focus, w 2008 roku – Halina Frąckowiak, 
w 2009 roku – Dziani, w 2010 roku – Effect, 
w 2011 roku – Alibi, w 2012 roku – Tomek 
Dolski, w 2013 roku – Skaldowie, w 2014 roku 
– De Mono, w 2015 roku – Brathanki, w 2016 
roku – Enej, w 2017 roku – Lombard, w 2018 
roku – Marco Marković Brass Band, a w roku 
2019 - Zespół Golec uOrkiestra.

W tym roku, 13 czerwca, przewidziany jest 
koncert Zespołu „POPARZENI KAWĄ TRZY”.

Powstał w 2005 roku utworzony przez pra-
cowników Radia RMF FM i Radia Zet. Wyda-
nie pierwszej płyty w 2011 roku zbiegło się ze 
spektakularnym sukcesem na „Festiwalu Top 
Trendy” w Sopocie, gdzie zespół zdobył Nagro-
dę Dziennikarzy, a miesiąc później zwyciężył 
na ogólnopolskim festiwalu „Przebojem na 
antenę”. Od tej chwili „Poparzeni Kawą Trzy” 
goszczą na największych polskich scenach fe-
stiwalowych takich jak „Przystanek Woodstock 
2012” zarejestrowany na DVD, Ostróda Reg-
gae Festiwal, „Czad festiwal, „Finały WOŚP” 
w Polsce i za granicą, „Lato Dwójki i Radia 

ZNAMY GWIAZDĘ, KTÓRA WYSTĄPI PODCZAS 
16. BIESIADY „TRĄBKI W TRĄBKACH”

Zet”, a miliony bawią się przed telewizorami 
w rytm „Kawałka do tańca” podczas Sylwe-
strowych nocy organizowanych przez Polsat. 
Teksty do wszystkich utworów, a wśród nich 
takich przebojów jak „Byłaś dla mnie wszyst-
kim”, „Wezmę cię”, „Okrutna zła i podła” pisze 
Rafał Bryndal. Muzykę, określaną jako miks 
ska/rocka i miejskiego folku, komponują sami 
Poparzeni. 19.04.2019 r. miała premierę kolej-
na płyta zatytułowana „Zakochaj się we mnie”, 

a w ślad za nią videoclip do singla o tym sa-
mym tytule.  Obecnie zespół pracuje nad... 
musicalem - komedią muzyczną, do której 
scenariusz napisał Rafał Bryndal.

Miejmy nadzieję, że do 13 czerwca za-
grożenie koronawirusem minie i będziemy 
się mogli bawić na koncercie Zespołu „Popa-
rzeni Kawą Trzy”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Max Rigamonti

GMINNE PLACE ZABAW 
ZAMKNIĘTE DO 
ODWOŁANIA

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników 
w związku z zagrożeniem epidemicznym wyłączone z użytku 
do odwołania zostają gminne place zabaw. Zarządzenie w tej 
sprawie w dniu 19 marca 2020 roku wydał Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

KOMPUTERY OD „PANA WŁADKA” 
TRAFIŁY DO UCZNIÓW

Na razie szkoły są zamknięte do 10 kwietnia, a od ubiegłej środy uczniowie obowiązkowo 
uczą się w domach „z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Potrzebują 
więc komputerów. Są jednak tacy, którzy nie mają w domu komputera. Na szczęście mamy Fun-
dację Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”. To właśnie ta Fundacja przekazała dla 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich różnorodny używany sprzęt komputerowy. 
O tym, że otrzymają go uczniowie nie było żadnych wątpliwości. Sprzęt w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich został sprawdzony i połączony w zestawy składające się z komputera, mo-
nitora, klawiatury, myszki i niezbędnego okablowania. Do przekazania było 14 takich zestawów. 
9 z nich trafiło do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich, a 5 – do uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Kłodawie. Darczyńcom, w imieniu dzieci, serdecznie dziękujemy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Zdzisław Cygert
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Trwają prace nad fototapetą, która znajdować 
się będzie na centralnej ścianie Biblioteki Publicznej 
w Mierzeszynie.

Na nasz apel o zdjęcia Mierzeszyna odpowiedzia-
ło 5 osób: Monika Bukowska, Irena Kuchnowska, Rita 
Lewandowska, Zyta Lorenc, Maria Ornowska, Elżbieta 
Temberska, Mariusz Czerwiński i Wojciech Poręba. 
Serdecznie dziękujemy. Dostarczyli oni 31 zdjęć. Są one 
skanowane i poddawane wstępnej obróbce. Wszystkie 
niezwykle ciekawe. Niektóre z nich to prawdziwe „pe-
rełki”. Jedno z nich, otrzymane od Marii Ornowskiej, 
prezentujemy. Jest to zdjęcie przedstawiające m.in. bu-
dynek Biblioteki, w którym była…restauracja. Myślę, 
że wielu mieszkańców nie wiedziało o tym. Bardzo 
prosimy o informacje na temat restauracji, ale i - oso-
by, która została uwieczniona na zdjęciu.

Prosimy również o kolejne zdjęcia. Na niektórych 
z nich dopiero po obróbce komputerowej można zoba-
czyć co tak naprawdę przedstawiają. W związku z tym 
właścicieli takich zdjęć prosimy o przekazanie ich do 
Biblioteki Publicznej w Mierzeszynie. Po ich zeskano-
waniu zostaną one oddane właścicielom. Najciekawsze 
z nich zostaną umieszczone na fototapecie. Szczegó-
łowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 
505 016 068 i adresem: ewa.papis@gbp-trabkiwielkie.pl

Zapraszamy do współpracy.
Leszek Orczykowski

DZIĘKUJEMY ZA ZDJĘCIA MIERZESZYNA  
– PROSIMY O WIĘCEJ

ŚRODKI ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK 
WSPARŁY HOSPICJUM

„Dzieci Dzieciom - Nasza Pierwsza Książka” to projekt Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich i CEMEX Polska - Żwirownia Mirowo. Został 
on wyróżniony w Konkursie grantowego programu wolontariatu pracowniczego 
CEMEX Polska organizowanego przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” 
z siedzibą w Warszawie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 4000 zł. Dzię-
ki temu w okresie od maja do grudnia 2018 roku w bibliotekach publicznych 
w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu odbywały się warsztaty twórcze, ćwiczenia 
w tworzeniu tekstów, projektowanie książki, spotkania czytelnicze oraz zajęcia 
literacko-ilustracyjne. Uczestnikami warsztatów byli dzieci i młodzież w wieku 
od 5 do 16 lat. Zajęcia z nimi prowadziła Aleksandra Nowogrodzka. Efektem 
zajęć było wydanie książki pt. „Dzieci Dzieciom”. Zgodnie z tytułem uczestnicy 
projektu w dniu 20 listopada 2018 roku udali się do Pomorskiego Hospicjum 
dla dzieci w Gdańsku oraz do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, aby przekazać podopiecznym 
tych placówek książki. Część tych książek została także przekazana do szkół 
i bibliotek znajdujących się na terenie Gminy Trąbki Wielkie, część trafiła do 
rąk młodych artystów. Część natomiast przeznaczona została do sprzedaży. Pro-
wadzona ona była w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Ze sprzedaży 

USŁUGA LEGIMI DOSTĘPNA DLA 
NASZYCH CZYTELNIKÓW!!!

Od 1 kwietnia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wiel-
kich dołączyła do grona 21 bibliotek z Województwa Pomorskiego tworzących 
Legimi – Konsorcjum Pomorskie. Dzięki temu nasi Czytelnicy uzyskają dostęp 
do 60 tysięcy e-booków i audiobooków na własnym urządzeniu (smartfonie, 
tablecie, komputerze lub czytniku ebooków) podłączonym do Internetu.

Osoby zainteresowane taką formą czytania muszą zgłosić się do jednej 
z naszych bibliotek w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu lub w Mierzeszynie 
i odebrać kod. Jednak z uwagi na aktualnie zamknięte biblioteki z powodu 
zagrożenia koronawirusem i brak możliwości odbioru osobistego, kody moż-
na otrzymać drogą elektroniczną, wysyłając prośbę o kod na adres gbp@gbp-
-trabkiwielkie.pl i podając swój numer karty bibliotecznej (Karty do Kultury).

Otrzymany kod należy aktywować w tym samym miesiącu kalendarzowym 
w którym został wydany, gdyż niewykorzystane nie przechodzą na kolejne mie-

uzyskano 500 zł. I ta właśnie kwota przekazana została jako darowizna dla Ho-
spicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Edwarda Dutkiewicza w Gdańsku. Tym 
samym projekt „Dzieci Dzieciom - Nasza Pierwsza Książka” został zakończony.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

siące. Kod jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji, po tym okresie do-
stęp do książek zostanie zablokowany. Jednak konto nadal będzie aktywne i po 
otrzymaniu kolejnego kodu można będzie kontynuować czytanie. Do skorzysta-
nia z usług konieczna jest rejestracja w serwisie Legimi, wpisanie otrzymanego 
kodu oraz akceptacja regulaminu na stronie https://www.legimi.pl/pomorskie/

Z usługi dostępu do bezpłatnych ebooków dla czytelników Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Trąbkach Wielkich można korzystać na dwóch urządzeniach 
(np. smartfon i czytnik ebooków), a szczegóły odnośnie rejestracji, działania 
aplikacji i wymagań technicznych dostępne są na stronie https://pomoc.legimi.pl/

Zapraszamy po kody i do korzystania z zasobów Legimi.
Uwaga!!! Liczba kodów jest ograniczona i w przypadku wyczerpania do-

stępnej puli pozostaje oczekiwanie na przydział nowych z początkiem kolej-
nego miesiąca.

Leszek Orczykowski
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TUKS Leo Trąbki Małe (679)

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 0000270261
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Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
e-mail: gbp@gbp-trabkiwielkie.pl, www.gbp-trabkiwielkie.pl
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oraz opatrywania własnymi tytułami nadesłanych materiałów.

W ubiegłym roku największą naszą im-
prezą sportową był MTB Pomerania Maraton 
w Domachowie w dniu 8 czerwca. Wystarto-
wały w nim 204 osoby w różnych kategoriach. 
W tym roku również chcieliśmy zaprosić kola-
rzy do naszej Gminy. Tym razem na MH Au-
tomatyka MTB Pomerania Maraton. Składa się 
on z 5 edycji. Początkowo edycja w Domacho-
wie miała być jako druga (po Gminie Luzino 
29.03., a przed Gminą Szemud 21.06., Gminą 
Kolbudy 5.07. i Miastem Gdańsk 12.09.). Jed-
nak zagrożenie koronawirusem spowodowało, 
że zawody w Gminie Luzino zostały przenie-
sione na 16.08., a ściganie w Domachowie - na 
2 sierpnia (niedziela). W programie naszych 
zawodów znajdują się trzy dystanse: mega - 
48 km (od 18 lat), speed - 33 km (od 11 lat) 
i family - 15 km (wycieczka rodzinna).

MH AUTOMATYKA MTB POMERANIA MARATON 
W DOMACHOWIE PRZENIESIONY NA 2.08.

Wszystkie informacje dotyczące maratonu (trasy, harmonogram, zapisy, za-
wartość pakietu startowego itp.) znajdują się na stronie: 

http://mtbpomerania.pl/edycje/edycja-2-trabki-wiekie/.
Leszek Orczykowski

DZIEŃ KOBIET NA KORCIE 

Mechlińska ze Starogardu Gdańskiego i Aneta 
Wołowiec z Pruszcza Gdańskiego. Przegrały 
one tylko po jednym meczu.

Lepszą od Justyny Mechlińskiej okazała 
się jedynie Michalina Perka z Kaczek, których 
mecz zakończył się wynikiem 8 : 10. Jednak 
dzięki zwycięstwu nad Anetą Wołowiec 10 : 8 
to ona zajęła 1. miejsce. Także o trzecim miejscu 
zadecydował bezpośredni pojedynek. Zagrały 
w nim: Martyna Danek z Pruszcza Gdańskiego 
i Michalina Perka z Kaczek, które wygrały po 4 
mecze. Lepszą okazała się tenisistka z Pruszcza 
Gdańskiego 10 : 4 i to ona zajęła 3. miejsce.

Zwyciężczyni, oprócz Pucharu, otrzymała 
także zestaw filiżanek do kawy, piłki do tenisa 
i gadżety Gminy Trąbki Wielkie.

Wszystkie zawodniczki obdarowane zosta-
ły licznymi nagrodami, m.in. produktami Fir-
my Dr. Oetker i okolicznościowymi kubkami.

Nagrody wręczał Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol.

Organizatorami Turnieju byli: Tenisowy 
Uczniowski Klub Sportowy Leo Trąbki Małe 
oraz Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Trąbkach Wielkich, a ich partnera-
mi: Gmina Trąbki Wielkie, Fundacja Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Ce-
mex Polska, Arbonne Polska, Reklama Pomo-
rze Trąbki Wielkie, As Decor Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski

Z okazji Dnia Kobiet na korcie w Trąb-
kach Małych zorganizowany został Turniej 
tenisowy dla Pań. Udział w nim wzięło 7 te-
nisistek. Grano systemem „każda z każdą” po 
jednym gemie do 10 punktów. Rozegrano więc 
21 meczów. Najwięcej, po 5, wygrały Justyna 
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