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Tradycją się już stało, że Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich organizuje w czasie ferii półkolonie. Nigdy jednak 
nie były one organizowane w czasie pandemii COVID-19. Nigdy też nie 
były to jedyne atrakcje dla dzieci na żywo. Dlatego też postanowiono zor-
ganizować nie jedną, a dwie półkolonie. Odbyły się one w szkołach pod-
stawowych w Czerniewie i Mierzeszynie. Udział w nich wzięło 38 osób. 
Atrakcji na nich nie brakowało. Ponieważ odbywały się one w czasie du-
żych opadów śniegu największą z nich był udział w kuligu. Sypiący śnieg, 
piękny zimowy las, zaprzęg konny z saniami, mnóstwo śmiechu i pyszne 
pieczone kiełbaski - czego chcieć więcej? Był także czas na zjeżdżanie na 
sankach z górki, lepienie bałwanów i robienie „orłów” w śniegu. Więk-
szość czasu dzieci spędzały jednak w pomieszczeniach. Ale nie nudziły 
się. Były warsztaty taneczne, zajęcia z programowania, przedstawienie 
teatralne, kolonijne kino, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, pokaz 
udzielania pierwszej pomocy, pokaz sprzętu narciarskiego, zajęcia plastycz-
ne, zajęcia i gry integrujące, czytanie książek, gry i zabawy z elementami 
rywalizacji, zajęcia multimedialne, podchody z elementami gry planszo-
wej, zajęcia kulinarne, zajęcia manualne. Wszystkie zajęcia przyniosły 
im dużo satysfakcji i zadowolenia, a przy okazji miały jak tracić kalorie. 
Uzupełniane jednak były każdego dnia ciepłym posiłkiem. Na zakończe-
nie otrzymały pamiątkowe dyplomy i kubki, a także paczkę z produktami 
Dr. Oetkera. Do przeprowadzenia tych półkolonii przyczynili się: Gmina 
Trąbki Wielkie, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich, 
Szkoła Podstawowa w Czerniewie, Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie, 
Sołectwo wsi Czerniewo, Sołectwo wsi Mierzeszyn, OSP Trąbki Wielkie, 
Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Pensjonat 
„Noce i Dnie” z Cząstkowa. W/w, w imieniu dzieci i własnym, serdecznie 
dziękujemy. I do zobaczenia na półkoloniach wakacyjnych.

Leszek Orczykowski

UCZNIOWIE MIELI ŚNIEŻNE FERIE
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FERYJNE ZAJĘCIA ONLINE
Oferta zajęć w ferie dla najmłodszych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie musiała 

zostać przygotowana w zgodzie z obowiązującymi przepisami związanymi z pandemią 
COVID-19. Opublikowane wytyczne pozwalały przygotować półkolonie odbywające się 
w szkołach jedynie dla dzieci z klas 1- 4 szkoły podstawowej. Natomiast zajęcia sportowe 
i kulturalne były w okresie ferii zawieszone. Jedyną dopuszczalną formułą były zajęcia 
online. W związku z tym GOKSiR zorganizował zajęcia w takiej formule dla młodych 
miłośników tańca i plastyki. Były one bezpłatne. Warsztaty taneczne odbyły się trzy razy. 
Trwały one po 1 godzinie. W każdych z nich uczestniczyło 8 osób. Natomiast zajęcia pla-
styczne odbyły się dwa razy. Uczestniczyło w nich w dwóch grupach 15 osób. Na każdych 
w czasie dwóch godzin przygotowywano prace na konkursy. Pierwszy z nich to „Motyla 
Noga”, a drugi - „Królewska gra – szachy”. Liczymy, że prace uczestników naszych zajęć 
zostaną zauważone przez jurorów.

Po feriach zarówno pierwsze, jak i drugie zajęcia są kontynuowane. Warunkiem 
uczestniczenia w zajęciach plastycznych jest wysłanie zgłoszenia na adres: aleksan-
dramn13@wp.pl i uzyskanie linku aktywacyjnego. Ich koszt wynosi 10 zł/zajęcie. 
W godzinach 12.00 – 14.00 będą mogły w nich uczestniczyć dzieci 10-letnie i młodsze, 
a w godzinach 15.00 – 17.00 mające więcej niż 11 lat.

Natomiast warsztaty taneczne odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.00 – 
17.00. Można się na nie zapisać dzwoniąc pod numer telefonu 509 298 591. Opłata 10 
zł za zajęcie. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie,
Informuję, że w dniu 15 lutego 2021 roku na 

terenie naszej Gminy było 26 osób, u których labo-
ratoryjnie potwierdzono zarażenie COVID-19 i 57 
mieszkańców przebywających na kwarantannie.

Rozpoczęło się szczepienie w Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Trąbkach Wielkich. W okresie od 
25 stycznia do 12 lutego 2021 roku zaszczepio-
nych pierwszą dawką zostało 150 osób, w tym 90 
z Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 
i 60 seniorów. Planowane w okresie 15-19 lutego 
szczepienia przeciwko Covid-19 zostały przesunięte 
na inne terminy ze względu na brak szczepionek. 

KOMUNIKAT WÓJTA
Gdy nadejdą – zaszczepieni zostaną w/w osoby 
drugą dawką i kolejne osoby. Pracownicy Ośrod-
ka szczepieni są w Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku, 
część z nich zaszczepiona została już drugą dawką.

W dniach od 8 do 12 lutego 2021 roku leka-
rze w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Trąbkach 
Wielkich udzielili 843 porady medyczne, w tym 
w Trąbkach Wielkich – 597, w Sobowidzu – 104 
i w Mierzeszynie – 142.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w w/w ty-
godniu udzielił pomocy w 180 przypadkach i przyjął 
164 podania w sprawie świadczenia 500+, a Urząd 
Gminy obsłużył łącznie 144 sprawy.

Natomiast policjanci z Posterunku w Trąbkach 
Wielkich przeprowadzili systematyczne sprawdzenia 
miejsc i obiektów użyteczności publicznej takich jak 
stacja paliw, markety i punkty gastronomiczne nie 
ujawniając naruszeń obostrzeń.

Przypominam o konieczności odśnieżania da-
chów. Sople i nawisy śnieżne widoczne są na wielu 
budynkach. Mogą być one niebezpieczne dla prze-
chodniów i samochodów.

Od 12 lutego br., warunkowo na dwa tygodnie,  
wznowiony został sport amatorski na świeżym po-
wietrzu, czyli otwarte zostały m.in. boiska zewnętrz-
ne i korty. Nadal jednak nie można korzystać ze 
świetlic i sali GOKSiR.

Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa czyn-
ne są biblioteki w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu 
i Mierzeszynie. Osoby, które ze względu na stan 
zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają 
możliwości wypożyczenia książek mogą korzystać 
z akcji „Książki na telefon” https://trabkiw.ug.gov.
pl/akcja-gbp-ksiazki-na-telefon/.

Przypominam również o obowiązku zakry-
wania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Proszę 
o stosowanie się do aktualnych obostrzeń.

Z poważaniem
Wójt Gminy Trąbki Wielkie 

Błażej Konkol

Pan Gerard z Sobowidza przyjechał na szczepienie z synem. Naj-
pierw przeszedł kwalifikację u lekarza. Potem został zaszczepiony. 
Szczepienie trwało chwilę i było praktycznie bezbolesne.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

OBRADOWALI RADNI
W dniu 12 stycznia 2021 roku odbyła 

się XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy 
Trąbki Wielkie. Odbyła się ona w sposób 
tradycyjny. Podczas tej Sesji radni podjęli 
następujące uchwały:

– XXVII/210/2020 z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Trąbki Wielkie na 2021 rok,

– XXVII/211/2020 z dnia 12 stycz-
nia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2021-2032,

– XXVII/212/2020 z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Gminy Trąbki 
Wielkie na 2021 rok,

– XXVII/213/2020 z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Trąbki Wielkie,

– XXVII/214/2020 z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Sobowidz,

– XXVII/215/2020 z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie likwidacji rachunku do-
chodów własnych w jednostkach budżeto-
wych Gminy Trąbki Wielkie,

– XXVII/216/2020 z dnia 12 stycznia 
2021 r. w sprawie wysokości i zasad usta-
lania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie 
dziecięcym, w tym określenia kategorii 
dzieci, na które przyznawana jest dotacja.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znaj-
dują się na stronie:

https://ugtr.bip.gov.pl/2021-rok/
uchwaly-rady-gminy-2021.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcia: Andrzej Markowski

Głos Trąbecki
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ZMIANA W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP
W dniu 29 stycznia 2021 roku Wójt Gminy 

Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Przewodniczą-
cy Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Lesz-
czyński pożegnali odchodzącego na emeryturę 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszczu Gdańskim mł. bryg. Jana 
Chodukiewicza. Podziękowali za wieloletnią 
współpracę, profesjonalizm i zaangażowanie 
w sprawy związane z bezpieczeństwem pożaro-

W dniu 8 stycznia 2021 roku odbyła się 
uroczystość z okazji powierzenia obowiązków 
na stanowisku Komendanta Powiatowego Po-
licji w Pruszczu Gdańskim.

Spowodowane to było odejściem, po blisko 
29-latach służby, na zaopatrzenie emerytalne 
dotychczasowego Komendanta insp. Rado-
sława Pietrzaka. Jego miejsca zajęła mł. insp. 
Wioleta Jóźwiak, dotychczasowa I Zastępczyni 

ZMIANA W KOMENDZIE 
POWIATOWEJ POLICJI

Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu 
Gdańskim.

Z tej to okazji Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol podziękował dotychczasowe-
mu Komendantowi za wieloletnią współpracę 
z samorządem Gminy Trąbki Wielkie na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców, a jego następ-
czyni złożył gratulacje i najlepsze życzenia.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: KPP w Pruszczu Gdańskim

AKCJA  
„TUSZ DO PAKI” 
W PRZEDSZKOLU

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach 
Wielkich bierze udział w ogólnopolskiej akcji eko-
logiczno-edukacyjnej „Tusz do paki” zorganizowanej 
przez Firmę „Eko – system” ze Starej Iwicznej. Ha-
słem akcji jest: „Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj 
zwierzaki!”, a jej celem wdrażanie dzieci do wyzwań 
związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym 
kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-po-
mocowych. W placówce umieszczone zostały specjal-
ne kartony. Do kartonów tych przedszkolaki  mogą 
wrzucać przyniesione z domu zużyte tusze z drukarek 
atramentowych. Zebrane w ten sposób odpady zosta-
ną przekazane organizatorowi akcji, dzięki któremu 
trafią one do recyklingu. Za otrzymaną za to kwotę 
zakupi on karmę dla zwierząt ze schronisk. Benefi-
cjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwie-
rzętami w Polsce. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się na stronie www.tuszdopaki.pl

Tekst i zdjęcie: Anna Tysler

W ubiegłym roku Powiat Gdański 
realizował 21 dużych inwestycji infra-
strukturalnych, w tym 6 na kwoty prze-
kraczające milion złotych. Większość 
wykonana została w partnerstwie i przy 
wsparciu finansowym zainteresowanych 
gmin. Nie zabraknie ich także w 2021 
roku. Kilka z nich dotyczyć będzie Gmi-
ny Trąbki Wielkie. Jednym z najważniej-
szych jest kontynuowanie rozbudowy 
Szkoły w Warczu. Koszt inwestycji to 3 
miliony złotych. Planuje się, że już we 
wrześniu w nowych klasach rozpocznie 
się tam nauka.

wym naszych mieszkańców oraz za przykładne 
realizowanie strażackiego hasła „Bogu na chwałę, 
ludziom na pożytek”. Tego samego dnia Pomor-
ski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr 
Socha powierzył pełnienie obowiązków na stano-
wisku Komendanta Powiatowego PSP w Prusz-
czu Gdańskim mł. bryg. Leszkowi Formela.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: PPSP w Pruszczu Gdańskim

INWESTYCJE POWIATU W GMINIE 
TRĄBKI WIELKI

Na pewno wykonane będą inwestycje 
związane z infrastrukturą drogową:

– przebudowa drogi nr 2210G na 
odcinku Sobowidz – Rębielcz (etap I),

– budowa chodnika w Gołębiewie 
Wielkim,

– przebudowa obiektu mostowego 
w Sobowidzu.

Na dokończenie czeka także droga 
Pawłowo – Czerniewo. Do wykonania 
pozostał odcinek około 5 kilometrów.

Leszek Orczykowski

Głos Trąbecki
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W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich otrzymał od Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej 3,65 ton żywności. Żywność ta była roz-
dysponowana w dniach 2-3 lutego 2021 roku dla 120 rodzin z Gminy Trąbki 
Wielkie. Były to osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji np. dotknięte: 
ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, 
długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający: 
1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł w przy-
padku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium do-
chodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Podstawą do 
otrzymania żywności było przedstawienie pracownikowi socjalnemu dokumen-
tów potwierdzających wysokość dochodów w rodzinie (zaświadczenie o wy-
sokości zarobków, odcinek renty lub emerytury itp.) za miesiąc poprzedzający 
złożenie oświadczenia o dochodach (np. w lutym 2021 roku za styczeń 2021 
roku). Wydawanie żywności odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego 
w ustalonych godzinach z podziałem na mieszkańców poszczególnych wsi. 
Pomocą w przeprowadzeniu tej operacji służyli strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ełganowie, za którą serdecznie dziękujemy.

POTRZEBUJĄCY OTRZYMALI ŻYWNOŚĆ

Na stronie https://strazacki.pl/statystyki-
-osp-2020-woj-pomorskie przedstawione zostały 
statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń 200 jed-
nostek OSP z terenu Województwa Pomorskiego 
w 2020 roku. W zamieszczonej tabeli uwzględnio-
no: liczbę wyjazdów do pożarów, miejscowych 
zagrożeń, fałszywych alarmów, przynależność 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go (KSRG) oraz łączną sumę wyjazdów całym 
w roku. Jednostki OSP z Gminy Trąbki Wielkie 
zajmują w niej następujące miejsca: Rościszewo 
– 25, Trąbki Wielkie – 94, Sobowidz – 100 i Ełga-
nowo – 151. Wśród 200 wymienionych jednostek 
nie było jednostki OSP Mierzeszyn. Autorzy zesta-
wienia informują, że dane do zestawienia uzyskali 
dzięki współpracy z rzecznikami poszczególnych 
komend PSP. Zaznaczają jednak, że prezentowane 
dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze 
względu na możliwe błędy, sposób ewidencjono-
wania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym 
systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane 
liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywi-
stych wyjazdów. W poniższej tabeli przedstawione 
zostały dane trzech jednostek, które zajęły miejsca 
1-3 oraz naszych jednostek.

Leszek Orczykowski

NAZWA JEDNOSTKI KSRG POŻARY MIEJSCA 
ZAGROŻENIA

ALARMY 
FAŁSZYWE

SUMA 
WYJAZDÓW

1. OSP Reda TAK 67 174 7 248
2. OSP Pelplin TAK 62 150 13 225
3. OSP Żukowo TAK 62 153 4 219

25. OSP Rościszewo TAK 48 78 3 129

94. OSP Trąbki Wielkie TAK 14 47 1 62

100. OSP Sobowidz TAK 30 28 1 59

151. OSP Ełganowo NIE 5 35 1 41

OSP Mierzeszyn TAK 12 16 0 28

STATYSTYKI DOTYCZĄCE WYJAZDÓW 
JEDNOSTEK OSP W 2020 ROKU

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund 
for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Grażyna Wysiecka
Zdjęcie: Anna Serwa

W sobotę, 9 stycznia 2021 roku, w godzinach 9.00 – 13.00 w Trąb-
kach Wielkich odbyła się 3. edycja akcji „Twoja krew – moje życie”, czyli 
zbiórka krwi zorganizowana przez strażaków z OSP Trąbki Wielkie. Ze-
brano 8,85 litrów tego bezcennego płynu ratującego życie, a dodając do 
tego efekty dwóch poprzednich edycji – to już 18,35 l krwi. Limit osób, 
które mogą oddać krew zwiększony został do 40. Druhny i druhowie 
z Trąbek Wielkich zapraszają już na kolejne spotkanie. Mobilny punkt 
poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku stanie przy remizie strażackiej w Trąbkach Wielkich w dniu 
24 kwietnia 2021 roku.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Dagmara Megger

W TRĄBKACH WIELKICH ZEBRANO 8,85 LITRÓW KRWI

Głos Trąbecki
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SAM ZDECYDUJ 
TWÓJ 1%

NAWET NAJMNIEJSZA KWOTA MOŻE POMÓC

KRS: 0000065085

Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci  

"Pan Władek" 

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

Głos Trąbecki
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PROSIMY O MATERIAŁY DO NOWYCH KSIĄŻEK
Dariusz Dolatowski nie ustaje w pisaniu książek o historii miejscowości 

w Gminie Trąbki Wielkie. Po Domachowie, Trąbkach Małych, Mierze-
szynie, Sobowidzu, Pawłowie, Trąbkach Wielkich, Kłodawie i Gołębiew-
ku autor przygotowuje dwie kolejne. Będą one poświęcone sołectwom: 
Ełganowo i Gołębiewo Wielkie. Prace nad książką o tej pierwszej miej-
scowości są już bardzo zaawansowane. Mimo to zwracamy się z prośbą 
do naszych Czytelników o materiały, czyli wszelkiego rodzaju dokumen-
ty rodzinne, zdjęcia, pocztówki itp., dotyczące zarówno Ełganowa, jak 
i Gołębiewa Wielkiego. Prosimy o dostarczenie ich do jednej z naszych 
bibliotek w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu lub Mierzeszynie, gdzie zosta-
ną sfotografowane lub zeskanowane i oddane właścicielom. Można także 
przesłać w/w materiały na adres: gbp@gbp-trabkiwielkie.pl Wszystkie będą 
przekazane Dariuszowi Dolatowskiemu, który zapewnia, że każdy ofiaro-
dawca będzie uwieczniony w podziękowaniach we wstępach do książek.

Leszek Orczykowski

Pierwszym czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich, 
który w ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” odwiedził 10 razy 
bibliotekę wypożyczając książki z  księgozbioru dziecięcego jest 7-letni Gracjan 
Sawicki z Sobowidza. Za każdym razem otrzymywał on specjalne naklejki, a po ze-
braniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Jest on oczywiście czytelnikiem Biblioteki Publicznej 
w Sobowidzu. Gratulujemy i zachęcamy do dalszych odwiedzin naszej biblioteki.

„Mała Książka – Wielki Człowiek” to projekt Instytutu Książki z Krakowa 
dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki temu, że GBP bierze udział 
w tym projekcie każde dziecko urodzone w latach 2014 - 2017,  które odwiedzi jedną 
z naszych bibliotek (w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu lub Mierzeszynie) otrzyma 
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem 
formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana 
dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji 

WIELKI CZŁOWIEK Z MAŁĄ KSIĄŻKĄ Z SOBOWIDZA

dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Zapraszamy do naszych bibliotek.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Monika Kosznik

„Moje ciekawe życie poza siecią komputerową” to tytuł Powiatowego 
Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe 
w Pruszczu Gdańskim i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką – Filię 
w Pruszczu Gdańskim. Konkurs ten wpisał się w realizację jednego 
z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021 
tj. „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cy-
frowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych”. Był on przeznaczony dla uczniów 
klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas I szkół ponad-
podstawowych. Do Konkursu zgłoszono 19 prac z 6 szkół Powiatu 
Gdańskiego. Trudna rzeczywistość pandemii wymusiła edukację zdalną 
i zwiększyła czas przebywania uczniów przed komputerami. A przecież 
wielu z nich ma swoje „życie pozakomputerowe” - różne pasje, którymi 
warto się pochwalić. Na zgłoszonych do Konkursu kilku pracach widać 
amatorów jeździectwa i miłośników kontaktu z koniem. Mamy ama-
torów spacerów i rowerowych wycieczek, malowania pejzaży, a także 
spotkań z rówieśnikami. Są też prace pasjonatki astronomii i gimna-
styki artystycznej. Jury powołane przez organizatorów dokonało oce-
ny prac kierując się następującymi kryteriami: zgodność z tematem, 
interpretacja własna tematu, walory merytoryczne, artystyczne i este-
tyczne, kompozycja i swoboda posługiwania się wybranymi technika-
mi zgodnymi z wiekiem uczestnika Konkursu. Ustaliła prace, których 

wykonawcy zajęli miejsca od 1 do 3 oraz otrzymali wyróżnienia. Wśród 
nich znalazła się uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Kłodawie 
Martyna Kanka, która uplasowała się na 2. miejscu. Obok prezentuje-
my pracę Martyny Kanki.

Tekst i zdjęcie: Joanna Kowalczyk

UCZENNICA Z TRĄBEK MAŁYCH LAUREATKĄ POWIATOWEGO 
KONKURSU PLASTYCZNEGO

Głos Trąbecki
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Już tradycyjnie w okresie ferii odbył się 
cykl turniejów tenisa stołowego dla dzieci 
i młodzieży w Szkole Podstawowej w Sobowi-
dzu. Nie był on jednak przeznaczony tak jak 
zwykle dla wszystkich chętnych, a, w związ-
ku z zagrożeniem koronawirusem, jedynie 
dla posiadających licencje Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. Startowało w nich 10 osób 
zrzeszonych w UKS Kosynier Sobowidz. Ro-

W CZASIE FERII GRALI W TENISA STOŁOWEGO
zegrano 6 turniejów. Dwa z nich rozegrano 
systemem pucharowo-grupowym, po jednym 
systemami: gry w grupach, do dwóch porażek, 
drużynowym, a w jednym grano tylko lewymi 
rękami. Wszystkie wygrał Bartosz Pawlukie-
wicz zdobywając 180 punktów i to on został 
zwycięzcą cyklu. Drugie miejsce zajął jego 
brat – Kacper (153 pkt), a trzecie – Antoni 
Gurbisz (143 pkt). Wśród dziewcząt pierwsza 

była Natalia Rybarska (100 pkt), druga – Nadia 
Jażdżewska (91 pkt) i trzecia – Emilia Mielew-
czyk (89 pkt). Organizatorem cyklu i głównym 
sędzią był Władysław Mazurek. Nagrodami dla 
najlepszych były puchary ufundowane przez 
GOKSiR w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Władysław Mazurek

TURNIEJOWY POCZĄTEK ROKU W HALI 
TENISOWEJ W TRĄBKACH MAŁYCH

Aż trzy turnieje w przeciągu trzech tygodni 
odbyły się w Hali Tenisowej w Trąbkach Małych 
dla zawodników zrzeszonych w Polskim Związku 
Tenisowym. Najpierw w dniach 23 i 24 stycznia od-
był się Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Polmed 
Cup w kategorii do lat 16, czyli kadetów. Udział 
w nim wzięło 9 zawodników, w tym aż 5 repre-
zentujących Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy 
Leo Trąbki Małe. Nie byli oni zbyt gościnni, gdyż 
do finałów: singla i debla dotarli tylko zawodnicy 
tego Klubu. W tym pierwszym finale zwycięzcą zo-
stał bez gry Leon Zaorski, gdyż jego rywal Antoni 
Małecki skreczował. Natomiast w drugim para Leon 
Zaorski – Olaf Wiśniewski pokonała parę Antoni 
Małecki – Jakub Nyk 6 : 2, 6 : 3.

Drugim turniejem były Halowe Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego w kategorii do lat 16. 
Odbyły się one w dniach 30-31 stycznia. Startowa-
ło w nich 9 tenisistów, w tym 6 reprezentujących 
TUKS Leo Trąbki Małe. W finale singla również 
zmierzyło się dwóch zawodników z tego Klubu: 
Alexander Vlahos (mieszkający na stałe w Szwaj-
carii) oraz Leon Zaorski (mieszkający na stałe 
w Trąbkach Małych). Wygrał Leon Zaorski 7:5, 
6:3. Trzecie miejsca zajęli: Maksymilian Uzarek 
(Sopot Tenis Klub) oraz Dominik Błażejczyk (Cen-
trum Tenisa Don Balon Gdańsk). I to oni właśnie 
zostali zwycięzcami turnieju deblowego. W finale 
pokonali Leona Zaorskiego i Olafa Wiśniewskiego 
3 : 6, 6 : 3, 10 : 5.

W trzecim turnieju grali już zawodnicy starsi 
– mający nie więcej niż 18 lat, czyli juniorzy. Był to 
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Polmed Cup. 
Rozgrywany był systemem grupowo-pucharowym. 
Zagrało w nim 12 juniorów. Byli wśród nich za-

wodnicy z klubów z Warszawy, Poznania, Gdań-
ska, Olsztyna, Szczawna Zdrój, Szczecinka i tylko 
dwóch z TUKS Leo Trąbki Małe. Najpierw zostali 
oni podzieleni na 4 grupy po trzech zawodników, 
a następnie po dwóch najlepszych z każdej grupy 
utworzyło 8-osobową drabinkę. Tym razem 15-let-
ni Leon Zaorski nie wygrał. Jednak grając pierwszy 
raz ze starszymi kolegami spisał się bardzo dobrze. 
W grupie jego przeciwnikami byli: 17-letni Seba-
stian Usiądek (Warszawski Klub Tenisowy Mera) 
i 16-letni Dominik Błażejczyk (Centrum Tenisa 
Don Balon Gdańsk). Pierwszego pokonał 6 : 1, 6 : 2, 
a drugiego 6 : 0, 6 : 1. W ćwierćfinale spotkał się 

z 18-letnim Igorem Daszczukiem (UKS RP SPORT 
Olsztyn) i …było 6 : 0, 6 : 0. Dopiero w półfinale 
uległ, ale po walce, późniejszemu zwycięzcy Tur-
nieju 17-letniemu Gabrielowi Łosiewiczowi (Szcze-
cineckie Towarzystwo Tenisowe) 6 : 7 (3), 4 : 6. 
W finale Gabriel Łosiewicz pokonał 18-letniego 
Maksymiliana Walkowskiego (Centrum Tenisa Don 
Balon Gdańsk) 7 : 6 (5), 6 : 1. Finał ten obserwował 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, który 
po jego zakończeniu wręczył najlepszym tenisistom 
puchary i dyplomy.

Organizatorzy, czyli TUKS Leo Trąbki Małe 
dziękują za pomoc w organizacji turniejów: Staro-
stwu Powiatowemu w Pruszczu Gdańskim, Urzędo-
wi Gminy w Trąbkach Wielkich oraz Firmie Polmed 
Starogard Gdański.

Mariusz Zaorski
Zdjęcie: Anna Zaorska

Głos Trąbecki
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Plebiscyt Sportowy „Dziennika Bałtyckiego” to 
najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking sportowy 
w naszym regionie. W tym roku nagrody dla najpo-
pularniejszych sportowców, trenerów i drużyn zosta-
ły przyznane już po raz 68. Jednak tegoroczna edycja 
akcji była wyjątkowa. Odbywała się bowiem w czasach 
pandemii. Dlatego też głosami czytelników „Dziennika 
Bałtyckiego” zostały przyznane tytuły Najpopularniej-
szego Sportowca Dekady (osobno wśród kobiet i męż-
czyzn), Trenera Dekady i Drużyny Dekady. Nagrodzeni 
zostali także organizatorzy i animatorzy życia sporto-
wego przyznając głosami czytelników tytuł Działacza 
Sportowego Dekady. Podobnie jak w poprzednich 
edycjach plebiscytu, tak i w tym roku, zaprezentowani 
zostali także młodzi sportowcy, którzy są na początku 
swojej kariery. W tym przypadku tytuł Sportowy Talent 

NASI W 68. PLEBISCYCIE SPORTOWYM 
„DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”

nie dotyczył oczywiście dekady. Głosowanie trwało 
w powiatowym etapie od 14 grudnia do 7 stycznia, 
a w wojewódzkim od 11 do 19 stycznia.

Jak zwykle w tym Plebiscycie nominowanych do 
nagród zostało wiele osób i drużyn z Gminy Trąbki 
Wielkie. Do tytułu Najpopularniejszego Sportowca 
Dekady zgłoszeni zostali: rugbistka Czarnych Pruszcz 
Gdański Katarzyna Lul z Klępin, lekkoatleta Benedykt 
Brandt z Gołębiewa Wielkiego, motocrossowiec Filip 
Bukowicz ze Złej Wsi, piłkarz Sokoła Ełganowo Ma-
ciej Gemborys, zawodnik sportu psich zaprzęgów Igor 
Tracz z Ełganowa i piłkarz GKS Trąbki Wielkie Kamil 
Zarzycki z Pawłowa. Do tytułu Najpopularniejszego 
Trenera Dekady: Piotr Haberka (Orzeł Trąbki Wielkie), 
Karol Kusaj (Sokół Ełganowo) i Władysław Mazurek 
(Kosynier Sobowidz), a do tytułu Sportowy Talent 

Maciej Sikorski nie jest już trenerem se-
niorów Orła 1955 Trąbki Wielkie. Do rundy 
wiosennej przygotowuje ich Sławomir Matuk. 
Ma on 49 lat i posiada uprawnienia trenerskie 
UEFA A. Nie jest on osobą nieznaną w Trąb-
kach Wielkich. Prowadził już bowiem Orła 1955 
wiosną 2017 roku. Wtedy drużyna ta zakoń-
czyła rozgrywki na 6. miejscu w klasie okrę-
gowej. W sezonie 2017/2018 trenował zespół 
Czarnych Pruszcz Gdański w klasie okręgowej, 
który uplasował się na 2. miejscu. Przed run-
dą jesienną 2018 roku objął stery w rezerwach 
trzecioligowej Raduni Stężyca występującej 
w A klasie. W pierwszym sezonie z tą druży-
ną zajął trzecie miejsce, a w drugim – drugie 
i awansował do klasy okręgowej. Rundę jesien-
ną 2020 roku beniaminek zakończył na trzeciej 
pozycji. Wcześniej trenował m.in. Czarnych 
Pruszcz Gdański, Unię Tczew i Olimpię Sztum, 
a jego największym dotychczas sukcesem tre-

ZMIANA TRENERA W ORLE
nerskim jest zdobycie z Czarnymi Wojewódz-
kiego Pucharu Polski w sezonie 2005/2006. Ma 
za sobą również karierę piłkarską. Grał na pozy-
cji obrońcy. Jest wychowankiem klubu MOSiR 
Pruszcz Gdański. W barwach Lechii/Olimpii 
Gdańsk i Stomilu Olsztyn rozegrał w ekstrakla-
sie 41 meczów. Poza tym grał w Lechii Gdańsk, 
Polonii Warszawa, Gryfie Wejherowo, Jeziora-
ku Iława, Granicy Kętrzyn, Wierzycy Pelplin 
i Czarnych Pruszcz Gdański.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Roku: tenisistka stołowa Kosyniera Sobowidz Oliwia 
Fijał z Gołębiewa Wielkiego i piłkarz Sokoła Ełganowo 
Patryk Jaszewski (na zdjęciu) z Ełganowa, a do tytułu 
Działacz Sportowy Dekady: Wiesław Kempa (na zdję-
ciu) z GZ LZS Trąbki Wielkie, Andrzej Marszałowicz 
z KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, Władysław Mazu-
rek z UKS Kosynier Sobowidz, Leszek Orczykowski 
z GOKSiR Trąbki Wielkie i Krzysztof Pruszak z KS 
Orzeł 1955 Trąbki Wielkie. Nominowane zostały także 
następujące drużyny do tytułu Drużyny Dekady: GKS 
Trąbki Wielkie, Kosynier Sobowidz, Leo Trąbki Małe, 
Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, Sokół Ełganowo, Zawsze 
Młodzi Trąbki Wielkie.

Najlepiej spośród w/w wypadł Wiesław Kempa, 
który w Plebiscycie na Działacza Dekady Wojewódz-
twa Pomorskiego (etapu powiatowego w tej kategorii 
nie było) zajął 2. miejsce zdobywając 991 głosów. Etap 
powiatowy wygrały dwie osoby z naszej Gminy: Ka-
tarzyna Lul i Patryk Jaszewski. W etapie wojewódz-
kim zajęli oni 11. miejsca zdobywając odpowiednio 
22 i 177 głosów.

Leszek OrczykowskiZdj
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W Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim znajdziesz szeroką ofertę produktów  
i usług. Posiadając rachunek, możesz dokonywać transakcji zarówno kartą płatniczą, 
jak i Blikiem, a dzięki naszej bankowości elektronicznej założysz profil zaufany.  

Nie zwlekaj, bądź online z wszystkimi i wszędzie. 

 

 


