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W piątek 14 sierpnia 2020 roku pole gol-
fowe w Postołowie było miejscem realizacji 
cyklicznego programu TVP3 Gdańsk „Pomo-
rze na weekend” promującego uroki Pomorza, 
przedstawiającego atrakcyjne ciekawostki 
zachęcające do spędzenia weekendu właśnie 
w danym regionie.

W trakcie programu, prowadzonego na 
żywo, pod redakcją Pawła Rogalskiego, któ-
rego kierownikiem produkcji była Małgorzata 
Krężelewska, dziennikarze – Karolina Raszeja, 
Urszula Matysiak i Tomasz Sieliwończyk pro-
wadzili rozmowy z różnymi osobami na temat 
Gminy Trąbki Wielkie.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
opowiadał o zaletach Gminy Trąbki Wielkie, 
właściciel pola golfowego Włodzimierz Siwek 
– o golfie, Proboszcz Parafii w Sobowidzu ks. 
Krzysztof Masiulanis, który do Postołowa 
przyjechał swoją Yamahą, - o zlotach moto-
cyklistów tzw. Jajcarniach, dyrygent Marek 
Rogalski – o Męskim Towarzystwie Śpiewa-
czym Gryf Gminy Trąbki Wielkie, trębacz 
Artur Elert, który rozpoczął program wyko-
nując Hejnał Gminy Trąbki Wielkie, – o zaję-
ciach z gry na trąbce w GOKSiR, wielokrotny 
mistrz świata w wyścigach psich zaprzęgów 
Igor Tracz, który wystąpił w towarzystwie psa 
Jamala, - o sporcie psich zaprzęgów, Prezes 
Polskiej Federacji FootGolfa Rafał Bielawa 
i jego syn Aleksander – o grze w footgolfa.

GMINA TRĄBKI WIELKIE 
W PROGRAMIE TVP3 
„POMORZE NA WEEKEND”

Był także Prezes Stowarzyszenia Kucharzy 
Polskich Krzysztof Szulborski, który przygoto-
wał w trakcie programu sałatkę golfisty.

Zaprezentowana została także prognoza 
pogody przez Urszulę Matysiak.

W programie tym telewidzowie mieli oka-
zję obejrzeć także, i to czterokrotnie, występ 
Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego Gryf 
Gminy Trąbki Wielkie pod dyrekcją Marka 
Rogalskiego, który tym razem nie dyrygował, 
a grał na pianinie.

W trakcie programu zaprezentowane 
zostały również felietony filmowe, podczas 
których wypowiadali się: Proboszcz Parafii 
w Trąbkach Wielkich ks. Bolesław Antoniów 
– o Sanktuarium Maryjnym, historyk-ama-
tor Dariusz Dolatowski – o historii Gminy 
Trąbki Wielkie, mieszkanka Trąbek Wielkich 
Agata Halba - o przetrzymywanych w Trąb-
kach Wielkich w czasie II wojny światowej 
brytyjskich jeńcach, były reprezentant Polski 
w piłce nożnej Ariel Borysiuk – o grze w fo-
otgolfa, instruktor Krzysztof Lewandowski – 
o grze w golfa.

Na filmie pokazane zostały: tereny Gminy 
Trąbki Wielkie z lotu ptaka, kościół w Trąb-
kach Wielkich, biblioteka w Mierzeszynie oraz 
miejsca rekreacji: w Postołowie i Mierzeszynie, 
a także 132 trębaczy, uczestników Konkursu 
Trąbkowego „Mały Trębacz w Trąbkach Wiel-
kich”, grających Hejnał Gminy Trąbki Wielkie.

Program ten miał za zadanie promować 
uroki Gminy Trąbki Wielkie zachęcając tym 
samym do spędzenia weekendu właśnie w na-
szym regionie i na pewno znajdą się osoby 
spośród 121 tysięcy telewidzów oglądających 
pierwszą część programu i spośród 125 tysię-
cy oglądających drugą część programu, które 
skorzystają z tej zachęty.

Kto nie miał okazji obejrzeć programu 
na żywo zapraszamy do skorzystania z po-
niższych linków:

część I - https://gdansk.tvp.pl/49414425/
odc-14082020-cz-i

część II - https://gdansk.tvp.pl/49414371/
odc-14082020-cz-ii

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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KOMUNIKAT WÓJTA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki 

Wielkie
Przekazuję Państwu informację nt. sytuacji 

epidemiologicznej w Gminie Trąbki Wielkie 
na dzień 15.09.2020 roku:

– na terenie naszej Gminy mamy 2 osoby, 
u których laboratoryjnie potwierdzono zara-
żenie koronawirusem.

– 23 osoby w naszej Gminie przebywają 
na kwarantannie.

Proszę o korzystanie ze środków bezpie-
czeństwa: maseczek, środków dezynfekujących 
oraz o zachowanie dystansu społecznego.

Błażej Konkol 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie

OBRADOWALI RADNI
W sierpniu 2020 roku odbyły się dwie sesje nadzwyczajne Rady 

Gminy Trąbki Wielkie. 21. odbyła się w dniu 24 sierpnia 2020 roku, 
a 22. – w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Podczas nich radni podjęli następujące uchwały:
–  XXI/181/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trąbki 
Wielkie,

–  XXI/182/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wskazania wstęp-
nej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji pu-
blicznej przy drodze nr 2222G,

–  XXI/183/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu 
gminy Trąbki Wielkie na 2020 rok,

–  XXI/184/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania pier-
wokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby pry-
watnej,

–   XXI/185/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania pierwo-
kupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby prywatnej.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na stronie:
https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2020-rok/uchwaly-rady-gminy-2020.html.

Katarzyna Czyż

Gminne obchody 81. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej odbyły się w dniu 1 wrze-
śnia 2020 roku w Ełganowie. Rozpoczęły się 
Mszą św. w kościele pw. bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w intencji Ojczyzny, którą odpra-
wił Ksiądz Proboszcz Jarosław Brylowski. Po 
uroczystościach kościelnych władze samo-
rządowe na czele z Wójtem Gminy Trąbki 

Wielkie Błażejem Konkolem i Przewodni-
czącym Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbignie-
wem Leszczyńskim, przedstawiciele różnych 
grup społecznych oraz mieszkańcy złożyli 
kwiaty i zapalili znicze przed ełganowskim 
obeliskiem.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Sławomir Kusaj

UCZCILI PAMIĘĆ OFIAR 
II WOJNY ŚWIATOWEJ
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W tym roku Ogólnopolskie Święto Dzięk-
czynienia Bogu za plony w Częstochowie 
odbyło się w dniach 4 - 5 września 2020 r. 
W naszej Gminie organizatorem pielgrzymki 
był Wójt Błażej Konkol. Z jego zaproszenia 
skorzystali rolnicy i ich rodziny oraz miesz-
kańcy Gminy. Do Maryi Niewiasty Eucha-
rystii wyruszyła grupa dwudziestu kilku 
pielgrzymów, której przewodziła Gabriela 
Radelska.

W tym roku sobotnia wystawa rolnicza 
i towarzyszący jej dożynkowy jarmark ze 
względu na pandemię miał znacznie skrom-
niejszy wymiar. Nie zabrakło jednak wystaw-
ców i kupujących.

W niedzielę reprezentacja z Gminy Trąb-
ki Wielkie uczestniczyła w uroczystej sumie, 
której przewodniczył i homilię wygłosił abp 
Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. 
Uroczystości odbywały się z udziałem Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Dla uczestników 
pielgrzymki był to czas modlitwy, podzięko-
wań, zawierzeń i próśb. Dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w organizację wyjazdu.

Irena Drożyńska
Zdjęcie: Wojciech Skierka

POJECHALI DO CZĘSTOCHOWY,  
ABY PODZIĘKOWAĆ ZA TEGOROCZNE PLONY

DZIECI WRÓCIŁY DO SZKÓŁ
Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 było niesamowitym wyzwaniem 

nie tylko dla uczniów, rodziców ale także dla nauczycieli i dyrektorów poszczególnych 
placówek oświatowych. Przygotowania organizacyjne i logistyczne szkół, przedszkola 
odbyły się we współpracy z Urzędem Gminy Trąbki Wielkie i trwały wiele dni. Cho-
dziło przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego wszystkim przeby-
wającym w budynku osobom. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło zasady 
i wytyczne, którymi należy się kierować, aby nie dopuścić do szerzenia epidemii. Za-
poznaliśmy się niezwykle dokładnie i precyzyjnie, aby być dobrze przygotowanym na 
funkcjonowanie w nowej szkolnej rzeczywistości. Plan lekcyjny ulegał kilkukrotnym 
zmianom tak, aby sprostać procedurom, zasadom i wszystkim aspektom związanym 
z dowozem i odwozem dzieci do placówek. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę 
przede wszystkim na: nową organizację zajęć, czyszczenie i dezynfekcję pomiesz-
czeń, gabinetów. Uczniowie w autokarze, przed wejściem do szkoły, na korytarzach 
zakładają maseczki. Rodzice i uczniowie zostali wielokrotnie poinformowani, że je-
żeli u dziecka wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy (kaszel, katar, kichanie itp.) 
uczeń ma pozostać w domu.

 I tak, to oto, ku radości dzieci i nas wszystkich, 1 września 2020 roku, uczniowie 
wrócili do szkół. A my zrobiliśmy i zrobimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych 
warunkach. Zmieniona została organizacja szkół, w dniu inauguracji roku szkolnego 
2020/2021, poszczególne grupy - klasy miały osobno uroczystość, a potem odbyły się 
spotkania z wychowawcami klas. Do szkół w Sobowidzu, Czerniewie i Mierzeszynie 
przybył Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol,który wręczył nominację awansu 
zawodowego na nauczyciela mianowanego Joannie Szeffs nauczycielowi Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu, Joannie Osińskiej - nauczycielowi 
Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie oraz Sylwii Berkow-
skiej i Małgorzacie Wysieckiej nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła 
Aeltermanna w Mierzeszynie.

Obecnie każda z klas, ma lekcje w swoim gabinecie, jedynie lekcje wychowania 
fizycznego i informatyki odbywają się w gabinetach specjalistycznych. Przygotowaliśmy 
rozwiązania - wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio 
zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia.

Aleksandra Nowogrodzka
Zdjęcie: Krzysztof Tuszkowski
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ZMIANA NA STANOWISKU 
DYREKTORA SZKOŁY W CZERNIEWIE

Od dnia 1 września 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku Wiesława Niedzielska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie przebywa na 
urlopie dla podratowania zdrowia. W związku z powyższym Wójt Gminy Trąbki Wiel-
kie Błażej Konkol wypełniając obowiązki organu prowadzącego wraz z nowym rokiem 
szkolnym powołał na funkcję pełniącej obowiązki Dyrektora w/w Szkoły Marię Sautycz. 
W oświacie pracuje ona już od 1985 roku, a w Szkole w Czerniewie od 1989 roku.

Patrycja Jereczek
Zdjęcie: Natalia Szczygielska

NOWE WYPOSAŻENIE SZKOŁY W SOBOWIDZU
Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Edukacji 

Narodowej Gmina Trąbki Wielkie znalazła się na liście 
jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski 
o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej 
z 0,4% rezerwy na rok 2020 z tytułu dofinansowania na 
wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do re-
alizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrod-
niczych w publicznych szkołach podstawowych został 
pozytywnie rozpatrzony.

Pozyskane dofinansowanie w kwocie 63800,00 zł 
trafiło do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Sobowidzu. Środki przeznaczone zostały na wyposaże-
nie pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne 
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przy-
rodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka).

Szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o nowe 
sprzęty:
1. Interaktywne modele 3D z funkcją AR dla przedmio-

tów przyrodniczych
2. Monitor multidotykowy z wbudowanym OPS z syste-

mem operacyjnym 65 cali z systemem transportowym

3. Interaktywne urządzenie projekcyjne dla przedmiotów 
przyrodniczych

4. Przenośne laboratorium cyfrowe przeznaczone do na-
uki eksperymentalnej dla przedmiotów przyrodniczych

5. Drukarka 3D z funkcją grawerowania z zapasem fila-
mentu

Dziś już nie wyobrażamy sobie lekcji, podczas któ-
rych nauczyciele nie korzystają  z nowoczesnych tablic 
interaktywnych, Internetu, czy swojego smartfona, szybkiej 
komunikacji: dziennika elektronicznego Vulcana, What-
sAppa, Skype’a, Discorda, Teamsa. Nauczyciele bardzo się 
starają, aby wesprzeć naukę technologiami, by uczniowie 
zwiększyli swoje zaangażowanie w trakcie zajęć lekcyjnych. 
Podążamy za zmianami technologicznymi, chociaż należy 
zauważyć, że ich rozwój cały czas następuje. Naukę tra-
dycyjną podręcznikiem uzupełnia się wykorzystywaniem 
nowoczesnych technologii. Otaczający świat jest coraz 
bardziej multimedialny. Urządzenia multimedialne wyko-
rzystywane podczas procesu dydaktycznego, wpływają na 
podniesienie jakości i efektywności nauczanie.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Nowogrodzka
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Z dniem 1 września 2020r. Przedszkole im. Jana 
Brzechwy w Trąbkach Wielkich zapewnia opiekę prze-
szło 200 przedszkolakom z terenu Gminy Trąbki Wielkie. 
Placówka działa w dwóch obiektach – w budynku przy 
ulicy Parkowej, gdzie opiekę znalazły najmłodsze dzie-
ci (3-4 latki) oraz w budynku przy ulicy Sportowej 19, 
w którym przebywają starsze przedszkolaki (4/5 i 6-latki).

Przedsięwzięcie zostało wykonane ze środków 
pozyskanych w ramach wniosku o dofinansowanie 
realizacji projektu w ramach działania 03.01Edukacja 
Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Za po-
zyskane środki zaadaptowano pomieszczenia szkolne 
do potrzeb dzieci przedszkolnych (sale, szatnie, łazien-
ki, stołówka). Wychowankowie do codziennej zabawy 
mają 6 przestronnych sal, wyposażonych w kompletne 
zestawy meblowe, stoły, krzesła, zabawki i pomoce 
dydaktyczne. Do realizacji zajęć dodatkowych przy-
gotowano dzieciom salę zajęć rytmicznych, salę gim-
nastyczną, gabinet terapii pedagogicznej i psychologa, 
gabinet terapii logopedycznej. W nowoczesny sposób 
urządzony został pokój nauczycielski, sekretariat oraz 
gabinet dyrektora. Starsze przedszkolaki podczas spo-
żywania posiłków korzystają ze stołówki znajdującej 
się przy kompleksowo wyposażonej kuchni z pełnym 
zapleczem magazynowym, młodszym dzieciom posił-
ki podawane są w salach (dostarczane są one z kuchni 
z wykorzystaniem windy transportowej).

W ramach dofinansowania Placówka otrzymała 
środki przeznaczone na zatrudnienie kadry przedszkol-
nej, studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli 

PRZEDSZKOLE DZIAŁA JUŻ W DWÓCH OBIEKTACH
oraz na przeprowadzenie w roku szkolnym 2020/2021 
szeregu zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje 
i kreatywność wychowanków. W ofercie znalazły się za-
jęcia z kodowania i robotyki, warsztaty doświadczalne, 
zajęcia matematyczne, plastyczne, rytmiczne, sportowe, 
z przedsiębiorczości czy z języka angielskiego. W ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkolaki 
zostały objęte opieką logopedy, psychologa oraz maja 
możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korek-
cyjnej i terapii pedagogicznej. W planie mają się odbyć 
dwa Festyny Kreatywności, dwa Dni z Nauką i osiem 
wyjazdów do pomorskich instytucji edukacyjnych i kul-
turalnych – co jednak w związku z panującą pandemią, 
stoi pod znakiem zapytania.

Wszyscy uczestnicy projektu wyposażeni zostali 
w tzw. wyprawkę (podstawowe środki papiernicze, zestaw 
pakietów edukacyjnych do edukacji przedszkolnej i nauki 
języka angielskiego). Udział w projekcie jest ogromnym 
wsparciem dla rodziców – uczestnicy projektu w trakcie 
jego realizacji nie ponoszą kosztów związanych z opie-
ką przedszkolną – po stronie opłat pozostaje wyłącznie 
pokrycie kosztu posiłków spożywanych w przedszkolu 
przez dziecko.

Mamy nadzieję, iż w nowym obiekcie przedszkolaki 
będą miały możliwość wszechstronnego rozwoju, kre-
atywnej zabawy i fascynującego doświadczania. Liczy-
my, że zdrowie nie będzie opuszczać zarówno naszych 
wychowanków, ich rodziców oraz kadry przedszkola 
– i pandemia nie pokrzyżuje nam możliwości stacjo-
narnego korzystania z profitów realizowanego projektu.

Tekst i zdjęcia: Anna Tysler

WAKACYJNE REMONTY W SZKOŁACH
Malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłóg, naprawa dachów – to tylko część za-

dań, które były realizowane latem w gminnych szkołach. Choć pandemia koronawirusa 
– z racji nieobecności uczniów – umożliwiła przeprowadzenie części robót już wcześniej, 
rozpoczęcie wakacji to także początek intensywnych prac budowlanych i remontowych. 
Z większych inwestycji wykonanych w okresie wakacji to wymiana wykładziny z dywa-
nowej na wykładzinę PCV w sali oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu i Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aelterman-
na w Mierzeszynie.

Patrycja Jereczek
Zdjęcie: Bożena Dajnowska
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W dniu 30 sierpnia 2020 roku odby-
ła się uroczystość związana z otwarciem 
skweru historycznego z pomnikiem ks. 
Jana Pawła Aeltermanna i nowoczesną in-
frastrukturą kulturalno - rowerową. Cere-
monia otwarcia skweru rozpoczęła się od 
wykonania hejnału Gminy Trąbki Wielkie, 
który towarzyszy najważniejszym wydarze-
niom w naszej Gminie.

Inwestycja została zrealizowana przez 
Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska dzięki 
pozyskanym środkom unijnym za po-
średnictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Trzy Krajobrazy” na oddolne inicjaty-
wy kulturalno - historyczne. Na skwerze 
przed zabytkowym budynkiem Szkoły 

ODSŁONIĘTO POMNIK KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
w Mierzeszynie stanęła stacja ładowania 
rowerów elektrycznych, stacja naprawy 
rowerów, ławeczki parkowe, tablica in-
formacyjna w języku polskim, niemiec-
kim i angielskim, pomnik ks. Jana Pawła 
Aeltermanna, nowe barierki. Mieszkańcy 
w czynie społecznym położyli nowy traw-
nik oraz wykonali nasadzenia roślin. Na 
murze Szkoły pojawiła się zielona kapsuła 
na defibrylator AED. Całe przedsięwzięcie 
jest owocem oddolnej inicjatywy i pracy 
społecznej kilkudziesięciu osób.

Otwarcia skweru historycznego do-
konali: Poseł na Sejm RP Magdalena Sro-
ka, Senator RP Ryszard Świlski, Starosta 
Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, 
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Radny Powiatu Gdańskiego Józef Sroka, 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniew Leszczyński, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Marek Czerwiński, Proboszcz 
Parafii Mierzeszyn ks. Andrzej Sowiński, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mierze-
szynie Bogdan Skiba, Sołtys wsi Mierzeszyn 
Małgorzata Góra, twórca miejsca pamięci 
w Nowym Wiecu Bogusław Sulewski, autor 
rzeźby Krzysztof Włodkowski. Na uroczy-
stość przybyli także Wójt Gminy Przywidz 
Marek Zimakowski, Emilia i Roman Grzy-
bowie z LGD „Trzy Krajobrazy”, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Katolickiego im. bł. 
Marty Wieckiej z Gminy Skarszewy oraz 
radni Gminy Trąbki Wielkie. Odsłonięcia 
pomnika dokonał były Proboszcz Parafii 
Mierzeszyn ks. Gerard Borys, była Dyrek-
tor Szkoły w Mierzeszynie Zofia Szymańska 
oraz krewna rodziny Aeltermann Jadwiga 
Schützmann z Granicznej Wsi, którym asy-
stowali przedstawiciele młodzieży szkolnej: 
Natalia Popiel i Adam Meger.

Ks. Jan Paweł Aeltermann to nie-
miecki ksiądz katolicki, przedwojenny 
Proboszcz Parafii Mierzeszyn – Przywidz. 
Od 1933 roku, kiedy opublikował drukiem 
kazanie „Swastyka czy Krzyż Chrześcijań-
ski?”, otwarcie sprzeciwiał się nazizmowi. 

Wielokrotnie doświadczał różnych form 
agresji, gróźb i szykan ze strony bojówek 
nazistowskich. Został rozstrzelany, z gru-
pą kilkudziesięciu Polaków, 22 listopada 
1939 roku w Nowym Wiecu. Od 2003 
roku jest patronem Szkoły Podstawowej 
w Mierzeszynie.

Mariusz Czerwiński

PAŃSTWO KARNATH SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Irena i Józef Karnath z Sobowidza  w dniu 14 sierpnia 2020 roku obchodzili 

piękny Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci 
zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia dokonał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego 
i 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

PAŃSTWO MAZURKOWIE SĄ JUŻ 60 LAT RAZEM
Państwo Halina i Władysław Mazurkowie z Sobowidza w dniu 28 sierpnia 2020 roku 

obchodzili piękny Jubileusz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym szczególnym dniu 
Szanownych Jubilatów gościł w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach 
Wielkich Ludwika Zdun. Była to okazja, aby przy kawie snuć wspomnienia o 60-latach 
wspólnie spędzonych.  Do życzeń zdrowia dołączono  kwiaty i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun
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Podobnie jak w ubiegłym roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich 
w ramach odpustu parafialnego w Mierze-
szynie zorganizowała w dniu 30 sierpnia 2020 
roku loterię fantową. Ze względu na zagrożenie 
koronawirusem przeprowadzenie tegorocznej 
loterii różniło się od sposobu jej przeprowa-
dzenia w ubiegłym roku. Przede wszystkim 
namiot z losami był usytuowany na Placu Ks. 
Jan Pawła Aeltermanna. Losy sprzedawane 
były od godziny 8.30 do 14.00. Nie było sce-
ny, na której odbywało się losowanie nagród 
głównych. Losowanie to zostało przeprowa-
dzone w Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie 
o godzinie 14.30 i było transmitowane na żywo 
na facebooku GBP. Natomiast wręczenie tych 
nagród nastąpiło również w Bibliotece Pu-
blicznej w Mierzeszynie, ale w dniu 2 września 
2020 roku. Nagrody otrzymali wtedy: nagrodę 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola 
- elektryczną hulajnogę - Halina Dąbkowska 
z Mierzeszyna, nagrodę Przewodniczącego 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Lesz-
czyńskiego - rodzinny obiad w restauracji na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie - Agnieszka 
Ciepiela z Mierzeszyna, nagroda Rodziny 
Ornowskich – telewizor 43’ - Grzegorz Plata 
z Mierzeszyna, dwie nagrody Ośrodka Wypo-
czynkowego Omega w Przywidzu - rodzinne 
pobyty w Ośrodku - Marek Dominowski z Trą-
bek Wielkich i Patrycjusz Fritza z Drzewiny, 
dwie nagrody TiM Catering Marianna Kozi-

DOCHÓD Z LOTERII NA REMONT KOŚCIOŁA
mor z Przywidza – dwa torty okolicznościowe 
- Karolina Słowik z Częstocina i Angelika Ja-
szewska z Mierzeszyna, nagroda Piotra Kolaski 
ze Sklepu Mini w Mierzeszynie - czajnik bez-
przewodowy - Wojciech Lejk z Mierzeszyna.

Nagrody wręczał Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol w towarzystwie Prze-
wodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniewa Leszczyńskiego i Prezesa Funda-
cji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan 
Władek” Władysława Ornowskiego.

Natomiast cały dochód ze sprzedaży lo-
sów Loterii Fantowej (4000 zł) trafił do Pa-
rafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Podczas oficjalnego 
spotkania w Bibliotece Publicznej w Mierze-
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Zdjęcie: Leszek Orczykowski
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szynie w dniu 3 września 2020 roku Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich Leszek Orczykowski przekazał czek 
Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Sowiń-
skiemu. W uroczystości uczestniczył Prezes 
Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzie-
ci „Pan Władek” Władysław Ornowski, bez 
którego przeprowadzenie Loterii byłoby nie-
możliwe, a także prowadząca sprzedaż losów 
loteryjnych Ewa Papis z Biblioteki Publicznej 
w Mierzeszynie. Przypominamy, że zebrana 
kwota przeznaczona będzie na renowację ko-
ścioła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierze-
szynie. Dziękujemy wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do powodzenia Loterii.

Leszek Orczykowski

W ubiegłym roku w bibliotekach w Trąbkach Wiel-
kich, w Sobowidzu i w Mierzeszynie odbywały się szko-
lenia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) 
w ramach projektu „Nauka – kagankiem rozumu. Poznaj 
TIK w nowoczesnym świecie!”. W tym roku takie szkole-
nie odbyło się w świetlicy w Domachowie. Zajęcia odby-
wały się w styczniu, lutym i marcu we wtorki i czwartki, 
a trwały 80 godzin lekcyjnych (67 zegarowych). Każdy 
uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzymał 
materiały dydaktyczne w postaci książki oraz miał do 
swojej dyspozycji laptopa. Udział w szkoleniu wzięły 24 
osoby w wieku powyżej 50 lat. Osoby te dowiedziały się 
m.in.: jak przeglądać, wyszukiwać i przechowywać in-
formacje, jak wykorzystać internet do komunikowania, 
jak tworzyć i edytować treść, jak bezpiecznie obsługiwać 

SENIORZY Z DOMACHOWA MAJĄ JUŻ CERTYFIKATY
komputer, i jak bezpiecznie robić zakupy przez internet. 
Na zakończenie szkolenia przeprowadzone zostały egza-
miny. Wyniki były pomyślne. Niestety pandemia koro-
nawirusa spowodowała, że specjalne certyfikaty można 
było wręczyć absolwentom szkolenia dopiero w dniu 12 
sierpnia 2020 roku. Uroczystość miała miejsce w świetlicy 
w Domachowie, a wręczającym certyfikaty i składającym 
gratulacje był Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol.

Szkolenie było finansowane w 15% ze środków 
własnych Stowarzyszenia Polska Izba Młodych Przedsię-
biorców oraz w 85% przez Unię Europejską ze środków 
europejskich. Realizowane natomiast przez firmę IT7 
Krzysztof Bożek Szkolenia - Usługi Informatyczne z sie-
dzibą we Wrocławiu.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski 
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KORTY
TENISOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRĄBKI MAŁE

CAŁOROCZNA HALA

lekcje indywidualne, wynajem kortów, serwis rakiet

Oferujemy także:

SZKÓŁKA TENISOWA

Trąbki Małe, ul. Kazimierza Deyny 14

zapisy: tel. 537 028 603 
Tu

 je
st

eśm
y

wrzesień 2020 r.wrzesień 2020 r.

dzieci, młodzież i dorosłych 

Zapraszamy 

grupy 4-6 osób

www.leoschool.pl

TENISOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRĄBKI MAŁE

 
CYKL TURNIEJÓW

TENISOWYCH

Trąbki Małe, ul. Kazimierza Deyny 14

zapisy: 

tel. 537 028 603 

Tu
 je

st

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

dzieci 8-10 lat
dzieci 11-13 lat
młodzież i dorośli

20, 27 wrzesień 2020 r.

11, 18, 25 październik 2020 r.

8, 15, 29 listopad 2020 r.

20, 27 wrzesień 2020 r.

11, 18, 25 październik 2020 r.

8, 15, 29 listopad 2020 r.

współorganizatorzy: Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

TENISOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TRĄBKI MAŁE

 
TRENINGI TENISA

STOŁOWEGO

Szkoła Podstawowa w Kłodawie

zapisy: 

tel. 506 454 431

DARMOWE ZAJĘCIA 
DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

WTOREK godz. 16.00

PIĄTEK godz. 14.00

współorganizatorzy: Gmina Trąbki Wielkie, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

dla mieszkańców gminy

22, 25, 29 wrzesień 

2, 6, 9, 13,16, 20, 23, 27, 30 październik 

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 listopad

22, 25, 29 wrzesień 

2, 6, 9, 13,16, 20, 23, 27, 30 październik 

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 listopad
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Przebojem tegorocznych wakacji były warsz-
taty taneczne. Planowane były dwa turnusy, ale 
ze względu na duże zainteresowanie odbyły się 
aż 4. Każdorazowo trwały one po 2,5 godziny 
przez 5 dni. Ich finałami były pokazy w ostatnim 
dniu warsztatów, podczas których uczestnicy za-
jęć prezentowali po 3 układy taneczne. Pokazy 
te obserwowane były przez rodziców i opieku-
nów. Dwa turnusy odbyły się w Hali Sportowej 
w Trąbkach Wielkich, a dwa – w świetlicy w Gra-
nicznej Wsi. W warsztatach tych brało udział 
odpowiednio: 21, 19, 12, 10 miłośników tańca.

Po przerwie spowodowanej pandemią CO-
VID-19 w dniu 9 lipca 2020 roku wznowione 
zostały zajęcia z piosenki estradowej. Odbywały 
się one w Sali GOKSiR w trzech grupach wie-
kowych. I tak jak wcześniej zajęcia prowadzili: 
Ewelina Szulc i Tomasz Stroynowski. Odbyły 
się trzy takie zajęcia. Na ostatnich, w dniu 23 
lipca 2020 roku, w sali GOKSiR miało miejsce 
niezwykłe wydarzenie. Nagrywane były bowiem 
występy uczestników zajęć. Premiera tego filmu 

WAKACJE INNE NIŻ POPRZEDNIE
Wakacje 2020 nie były takie jak poprzednie. Ze względu na za-
grożenie koronawirusem program ich był ograniczony. Ale zajęcia 
odbywały się.

odbyła się w dniu 24 sierpnia 2020 roku w Sali 
GOKSiR z udziałem wykonawców i ich rodzi-
ców oraz opiekunów.

Dzieci mogły także skorzystać z 2-dniowych 
warsztatów fotograficznych. Odbyły się one 
w Mierzeszynie i w Sobowidzu. Rozpoczyna-
ły się one od części teoretycznej odpowiednio 
w Bibliotece Publicznej i w salce katechetycznej, 
a później wszyscy ruszali w plener. Drugi dzień 
poświęcony był na doskonalenie techniki foto-
grafowania po przeanalizowaniu wykonanych 
zdjęć. W zajęciach w Mierzeszynie wzięło udział 
11 osób, a w Sobowidzu – 3. Zdjęcia z tych 
warsztatów będzie można obejrzeć na wystawie.

Nie było zajęć plastycznych, ale za to był 
plener malarski. Odbył się on obok budynku 
GOKSiR. Przeznaczony był dla osób w wieku 
6 – 10 i 11 – 14. W zajęciach pierwszej grupy 
uczestniczyły 3 osoby, a w drugiej – 5.

Inną atrakcją wakacyjną były zajęcia ma-
nualne. Ich uczestnicy różnymi technikami, 
np. makrama lub decoupage wykonywali różne 

przydatne przedmioty. Na zajęciach w Mierze-
szynie dzieci dekorowały doniczki oraz two-
rzyły z włóczki uchwyty do ich zawieszania, 
w Sobowidzu - ozdabiały drewniane pudełka 
i wykonywały breloczki do kluczy, a w Trąbkach 
Wielkich – wykonywały „łapacze snów”. Zaję-
cia przeznaczone były dla osób w wieku 8 – 12 
lat. Uczestniczyło w nich: w Trąbkach Wielkich 
– 6 osób, w Sobowidzu i w Mierzeszynie po 7.

Odbywały się także zajęcia tenisowe w Hali 
w Trąbkach Małych. Przeznaczone były dla osób 
w wieku 10 – 12 i 13 – 15. W zajęciach pierwszej 
grupy uczestniczyło 12 osób, a w drugiej – 6. 
Odbyło się 25 takich zajęć.

Już po raz siódmy zorganizowana została 
akcja „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym”. 
Ale o niej piszemy w innym miejscu.

Za pomoc w zorganizowaniu zajęć waka-
cyjnych dziękujemy: Powiatowi Gdańskiemu, 
Gminie Trąbki Wielkie, sołectwom: Domacho-
wo, Gołębiewko, Gołębiewo Wielkie, Graniczna 
Wieś, Mierzeszyn, Skowarcz, Zła Wieś, Żelisław-
ki, szkołom w Sobowidzu i Trąbkach Wielkich, 
Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci 
„Pan Władek”, AS Decor Trąbki Wielkie, TUKS 
Leo Trąbki Małe, UKS Kosynier Sobowidz,  Kra-
inie Otwartej Sztuki Nowy Dwór Gdański, OSP 
w Sobowidzu i Parafii w Sobowidzu.

Leszek Orczykowski
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Zdjęcie: Aleksandra Nowogrodzka Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska
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Rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny „Bitwa 
Warszawska 1920” zorganizowany pod patronatem Wi-
ceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława 
Sellina oraz Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. 
Celem Konkursu było upamiętnienie 100. Rocznicy Bi-
twy Warszawskiej, propagowanie godnych naśladowania 
patriotycznych i moralnych wzorców osobowych, pogłę-
bianie wiedzy historycznej i rozwijanie zainteresowań 
historią Ojczyzny, zachęcenie do kreatywnego spędzania 

KONKURS PLASTYCZNY „BITWA 
WARSZAWSKA 1920” ROZSTRZYGNIĘTY

wolnego czasu i rozwijanie uzdolnień plastycznych. Na 
Konkurs nadesłano 10 prac w postaci zdjęć i skanów. Prace 
oceniała Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi-
ły: Aleksandra Nowogrodzka (przewodnicząca), Maria 
Maćkowska-Zarzycka oraz Elena Ulyanova. W/w Komi-
sja zadecydowała o następujących wynikach Konkursu:

– w kategorii uczniów z klas 1 – 3 pierwsze miejsce 
zajęła praca Zofii Gajewskiej, a drugie – Kornelii Gajew-
skiej (obie z Mierzeszyna),

– w kategorii uczniów z klas 4 – 8 pierwsze miejsce 
zajęła praca Oliwii Kowalskiej z Żukczyna, dwa drugie 
miejsca zajęły prace: Zuzanny Miękiny z Kłodawy i Dawi-
da Pietrzaka ze Złej Wsi, dwa trzecie miejsca prace: Amelii 
Rychter z Kaczek i Blanki Bielawy z Trąbek .

Przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je: Marty-
na Kanka z Kłodawy, Maja Stencel z Sobowidza i Paweł 
Bednarski z Cząstkowa.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbyło się w dniu 24 sierpnia 2010 roku (poniedziałek) 
przed Urzędem Gminy w Trąbkach Wielkich z udziałem 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. Tam też 
zaprezentowane zostały wszystkie wyróżnione prace. Na-
stępnie, od 14 września, wystawa przeniesiona będzie do 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich.

Organizatorami Konkursu byli: Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
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SĄ ŚRODKI NA ZAKUP KSIĄŻEK
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez 

Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach 
Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności 
czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu licz-
by wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków 
czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość 
systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwen-
cji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. W ra-
mach Priorytetu corocznie są ogłaszane nabory wniosków na zadanie 
związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. 
Podobnie jak w latach ubiegłych Gminna Biblioteka Publiczna w Trąb-
kach Wielkich złożyła taki wniosek. Został on pozytywnie rozpatrzony. 
W związku z powyższym w dniu 28 sierpnia 2020 roku została podpi-
sana umowa pomiędzy GBP a Biblioteką Narodową w Warszawie, na 
mocy której otrzymaliśmy 7000 zł. Jednocześnie umowa ta zobowią-
zuje GBP do zakupu książek za 13000 zł ze  środków własnych. Tak 
więc w 2020 roku zakupimy książki o wartości 20000 zł. Dzięki temu 
nastąpiło znaczne zwiększenie atrakcyjności oferty naszych bibliotek: 
w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie. Zapraszamy naszych 
Czytelników do przekonania się o tym.

Leszek Orczykowski

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE KRONIKARSKIM

Już po raz 22. odbędzie się Gminny Konkurs Kronikarski „O Gęsie Pióro” imienia 
Lidii Orzechowskiej. Organizatorami Konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. 
Odbywa się on pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola i Prze-
wodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.

Celem Konkursu jest:
–  popularyzowanie dokumento-

wania kronikarskiego działań 
podejmowanych przez sołectwa, 
szkoły, instytucje samorządowe 
oraz organizacje pozarządowe,

–  kształtowanie poczucia przyna-
leżności do lokalnej społeczności,

–  rozwijanie kreatywności i umie-
jętności twórczych mieszkańców 
Gminy Trąbki Wielkie

–  wymiana doświadczeń wynika-
jących z prowadzenia kronik,

–  wyłonienie najlepiej prowadzonych kronik w Gminie Trąbki Wielkie.
Celem jest także uczczenie pamięci Lidii Orzechowskiej - współtwórczyni Gmin-

nego Konkursu Kronikarskiego.
W Konkursie mogą uczestniczyć kroniki dotyczące 2019 roku.
Kartę zgłoszenia kroniki (wraz z kroniką) należy dostarczyć do jednej z bibliotek: 

w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu lub Mierzeszynie do dnia 30 września 2020 roku (śro-
da). Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2020 roku. 
O terminie i miejscu zainteresowani zostaną powiadomieni.

Nagrodami za zajęcie w poszczególnych kategoriach pierwszych miejsc będą talony 
o wartości 200 zł. Natomiast wśród wszystkich Kronikarzy startujących w Konkursie rozlo-
sowane będą dwa talony o wartości 150 zł, dwa talony o wartości 100 zł i nagrody rzeczowe.

Wszystkich Kronikarzy zapraszamy do startu w Konkursie.
Leszek Orczykowski
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Grad medali przywieźli nasi seniorzy z 3. 
Wojewódzkiej Senioriady Ludowych Zespołów 
Sportowych, która odbyła się w dniu 8 sierpnia 
2020 roku w Skarszewach. Złote medale zdo-
byli: Alina Jaworska z Ełganowa w tenisie sto-
łowym w kategorii 55+, Krystyna Łangowska 
z Trąbek Wielkich w rzucie ringo w kategorii 
65+, Jadwiga Toczek z Sobowidza w rzucie rin-
go w kategorii 75+, Krystyna Łońska z Sobowi-
dza w rzucie lotką do celu w kategorii 55+ i Jan 

SENIORZY NA MEDAL
Trofimowicz z Ełganowa w slalomie z piłkami 
w kategorii 75+. Drugie miejsca zajęli: Gabrie-
la Rodnicka z Sobowidza w tenisie stołowym 
w kategorii 55+, Krystyna Łangowska z Trą-
bek Wielkich w rzucie lotką do celu w kate-
gorii 65+, Andrzej Nowacki z Trąbek Małych 
w rzucie piłką lekarską w kategorii 65+, An-
drzej Mazurek z Sobowidza w tenisie stołowym 
w kategorii 55+, Benedykt Brandt z Gołębiewa 
Wielkiego w biegu na 50 m z przeszkodami 

w kategorii 75+, Wiesław Kempa z Trąbek 
Wielkich w slalomie z piłkami w kategorii 65+. 
Natomiast na trzecim miejscu uplasowali się: 
Teresa Dudek z Trąbek Wielkich w rzucie lotką 
do celu w kategorii 65+, Franciszek Rodnicki 
z Sobowidza w rzucie piłką lekarską w kategorii 
55+, Brunon Rogall z Trąbek Wielkich w rzucie 
piłką lekarską w kategorii 65+, Andrzej Nowac-
ki z Trąbek Małych w rzucie ringo w kategorii 
65+ i Piotr Jaworski z Ełganowa w slalomie 
z piłkami w kategorii 55+.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa

Wójtowie czterech gmin powiatu gdań-
skiego złożyli podpisy pod listem intencyjnym, 
w którym deklarują wolę współpracy przy re-
alizacji wspólnego projektu transgranicznego. 
Jego efektem ma być budowa - liczącej oko-
ło 50 kilometrów - ścieżki rowerowej, która 
przebiegać będzie przez teren Gminy Kolbu-
dy, Gminy Przywidz, Gminy Trąbki Wielkie 
i Gminy Pruszcz Gdański. Byłaby zlokalizo-
wana w okolicach zbiorników wodnych, jezior 
i rzek. Realizacja tego zadania może znacząco 
podnieść atrakcyjność turystyczną regionu, 
a także sprzyjałaby rozwojowi małej przed-
siębiorczości z uwzględnieniem agroturystyki.

Przedstawiciele wspomnianych samorzą-
dów złożyli fiszkę projektową do Programu 
Interreg Polska – Rosja 2021-2027. Założeniem 

BĘDZIE ŚCIEŻKA ZA 5 MILIONÓW EURO
tego Programu jest realizacja przedsięwzięcia 
we współpracy z partnerami zza wschodniej 
granicy. Ci dołączają swoje zadania, które 
zamierzają wykonać na terytorium swojego 
kraju. W przypadku projektu, którego chcą się 
podjąć Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz 
i Trąbki Wielkie, byłby to partner z Obwodu 
Kaliningradzkiego.

W liście intencyjnym oraz fiszce aplikacyj-
nej strony deklarują gotowość przystąpienia 
do opracowania dokumentacji technicznej 
oraz procesu pozyskiwania niezbędnych ze-
zwoleń. O skali projektu najlepiej świadczy 
fakt, że wartość wspólnego projektu po stronie 
polskiej przekracza kwotę… 5 milionów euro.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: www.kolbudy.pl

W lipcu i sierpniu wypożyczalnia sprzętu 
pływającego czynna była nad Jeziorem Małym 
w Mierzeszynie codziennie od 9.00 do 17.00. 
Szczególnie dużym powodzeniem cieszyła się 
w sierpniu kiedy to zanotowaliśmy 646 wypo-
życzeń. We wrześniu będzie można popływać 
na kajaku, rowerze wodnym lub łódce już tylko 
w soboty i niedziele od godziny 9.00 do 17.00. 
Zapraszamy.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO  WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO  
WE WRZEŚNIU CZYNNA BĘDZIE TYLKO W WEEKENDYWE WRZEŚNIU CZYNNA BĘDZIE TYLKO W WEEKENDY
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W dniu 23 sierpnia 2020 roku na Jeziorze Małym 
Mierzeszyńskim odbyły się 13. Mistrzostwa Gminy Trąb-
ki Wielkie w wędkarstwie spławikowym. Udział w nich 
wzięło 16 wędkarzy z 7 sołectw. Każdy z nich mógł ło-
wić ryby przez okres 3 godzin jedną wędką. Do siatek 
zawodników trafiały płotki, okonie i liny, a jeden z nich 
wyłowił nawet …raka. W sumie złowiono 686 ryb o wa-
dze 20,71 kg. Najlepszy wynik uzyskał Kamil Kapicki 
z Ełganowa – 4,36 kg (247 ryb). Drugi był Piotr Jasiński 
z Sobowidza z wynikiem 3,46 kg (95 ryb), a trzeci – An-
drzej Malinowski z Pawłowa, który złowił 85 ryb o wadze 

ZŁOWILI 20 KG RYB I JEDNEGO …RAKA
2,14 kg. Najcięższą rybę wyciągnął z wody Roman Zielke 
z Kleszczewa. Był to lin o wadze 800 g.

W klasyfikacji sołectw, po trwającej 7 lat hegemonii, 
Sobowidz musiał uznać wyższość drużynie z Ełganowa, 
która ostatni raz zdobyła Mistrzostwo w 2012 roku.

Mistrzowie wystąpili w następującym składzie: Kamil 
Kapicki, Bernard Kapicki, Tomasz Zajączkowski. Ich wy-
nik to 6890 g. O 400 g mniej uzyskała ekipa z Sobowidza, 
w skład której wchodzili: Piotr Jasiński, Adam Latasze-
wicz i Zbigniew Żyła. Na trzecim miejscu uplasowali się 
wędkarze z Gołębiewa Wielkiego: Krystian Świeczkowski, 

Ryszard Dajda i Piotr Kotwa z wynikiem 2890 g. Kolejne 
miejsca zajęły następujące sołectwa: Pawłowo, Mierzeszyn, 
Kleszczewo i Łaguszewo.

Trzy najlepsze drużyny nagrodzone zostały pu-
charami, a ich zawodnicy medalami. Medale były także 
wręczone trzem najlepszym wędkarzom w klasyfikacji in-
dywidualnej. Otrzymali oni także nagrody rzeczowe: kubki 
termiczne i noże do filetowania ryb od Koła PZW Nr 117 
„Czapla” z Pruszcza Gdańskiego. Od w/w Koła odznakę 
z okazji 70-lecia PZW otrzymał najstarszy uczestnik Mi-
strzostw – 76-letni Jerzy Lejk z Mierzeszyna. Natomiast 
nagrodą za złowienie najcięższej ryby była statuetka.

Leszek Orczykowski
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Już po raz siódmy zorganizowana została akcja „Wa-
kacyjne wtorki z tenisem stołowym”. W jej ramach młodzi 
pingpongiści mogli zagrać w: Sobowidzu (30.06.), Gołębie-
wie Wielkim (7.07.), Gołębiewku (14.07.), Mierzeszynie 
(21.07.), Domachowie (28.07.), Skowarczu (04.08.), Żeli-
sławkach (11.08.), Złej Wsi (18.08.) i Trąbkach Wielkich 
(25.08.). Udział w niej wzięło 48 osób. Najlepszym z nich 
okazał się Bartosz Pawlukiewicz z Sobowidza, który wygrał 
pięć turniejów, w trzech zajął drugie miejsca, a w jednym 
– trzecie. Zdobył on 130 punktów. Drugie miejsce z do-
robkiem 95 punktów zajął jego brat – Kacper. On z kolei 
wygrał dwa turnieje, w jednym turnieju zajął drugie miejsce, 
w dwóch – trzecie miejsca i w czterech – czwarte miejsca. 
Na trzecim miejscu uplasował się Antoni Gurbisz z Sobo-
widza zdobywając 81 punktów. Nie wygrał on żadnego tur-
nieju, ale w trzech zajął drugie miejsca, w jednym – trzecie, 
w dwóch – czwarte, w jednym – piąte i w jednym – siódme. 
Tuż za podium znalazł się Grzegorz Karkocha z Sobowidza 
z 68 punktami, który był trzy razy trzeci, dwa razy czwarty, 
dwa razy piąty i dwa razy szósty.  Dwa zwycięstwa w tur-

WE WTORKI GRALI W TENISA STOŁOWEGO
niejach miał na swoim koncie Marcel Żala z Sobowidza, 
ale wystąpił on jeszcze tylko w dwóch turniejach zajmując 
czwarte i ósme miejsca. Zdobył on 46 punktów i zajął osta-
tecznie piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji.

Sędzią głównym wszystkich turniejów był Władysław 
Mazurek. Natomiast głównym organizatorem akcji „Waka-

cyjne wtorki z tenisem stołowym” - Uczniowski Klub Spor-
towy Kosynier Sobowidz, a współorganizatorem - Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. 
Organizatorzy dziękują Zarządowi Powiatu Gdańskiego za 
współfinansowanie akcji, a także wszystkim zarządzającym 
salami, w których odbywały się turnieje za ich udostępnienie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Zenon Kulwikowski
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Nasze seniorskie drużyny rozegrały kolejne 
mecze w rozgrywkach Pomorskiego Związku Pił-
ki Nożnej.

Występujący w klasie okręgowej „no 10.pl” 
w grupie I Orzeł 1955 Trąbki Wielkie wygrał 
w Pszczółkach z Potokiem 6 : 0, na własnym bo-
isku z GTS Mokry Dwór 2 : 0 i Orlętami Reda 3 : 
1, a przegrał w Gdyni z Bałtykiem II 0 : 4i w Siera-
kowicach z GKS 1 : 2. Po 8. kolejkach zajmuje 11. 
miejsce (na 18 drużyn) z dorobkiem 12 punktów 
i stosunkiem bramek 16 : 16.

Najbliższe mecze tej drużyny odbędą się w na-
stępujących terminach:

20.09.2020 r. (niedziela), godz. 16.30 Orzeł 
1955 – GTS Goszyn

27.09.2020 r. (niedziela), godz. 17.00 Ogniwo 
Sopot – Orzeł 1955

03.10.2020 r. (sobota), godz. 15.00 Orzeł 1955 
– SPK Kamionka Sopot

10.10.2020 r. (sobota), godz. 14.00 Czarni 
Pruszcz Gdański – Orzeł 1955

17.10.2020 r. (sobota), godz. 15.00 Orzeł 1955 
– Akademia Sportu Kolbudy

Występujący w klasie A „no 10.pl” w grupie II 
Sokół Ełganowo wygrał na własnym boisku z Gry-
fem Goręczyno 5 : 1 i Jaguarem II Gdańsk 1 : 0, 
a przegrał na własnym boisku z GKS II Kowale i na 
wyjeździe z GTS Rotmanka po 2 : 4. Po 7. kolejkach 
zajmuje 10. miejsce (na 15 drużyn) z dorobkiem 6 
punktów i stosunkiem bramek 10 : 18.

Najbliższe mecze tej drużyny odbędą się w na-
stępujących terminach:

20.09.2020 r. (niedziela), godz. 15.00 Sokół – 
Orzeł Straszyn

26.09.2020 r. (sobota), godz. 16.00 KS Sul-
min – Sokół

4.10.2020 r. (niedziela), godz. 15.00 Sokół – 
Gedania II Gdańsk

10.10.2020 r. (sobota), godz. 14.00 Portowiec 
Gdańsk – Sokół

18.10.2020 r. (niedziela), godz. 15.00 Sokół – 
Stoczniowiec Gdańsk

ORZEŁ 1955 W KLASIE OKRĘGOWEJ – 11, 
SOKÓŁ W KLASIE A – 10, A GKS W KLASIE B – 7

Występujący w klasie B w grupie II GKS Trąbki 
Wielkie wygrał na własnym boisku z UKS 82 Klu-
kowo 3 : 2, zremisował na wyjeździe z KS Grabi-
ny-Zameczek 2 : 2, a przegrał na własnym boisku 
z Czarnymi II Pruszcz Gdański 3 : 5 i na wyjeździe 
z Koroną Cedry Małe 2 : 10. Po 6. kolejkach zajmuje 
7. miejsce (na 12 drużyn) z dorobkiem 7 punktów 
i stosunkiem bramek 13 : 19.

Najbliższe mecze tej drużyny odbędą się w na-
stępujących terminach:

20.09.2020 r. (niedziela), godz. 12.00 GKS – 
Morena Gdańsk

26.09.2020 r. (sobota), godz. 16.00 GKS – GTS 
Juszkowo

3.10.2020 r. (sobota), godz. 16.30 Wisła Ste-
blewo – GKS

10.10.2020 r. (sobota), godz. 16.00 GKS – GTS 
Rokitnica

17.10.2020 r. (sobota), godz. 17.00 GTS Pruszcz 
Gdański – GKS

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski




