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W ubiegłym roku nie udało się nam zorganizować 
wakacyjnych wycieczek dla dzieci. W tym roku zapropo-
nowaliśmy im wakacyjne wyjazdy do największego par-
ku przygody w Polsce Adventure Park Gdynia Kolibki. 
Mogły w nich uczestniczyć osoby mające: 9 lat i więcej 
oraz powyżej 120 cm wzrostu. Odbyło się 5 wyjazdów, 
w których uczestniczyło 216 osób. Byli to mieszkańcy 
wszystkich miejscowości Gminy Trąbki Wielkie. W Parku 
pod czujnym okiem instruktorów przecierali leśne szlaki, 
wykonując przeróżne zadania, nie raz przełamując swo-
je lęki i słabości, i realizując program „Misja Specjalna”. 
Gry terenowe wymagały od nich nie tylko sprawności 
fizycznej i sprytu, ale i współpracy zespołowej. Późnym 
popołudniem dzieci zmęczone, trochę ubrudzone, czytaj 
szczęśliwe, wracały do swoich miejscowości. Wszystkie 
„Misje Specjalne” zakończyły się sukcesem, czyli uczest-
nicy zaliczyli wszystkie postawione przed nimi zadania. 
Dodatkowo uczestnicy wycieczki z Trąbek Wielkich 
i okolic pobili rekord Parku w ilości osób znajdujących 
się na jednej z przeszkód. Dotychczasowy rekord wynosił 
14 osób, ale nasze dzieci udowodniły, że może się na niej 
pomieścić 16. Wycieczki okazały się doskonałą przygodą, 
tak wyczekaną po wielu miesiącach nauki zdalnej i lock-
downu. Po takiej wakacyjnej zaprawie dzieci były w 100% 
przygotowane, by wkroczyć z energią w nowy rok szkolny.

Nie były to jedyne wycieczki zorganizowane przez 
GOKSiR i GBP podczas tegorocznych wakacji. 30-osobo-
wa grupa z sekcji plastycznej uczestniczyła w wycieczce do 
Akwarium Gdyńskiego i Galerii „Szary Ganek” w Pruszczu 
Gdańskim, natomiast 23-osobowa grupa laureatów loterii 
w Mierzeszynie udała się do gdańskiego ZOO.

Oprócz wycieczek największym zainteresowaniem 
dzieci cieszyły się warsztaty taneczne. Odbyły się cztery 
5-dniowe warsztaty i jeden 3-dniowy. Każde z nich koń-
czyły się pokazem dla najbliższych. Uczestniczyło w nich 
51 osób. Warsztaty odbywały się w: Trąbkach Wielkich 
(Hala Sportowa i sala GOKSiR), Granicznej Wsi (świe-
tlica), Mierzeszynie (świetlica) i Sobowidzu (remiza). Dla 
pierwszej grupy ćwiczącej w Trąbkach Wielkich nieza-
pomnianym przeżyciem był udział w programie TVP3 
Gdańsk „Pomorze na weekend”. Także 14 osób uczest-

MISJA SPECJALNA 
ZAKOŃCZONA SUKCESEM

niczących w zajęciach z piosenki estradowej wystąpiło 
w tym programie. Występ ten poprzedziły tygodniowe 
próby w Sali GOKSiR.

Także warsztaty kreatywne stanowiły dla dzieci 
dużą wakacyjną atrakcję. W trzech naszych bibliotekach: 
w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu i w Mierzeszynie 
skorzystały z nich 42 osoby.

W lipcu i sierpniu dwa razy w tygodniu w świetlicy 
w Gołębiewie Wielkim odbywały się zajęcia świetlicowe, 
na których było każdorazowo po kilkanaście osób.

W wakacje nie mogło zabraknąć także zawodów 
sportowych. Już po raz ósmy zorganizowana została akcja 
„Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym”. W jej ramach 
młodzi pingpongiści mogli zagrać w: Sobowidzu (dwu-
krotnie), Domachowie, Przywidzu, Kłodawie, Granicz-
nej Wsi, Złej Wsi, Skowarczu, Gołębiewku i Sobowidzu. 
Udział w niej wzięło 26 osób. W każdą sobotę na polu 
w Postołowie odbywały się zajęcia dla młodych amatorów 
golfa. Z tej możliwości skorzystało 40 osób. 26 tenisistów 

uczestniczyło w czterech turniejach rozegranych na kor-
tach w Trąbkach Małych. Natomiast młodzi wędkarze, 
w liczbie 36, wzięli udział w zawodach, których miejscem 
był staw w Ełganowie.

W każdy dzień lipca i sierpnia w godzinach 9.00 – 
17.00 nad Jeziorem Małym Mierzeszyńskim czynna była 
wypożyczalnia sprzętu sportowego gdzie bezpłatnie moż-
na było popływać na rowerze wodnym, łódce lub kajaku.

Na zakończenie wakacji zorganizowany został festyn 
w Szkole Podstawowej w Kłodawie. W programie były 
m.in.: zabawy na zamku do zjeżdżania i na dmuchańcu 
bungeerun, gry i zabawy, fotobudka, kolorowe warkoczyki, 
bańki mydlane, zwierzątka z balonów. Była także mobilna 
ścianka wspinaczkowa. Poza tym można było zwiedzić 
Szkołę, pooglądać kroniki szkolne, uczestniczyć w warszta-
tach i zajęciach sportowych, a także obejrzeć pokaz tańca 
towarzyskiego. Atrakcje przygotowali również strażacy. 
Dla uczestników festynu zapewniony był poczęstunek.

Za pomoc w zorganizowaniu zajęć wakacyjnych 
dziękujemy: Gminie Trąbki Wielkie, sołtysom wszystkich 
miejscowości Gminy Trąbki Wielkie, Powiatowi Gdań-
skiemu, Gminie Pszczółki, GOK w Przywidzu, szkołom 
w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i w Kłodawie, Fundacji 
Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, AS 
Decor Trąbki Wielkie, UKS Kosynier Sobowidz, Krainie 
Otwartej Sztuki Nowy Dwór Gdański, OSP Sobowidz, 
OSP Trąbki Wielkie, Galerii „Szary Ganek” w Pruszczu 
Gdańskim, Gdańsk Golf & Country Club Foundation 
i Leo Trąbki Małe.

Leszek Orczykowski
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Według stanu na 4.09.2021 roku w Gminie Trąbki 
Wielkie liczba zaszczepiony min. 1 dawką jest 5560 miesz-
kańców, czyli 49,4%. Jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych 
min. 1 dawką w przedziałach wiekowych to wygląda ona 
następująco: 12-19 – 436, 20-39 – 1487, 40-59 – 1990, 60-
69 – 943 i 70+ - 704. Natomiast liczba w pełni zaszczepio-
nych to 5337, czyli 47,4%. Ten wynik daje nam w Polsce 
711. miejsce, a w Powiecie Gdańskim – 5. Lepsze są od 
nas gminy: miejska Pruszcz Gdański – 56,7% (66. miej-
sce w Polsce), Kolbudy – 55,0% (110. miejsce w Polsce), 
wiejska Pruszcz Gdański – 53,0% (192. miejsce w Polsce) 
i Pszczółki – 50,4% (406. miejsce w Polsce). Gorsze wyni-
ki uzyskują gminy: Cedry Wielkie – 46,9% (766. miejsce 
w Polsce)., Przywidz – 45,4% (1000. miejsce w Polsce). 
i Suchy Dąb – 43,8% (1260. miejsce w Polsce). Najlepszy 
wynik w Polsce uzyskuje Gmina Podkowa Leśna (woj. 
mazowieckie) – 67,5%, drugie miejsce zajmuje Warszawa 
– 65,9%, a trzecie Poznań – 65,2%. Na drugim biegunie 
są następujące gminy: Czarny Dunajec (woj. małopolskie) 
– 20,1% (2477. miejsce w Polsce), Biały Dunajec (woj. 
małopolskie) – 21,5% (2476. miejsce w Polsce), Jeżowe 
(woj. podkarpackie) – 21,7% (2475. miejsce w Polsce).

W celu promocji szczepień przeciw COVID-19 
zostały przygotowane 2 konkursy dla wszystkich gmin: 
Gmina na Medal #SzczepimySię oraz Najbardziej Od-
porna Gmina.

W tym pierwszym konkursie przewidziane są nagro-
dy dla 500 gmin w Polsce, w których poziom wyszczepie-
nia mieszkańców osiągnie minimum 67%. Wygrają one po 
100 tys. zł. Nagrody te będą przyznawane do końca 2021 r.

Natomiast w tym drugim stworzono 3 kategorie ze 
względu na liczbę mieszkańców gmin oraz 1 kategorię 
ogólnopolską dla wszystkich gmin. Nas interesuje katego-
ria do 30 tys. mieszkańców. Nagrodę w wysokości 1 mln 
zł otrzymają gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepio-
nych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw. 
W kategorii ogólnopolskiej nagrodę w wysokości 2 mln zł 
otrzyma jedna gmina. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
31 października 2021 roku.

Szczepmy się więc nie tylko, aby pokonać pandemię 
COVID-19 i wrócić do normalności, ale także aby nasza 
Gmina zdobyła dodatkowe środki.

Leszek Orczykowski

TALON  
OD MARSZAŁKA

W Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego Zastępca Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Jan Wiczling odebrał z rąk 
Marszałka Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka symboliczny talon na kwotę 
7 700,00 zł. Środki te zostaną przekazane na 
wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych 
w Gminie Trąbki Wielkie. Dziękujemy za 
wsparcie dla naszych strażaków.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcie: Janusz Goliński

W dniu 29 lipca 2021 roku Gmina Trąbki Wielkie zawarła 
umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Radosław Lica na 
kwotę 868.496,62 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej Ełgano-
wo-Postołowo.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni 
z płyt drogowych, betonowych podwójnie zbrojonych typu JOMB, 
na drodze gminnej o nr 189033G Ełganowo-Postołowo na długości 
odcinka ok. 1600 m i szerokość 4,5 m, oraz wykonanie barier ochron-
nych, udrożnienie przepustów, skarpowanie poboczy, wyczyszczenie 
rowu odwadniającego.

Gmina Trąbki Wielkie na ww. zadanie inwestycyjne otrzyma-
ła z Urzędu Marszałkowskiego z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) pomoc w wysoko-
ści do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Wykonawca, 
przedmiot umowy wykona w terminie 70 dni od dnia zawarcia umowy.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

PIELGRZYMI ODWIEDZILI 
TRĄBKI WIELKIE

Ponad 200-osobowa grupa pielgrzymów 
z 39. Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną 
Górę odwiedziła w dniu 28 lipca 2021 roku 
Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej i Dom 
Pielgrzyma, gdzie posiliła się by wyruszyć 
w dalszą drogę. Przed nimi było jeszcze po-
nad 450 km drogi.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

BĘDZIE PRZEBUDOWANA DROGA EŁGANOWO–POSTOŁOWO
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W dniu 23 lipca 2021 roku Zastępca Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling podpisał 
umowę z Firmą Budowlano – Drogową MTM 
SA z siedzibą w Gdyni, którą reprezentowali 
Ireneusz Marcinik – Wiceprezes Zarządu oraz 
Maciej Gółkowski – Prokurent.

Przedmiotem umowy jest przebudowa uli-
cy Łąkowej w Mierzeszynie biegnącej w kie-
runku Koziej Góry i Pomlewa. Ulica ta połączy 
Gminę Trąbki Wielkie i Gminę Przywidz oraz 
trzy drogi wojewódzkie: nr 226, 233 i 221.

MTM S.A za wybudowanie blisko 1 km 
asfaltowej drogi otrzyma prawie 800 000 zł 
brutto.

Zwycięzca przetargu przedmiot umowy 
wykona w terminie 90 dni od dnia zawarcia 
umowy.

Inwestycja jest współfinansowana z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

UMOWA NA PRZEBUDOWĘ UL. ŁĄKOWEJ 
W MIERZESZYNIE PODPISANA

PIERWSZA 
ŁOPATA WBITA

W dniu 20 lipca 2021 roku została wbita 
pierwsza łopata pod budowę Ośrodka Zdro-
wia w Mierzeszynie. Świadkiem tego wyda-
rzenia był Władysław Kanka - członek Rady 
Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Trąbkach Wielkich i jednocześnie Radny 
Gminy Trąbki Wielkie.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Na terenie Mierzeszyna pojawiło się pięć 
łódek. Jedna znajduje się w centrum miejsco-
wości, druga – przy Szkółce Roślin Ozdobnych 
Dammera. Kolejne trzy na terenie Miejsca Re-
kreacji nad Jeziorem Małym Mierzeszyńskim. 
Wszystkie pięknie przyozdobione. Niektóre 
przez dzieci i młodzież z sekcji plastycznej 
GOKSiR pod kierunkiem Aleksandry No-
wogrodzkiej. Niektóre przez dzieci, młodzież 
i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mie-
rzeszynie. Na jednej z nich znajdują się ry-
sunki wykonane przez: Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Błażeja Konkola, Przewodniczącego 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Lesz-
czyńskiego i Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Mierzeszynie Bogdana Skibę. Zapraszamy 
do ich podziwiania.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

W MIERZESZYNIE OBRODZIŁO ŁÓDKAMI

Głos Trąbecki
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NOWE DYREKTORKI W SZKOŁACH
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. W szkołach odbyły 

się uroczystości z tym związane. W dwóch szkołach uroczystości te 
były wyjątkowe, gdyż uczniowie spotkali się na nich z nowymi dy-
rektorkami.

W Czerniewie była to Wiesława Niedzielska, która wróciła na to 
stanowisko po pobycie w okresie 1.09.2020 – 30.06.2021 r. na urlo-
pie dla podratowania zdrowia. Natomiast w Sobowidzu w związku 
z odejściem poprzedniej dyrektorki Bożeny Dajnowskiej (kierowała 
placówką w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021) jej obowiązki 
przejęła do 28 lutego 2022 roku Maria Maćkowska-Zarzycka.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zarówno Bożenie 
Dajnowskiej, jak i Marii Sautycz, która pełniła obowiązki dyrektor-
ki Szkoły Podstawowej w Czerniewie w roku szkolnym 2020/2021, 
uroczyście podziękował za kierowanie szkołami. Natomiast nowym 
dyrektorkom życzył powodzenia w wykonywaniu swoich funkcji.

Zmiana nastąpiła także w Szkole Podstawowej Specjalnej w War-
czu, dla której organem prowadzącym jest Powiat Gdański. Annę Bar-
toszewską na stanowisku dyrektorki zastąpiła Elżbieta Sabatowska-Kot.

Leszek Orczykowski

SUKCES SZKOŁY W KŁODAWIE
Bardzo miło nam poinformować, iż ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Marii 

Kownackiej w Kłodawie uzyskali bardzo dobre wyniki z Ogólnopolskiego Egzaminu 
Ósmoklasisty 2021. Uczniowie tej Szkoły osiągnęli najlepszy wynik wśród pięciu sa-
morządowych szkół podstawowych. Należy pogratulować wyników, ponieważ uzyskali 
wyniki powyżej średniej w Powiecie Gdańskim, Województwie Pomorskim, a nawet 
w całej Polsce! Język polski – wynik 65, wyniki średnie: w Polsce 60, w Województwie 
Pomorskim 58, w Powiecie Gdańskim 60, Gmina Trąbki Wielkie 53. Matematyka – wynik 
56, wyniki średnie: w Polsce 47, w Województwie Pomorskim 46, w Powiecie Gdańskim 

WYGRALI MOBILNĄ PRACOWNIĘ

49, Gmina Trąbki Wielkie 40. Język angielski – wynik 75, wyniki średnie: w Polsce 66, 
w Województwie Pomorskim 65, w Powiecie Gdańskim 69, Gmina Trąbki Wielkie 57.

Z tej okazji w dniu 30 lipca 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Kownac-
kiej w Kłodawie odbyło się spotkanie. Absolwenci, rodzice i nauczyciele z dyrekcją na 
czele otrzymali osobiście z rąk Wójta Gminy Trąbki Wielkie gratulacje oraz nagrodę 
w postaci jednodniowej wycieczki.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Markowski

Zespół składający się z sześciorga uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach 
Wielkich pod opieką Bogusławy Stykuć został laureatem 
konkursu plastyczno-cyfrowego „Fundusze Norweskie 
i EOG – o tym się wie!”.

Drużyna znalazła się wśród 100 najlepszych spośród 
2389 drużyn, zdobywając tym samym nagrodę główną – 
mobilną pracownię komputerową dla Szkoły, w postaci 
16 laptopów i szafy do ich przechowywania.

Konkurs zorganizowany został przez Państwo-
wy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy 

i Polityki Regionalnej pod honorowym pa-
tronatem Ambasady Norwegii i Ministerstwa 
Edukacji i Nauki.

Celem konkursu było upowszechnienie 
wiedzy na temat Funduszy Norweskich i EOG, 
ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny 
Polski, państw-darczyńców tych Funduszy oraz 
podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów. 
Uczestnicy mieli przygotować pracę plastyczną 
w dowolnej technice cyfrowej. Otwarcie wir-
tualnej galerii zwycięskich prac oraz uroczy-
sta gala planowane są na wrzesień 2021 roku

Bogusława Stykuć
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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W piątek 16 lipca 2021 roku Pensjonat Noce 
i Dnie był miejscem realizacji cyklicznego progra-
mu TVP3 Gdańsk „Pomorze na weekend”. W trak-
cie programu, prowadzonego na żywo, pod redakcją 
Małgorzaty Mrozowskiej-Krawczyk, którego kierow-
nikiem produkcji była Barbara Walecka, dziennikarze 
– Agnieszka Oszczyk, Weronika Bigus i Tomasz Sie-
liwończyk prowadzili rozmowy z różnymi osobami 
na temat Gminy Trąbki Wielkie.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol opo-
wiadał o naszej Gminie, Maria i Władysław Ornow-
scy - o działalności Fundacji Pomocy Społecznej na 
Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Michał Studziński - o za-
sadach przebywania w lesie, Łukasz Kosik - o nagra-
niu audiobooka „Bajki ze zrozumieniem i konfiturką”, 
Robert Barwiński wraz z Gabrielą Schmidt – o Kon-
kursie „Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”, Mariusz 
Czerwiński – o twórczości Zygmunta Bukowskiego, 
Piotr Rosiński – o rybach znajdujących się w zbiorni-
kach wodnych na terenie Gminy, Tomasz Stroynow-
ski – o sekcji wokalnej GOKSiR, Justyna Rekowska 
– o sekcji tanecznej GOKSiR, Antonina i Stanisław 
wraz z mamą Agnieszką Borysewicz – o trenowaniu 
łyżwiarstwa figurowego, a Marcelina Preuss – o przy-
godzie z piłką nożną.

Była także część kulinarna, podczas której Prezes 
Stowarzyszenia Kucharzy Polskich Krzysztof Szulbor-
ski przygotował letnie szaszłyki, a KGW Gołębiewko 
– gołąbki i pierogi.

Zaprezentowana została również prognoza po-
gody przez Weronikę Bigus.

W programie tym telewidzowie mieli okazję 
obejrzeć występy sekcji GOKSiR: wokalnej i ta-
necznej.

W trakcie programu zaprezentowane zostały 
również felietony filmowe, podczas których wypo-
wiadali się: Bartosz Gondek i Marek Kozłow – o hi-
storii Gminy, Jakub Chrząszcz, Wiktoria Chrząszcz 
i uczestnicy zajęć – o Osadzie pod Turem, Agnieszka 
Krupińska i Kamil Woja wraz z uczestnikami obo-
zu – o działalności „Przystanku Drzewina”, Monika 
Sabalińska – o Rezerwacie „Dolina Kłodawy”, Ewa 
Papis – o Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie, Bog-
dan Skiba i uczniowie Szkoły Podstawowej w Mie-
rzeszynie – o Miejscu Rekreacji w Mierzeszynie, 
mieszkańcy Trąbek Wielkich – o pochodzeniu na-
zwy miejscowości.

Program ten miał za zadanie promować uroki 
Gminy Trąbki Wielkie zachęcając tym samym do 
spędzenia weekendu właśnie w naszym regionie i na 
pewno znajdą się osoby spośród 52 tysięcy telewi-
dzów oglądających pierwszą część programu i spo-
śród 45 tysięcy oglądających drugą część programu, 
które skorzystają z tej zachęty.

Kto nie miał okazji obejrzeć programu na żywo 
zapraszamy do skorzystania z poniższych linków:

część I - https://gdansk.tvp.pl/54874572/odc-
-16072021-cz-i

część II - https://gdansk.tvp.pl/54874882/odc-
16072021-cz-ii

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

PROGRAM „POMORZE NA WEEKEND” 
PROMOWAŁ GMINĘ TRĄBKI WIELKIE
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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
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st
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wrzesień 2021 r.wrzesień 2021 r.

dzieci, młodzież i dorosłych 

Zapraszamy 

grupy 4-6 osób

2 września2 września

ANGIELSKI

HISZPAŃSKI

ROSYJSKI

NIEMIECKI

FRANCUSKI

WŁOSKI

www.leoschool.pl
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Zgodnie z wieloletnią tradycją, po rocznej przerwie 
spowodowanej obostrzeniami, korzystając ze sprzyjającej 
sytuacji epidemicznej, staraniem pracowników Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich 
w dniu 22 lipca 2021 roku został zorganizowany Gmin-
ny Dzień Seniora.

W godzinach porannych, trzy autokary ze 138 senio-
rami, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkol oraz Kierowniczki Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej Grażyny Wysieckiej, 
ruszyły w kierunku Kościerzyny.

Po krótkiej podróży dotarły one do pierwszego przy-
stanku, którym było Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. 

GMINNY DZIEŃ SENIORA
Atrakcją była możliwość przejazdu drezyną napędzaną 
ręcznie, z czego uczestnicy chętnie korzystali. Dla Pa-
nów stanowiła sposobność prezentacji swojej siły i dobrej 
formy. Po zjedzeniu drugiego śniadania autobusy ruszyły 
dalej. Kolejnym celem było Muzeum- Skansen Kaszubski 
Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich 
we Wdzydzach Kiszewskich, położone nad brzegiem je-
ziora Gołuń. Zaproszeni mieli możliwość samodzielnego 
zwiedzania skansenu. Zwiedzane zabudowania dla wielu 
osób stanowiły sposobność do przywołania w pamięci lat 
dziecinnych i wizyt u dziadków.

Po wizycie w skansenie wielu uczestników poczuło 
zmęczenie oraz głód, więc nasza wycieczka przemieściła 

się do Kompleksu Wypoczynkowego Szarlota, położonego 
nad jeziorem Osuszyno.

Na uczestników wycieczki czekał pyszny obiad, po 
którym zaplanowano czas wolny. Na chętnych i odważ-
nych czekały rowery wodne oraz rejsy łodzią po jeziorze, 
cieszące się dużym powodzeniem.

W godzinach popołudniowych Wójt zaprosił wszyst-
kich uczestników wycieczki do zabawy tanecznej. Na 
początku wystąpiła kapela kaszubska przedstawiając kaszub-
skie przyśpiewki, przeplatane anegdotami oraz gawędami. 
Po nim parkiet zapełnił się wirującymi parami w rytm 
muzyki granej przez DJ-a. Na stołach pojawiły się ciasta, 
owoce oraz napoje. Nie jedna para swoim wigorem i umie-
jętnościami na parkiecie zawstydziłaby osoby wiele młodsze.

W czasie zabawy odbyło się podniosłe wydarzenie. 
Przedstawiciele Rady Seniorów Gminy Trąbki Wielkie 
w imieniu Klubów Seniora oraz wszystkich zgromadzo-
nych podziękowały Kierowniczce Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich Grażynie Wy-
sieckiej za długoletnią pracę na polu działalności i wspiera-
nia integracji seniorów naszej Gminy. Było wiele ciepłych 
słów i łez wzruszenia.

Zabawie nie byłoby końca jednak dzień już chylił się 
ku końcowi i trzeba było wracać. Bezpiecznie autobusy 
rozwiozły uczestników do poszczególnych miejscowości 
naszej Gminy.

To był udany dzień, dający możliwość ruchu i za-
bawy w gronie znajomych. Dała się odczuć tęsknota za 
wspólnymi spotkaniami w większym gronie, które nie 
były możliwe. Wszyscy wyrazili nadzieję że za rok tak-
że uda się zorganizować Dzień Seniora oraz, że sytuacja 
epidemiczna wróci do normalności.

Dziękujemy za wspaniałą zabawę wszystkim uczest-
nikom.

Grzegorz Pajdak
Zdjęcia: Marcin Laga

90. URODZINY PANA EDWARDA
W dniu 2 lipca 2021 roku mieszkaniec Cząstkowa Pan Edward Ber-

beć obchodził swoje 90. urodziny. Z tej okazji w imieniu Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola pracownice Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Trąbkach Wielkich odwiedziły Jubilata w jego miejscu 
zamieszkania i przekazały bukiet kwiatów oraz upominek wraz z najser-
deczniejszymi życzeniami wszelkiej pomyślności i nieustającej pogody 
ducha oraz kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i radości.

Pan Edward wraz z małżonką wychował 3 synów, a doczekał się 
7 wnuków oraz 3 prawnuków.

Anna Serwa
Zdjęcie: Marcin Laga

Głos Trąbecki
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WŁADYSŁAW KANKA 
WYRÓŻNIONY

Radny Gminy Trąbki Wielkie i Sołtys wsi 
Trąbki Małe Władysław Kanka za swoją działal-
ność w sektorze pomocy społecznej otrzymał wiele 
różnego rodzaju wyróżnień. Najważniejsze z nich 
to Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 
a wcześniej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski. Do tej sporej kolekcji w 2021 roku doło-
żył jeszcze jedno wyróżnienie. Otóż otrzymał on 
statuetkę „Osobowość 25-lecia Polskiego Stowa-
rzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Skarszewach” wraz z certy-
fikatem. Znalazł się on wśród 12 osobowości wy-
branych spośród 21 kandydatów przez powołaną 
w tym celu Kapitułę. Wręczenie statuetek miało 
miejsce w Hotelu REN w Starogardzie Gdańskim 
podczas uroczystej Gali Jubileuszowej w dniu 30 
czerwca 2021 roku. Gratulujemy.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

PREZES KLUBU SENIORA Z TRĄBEK 
WIELKICH TO „ZWYCZAJNY – 
NIEZWYCZAJNY SENIOR”

Od 2018 roku organizowany jest Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Po-
morskiego „Pomorskie dla Seniora”. Przyznawana jest ona dla Seniorów, osób działających 
na rzecz Seniorów oraz pracodawców i organizacji pozarządowych przyczyniających się, 
poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie Województwa 
Pomorskiego, podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz 
Seniorów z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatu Województwa Po-
morskiego w trzech kategoriach:

1) Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
2) Pracodawca przyjazny Seniorom
3) Przyjaciel Seniora.
W tym roku Kapituła składająca się z członków Pomorskiej Rady ds. Polityki Senio-

ralnej, której przewodniczyła Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego Agnieszka 
Kapała-Sokalska miała bardzo trudny wybór. We wszystkich trzech kategoriach wpłynęło 
łącznie 56 zgłoszeń z niemal wszystkich powiatów Województwa Pomorskiego. Tym bar-
dziej cieszy nas, że „Zwyczajnym – Niezwyczajnym Seniorem” w Powiecie Gdańskim został 
Przewodniczący Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” w Trąbkach Wielkich Wiesław Kempa.

Uroczyste ogłoszenie wyniku i wręczenie nagrody odbyło się podczas Senioriady 
organizowanej przez Skarszewskie Centrum Sportu. Naszego Laureata uroczyście uho-
norował Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski. W uroczystości 
udział wzięli między innymi: Burmistrz Skarszew Jacek Pauli, Prezes Pomorskiego Zrze-
szenia LZS Piotr Klecha, Maciej Kowalczuk z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Barbara Bałka z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej UMWP (Pełnomocniczka Marszałka ds. Polityki Senioralnej). Byli 
także członkowie Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich, którzy zgotowali 
swojemu Prezesowi owacje na stojąco. Gratulujemy i my.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski

PAŃSTWO GĄCZARZEWICZE SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Irena i Jan Gączarzewicze z Trąbek Wielkich w dniu 17 

maja 2021 roku zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznacze-
nia dokonał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol w obecności 
Kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Ludwiki 
Zdun. Miejscem uroczystość była Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilne-
go. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kwiaty 
i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun
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U nas Dożynki odbędą się w dniu 12 września. Na-
tomiast w Gminie Leżajsk, a konkretnie w miejscowości 
Giedlarowa, odbyły się one w dniu 15 sierpnia. Prezen-
towane były na nich wieńce dożynkowe z wszystkich 12 
tamtejszych sołectw. Obok nich przedstawiony został wie-
niec dożynkowy przygotowany przez KGW w Gołębiewku. 
I to w sposób wyjątkowy. Najpierw przez godzinę jeździł 

WIENIEC Z GOŁĘBIEWKA NA 
DOŻYNKACH W GMINIE LEŻAJSK

bowiem na przyczepie ciągnikowej po drogach Giedlaro-
wej. Potem umieszczony został na honorowym miejscu 
w kościele podczas Mszy św. dożynkowej. Następnie został 
przewieziony w miejsce Biesiady Dożynkowej, gdzie zo-
stał ustawiony na stole obok pozostałych wieńców. A gdy 
rozpoczęła się impreza został uroczyście przedstawiony 
wszystkim obecnym. Wykonany jest z kłosów zbóż, ziaren, 

kwiatów, owoców - płodów pól, łąk i ogrodów. Przedsta-
wia tradycyjną koronę zwieńczoną Sercem z wizerunka-
mi: Matki Bożej Trąbkowskiej i Papieża św. Jana Pawła II.

Za udział w Biesiadzie nasza Gmina, podobnie jak 
wszystkie sołectwa, otrzymała pięknie oprawione po-
dziękowanie.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE KRONIKARSKIM

Już po raz 23. 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 dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez 

sołectwa, szkoły, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
–  kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności,
–  rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie
–  wymiana doświadczeń wynikających 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 2020 roku.
Kartę zgłoszenia kroniki (wraz z kroniką) należy dostarczyć do jednej z bibliotek: 

w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu lub Mierzeszynie do dnia 30 września 2021 roku 
(czwartek). Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w październiku 
2021 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

KONKURS „SREBRNA SPINKA” WYDŁUŻONY
Informujemy, że termin składania prac w Konkursie Plastyczno – Literackim „SREBR-

NA SPINKA” został wydłużony do 30 października 2021 roku. Decyzja o przedłużeniu 
terminu została podjęta w związku z licznymi prośbami osób zainteresowanych udzia-
łem w Konkursie. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu br. Serdecznie zapraszamy 
do udziału w Konkursie.

Leszek Orczykowski

historia gmin 

PELPLIN - SKARSZEWY -TRĄBKI WIELKIE 

w obrazach i słowach 

Rozejrzyj się wokół, poszukaj ciekawych ludzi, zdarzeń, przedmiotów, 
pamiątek, fotografii  z minionych czasów; może znasz intrygującą 

historię związaną z Twoją rodziną, z miejscem, czy obiektem 
na terenie gmin: Pelplin, Skarszewy i Trąbki Wielkie. 

Podziel się tym  uczestnicząc w Konkursie!

Przekaż swoją historię w formie pracy plastycznej: obrazu, rzeźby, 
fotografii, itp.  Jeśli wolisz, to napisz: opowiadanie, wiersz, haiku… 

Nie ograniczamy formy wypowiedzi, 
najważniejsza jest zawarta w niej Historia.

Praca może mieć wielu autorów, zaproś do wspólnego tworzenia
 najbliższych, znajomych, przyjaciół. 

 W oparciu o najlepsze prace powstanie 
Pokonkursowy Album ,,Srebrna Spinka”.

TERMIN SKŁADANIA PRAC WYDŁUŻONY  do 30.10.2021

Regulamin Konkursu dostępny na:
 www.facebook.com/fundacja.kiwi

mok.pelplin.pl 
gokskarszewy.pl 

goksir-trabkiwielkie.pl

        ORGANIZATORZY KONKURSU:                                   Konktakt: info@fundacjakiwi.pl

SREBRNA SPINKA

KONKURS 

     O
gólNOPOlSKI 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich dołączyła do bibliotek należących 
do systemu Academica. Academica 
to cyfrowa wypożyczalnia między-
biblioteczna książek i czasopism na-
ukowych. Na stronie www.academica.
edu.pl istnieje możliwość zintegro-
wanego, pełnotekstowego przeszu-
kiwania artykułów i publikacji naukowych ze 
wszystkich dziedzin wiedzy, monografii, pod-
ręczników i skryptów oraz całych numerów 

OBEJRZELI  
MARLENĘ DIETRICH 
W TEATRZE NA PLAŻY

Prawie 100 osób z Gminy Trąbki Wielkie 
obejrzało w dniu 12 sierpnia 2021 roku na Sce-
nie Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni spektakl 
pt. „Marlena Dietrich. Iluzje”. I podziwiało 
wspaniałą kreację Beaty Buczek-Żarneckiej 
w roli tytułowej. I wysłuchało wielu słynnych 
przebojów aktorki, w tym „Lili Marlene” śpie-
wanego w czasie wojny po obu stronach frontu. 
I wszystko to z morzem w tle. I wszyscy wra-
cali do domów bardzo zadowoleni.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

MAMY ACADEMIKĘ, CZYLI DOSTĘP 
DO PRAWIE 3,5 MLN PUBLIKACJI!!!

czasopism. Academica to obecnie dostęp do 3 
466 313 publikacji ze wszystkich dziedzin wie-

dzy, również najnowszych, objętych ochroną 
prawa autorskiego. Zasób publikacji dostęp-
nych w systemie powiększa się każdego dnia. 

Każdy Czytelnik, za pośrednictwem specjalne-
go terminala Academiki, ma swobodny dostęp 
do wszystkich zasobów BN, zarówno z dome-
ny publicznej lub na wolnych licencjach, jak 
i ze zbiorów chronionych prawem autorskim. 
Terminal ten znajduje się w Bibliotece Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich. Warunkiem 

korzystania ze zbiorów chronionych 
jest zarejestrowanie swojego konta 
w systemie, co możecie zrobić w po-
wyższych bibliotekach na podstawie 
karty bibliotecznej lub dokumentu 
tożsamości. Oczywiście korzystanie 
z systemu jest darmowe. Zapraszamy 

do korzystania z Academiki.
Leszek Orczykowski

Informujemy, że trwa plebiscyt interne-
towy dla finałowych inwestycji XXV Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Mo-
dernizacja roku & budowa XXI w.”

Przypominamy, że wśród nich jest również 
realizacja pn.„Modernizacja wnętrza biblioteki 
w Mierzeszynie”. Prosimy więc o głosy:

W celu oddania głosu na nasz obiekt 
należy:

I. Wejść na stronę: https://www.moder-
nizacjaroku.org.pl/pl/editions/2262/plebisci-
te/stage-2

II. Wyszukać zgłoszony obiekt według 
województwa lub nazwy obiektu

III. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie 
„zobacz podstronę obiektu i oddaj swój głos”

IV. Na podstronie podać imię i nazwisko, 
adres mailowy, zaznaczyć „Nie jestem robo-
tem” - a po udanej weryfikacji kliknąć „Za-
głosuj”, na podany adres mailowy wysłany 
zostanie link do aktywacji głosu, należy go 
zaakceptować

V.Gotowe!

PROSIMY O GŁOSY NA 
BIBLIOTEKĘ W MIERZESZYNIE

Zakończenie plebiscytu nastąpi w dniu 22 
września 2021 roku podczas Gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Plebiscyt internetowy jest dodatkiem pro-
mocyjnym do Konkursu, decyzję o przyznaniu 
nagrody w Konkursie podejmuje niezależne 
Jury wizytujące każdy obiekt startujący w Fi-
nale Konkursu.

Mimo to prosimy: zagłosuj na Mierzeszyn! 
Za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Zbigniew Żejmo

Głos Trąbecki
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W dniu 24 lipca 2021 roku w Skarszewach odbyła się 
IV Wojewódzka Senioriada Ludowych Zespołów Sporto-
wych. Rywalizacja odbywała się w siedmiu konkurencjach 
w trzech kategoriach wiekowych. Udział w niej wzięło 
ponad 200 osób, w tym seniorzy z Gminy Trąbki Wielkie 
z Czerniewa, Ełganowa, Gołębiewa Wielkiego, Sobowidza, 
Trąbek Małych i Trąbek Wielkich. Nasi reprezentanci 

Już po raz ósmy zorganizowana została akcja „Waka-
cyjne wtorki z tenisem stołowym”. W jej ramach młodzi 
pingpongiści mogli zagrać w: Sobowidzu (6.07.), Doma-
chowie (13.07.), Przywidzu (20.07.), Kłodawie (27.07.), 
Granicznej Wsi (3.08.), Złej Wsi (10.08.), Skowarczu 
(17.08.), Gołębiewku (24.08.) i Sobowidzu (31.08.). Udział 
w niej wzięło 26 osób. W klasyfikacji generalnej wygrał 
Maciej Tusk z Sobowidza, który jako jedyny uczestniczył 
we wszystkich turniejach. Na podium stawał on w pię-
ciu turniejach: jeden raz był drugi i cztery razy – trzeci. 
Zdobył on 203 pkt. Drugie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej zajął Antoni Gurbisz, który opuścił trzy turnieje. 
Jednak gdy już startował to pięć razy wygrał i raz zajął 
drugie miejsce. Jego dorobek to 195 pkt. Trzecie miejsce, 
a jednocześnie pierwsze wśród dziewcząt, zajęła Natalia 
Rybarska z Sobowidza. Nie zagrała ona w jednym turnie-
ju, a na podium stawała 6 razy: jeden raz na najwyższym 
stopniu, 4 razy na drugim miejscu i jeden raz na trzecim. 
Jej zdobycz punktowa to 192. Na czwartym miejscu, 

TENISIŚCI STOŁOWI GRALI 
W WAKACYJNE WTORKI

a jednocześnie na drugim wśród dziewcząt, uplasowała 
się, Oliwia Fijał z Gołębiewa Wielkiego. Brała ona udział 
w turniejach czterokrotnie, z czego trzy wygrała, a jeden 
raz była tuż za zwycięzcą. Te wyniki pozwoliły jej zdo-
być 142 pkt. Piąta w naszej akcji, a jednocześnie trzecia 
wśród dziewcząt, była Emilia Mielewczyk z Sobowidza. 
Rywalizowała ona w czterech turniejach i tylko raz zdobyła 
brązowy medal, co dało jej 95 pkt. Z 63 punktami i na 6. 
miejscu, a na 4. wśród dziewcząt, akcję zakończyła Nadia 
Jażdżewska z Sobowidza. Zagrała ona w trzech turniejach, 
a w jednym była trzecia, w pozostałych poza podium. Tuż 
za nią z 61 punktami znalazł się Bartosz Pawlukiewicz 
z Sobowidza. On z kolei wystąpił tylko w dwóch turnie-
jach: pierwszym i ostatnim. W pierwszym zajął drugie 
miejsce, a w ostatnim – trzecie.

I właśnie trzecie zajął także wśród chłopców. Kolej-
ne miejsca zajęli: Kacper Pawlukiewicz z Sobowidza (52 
pkt), Tymoteusz Pawłowicz z Sobowidza (35 pkt) i Igor 
Gronkowski z Bąkowa (26 pkt)

Sędzią głównym wszystkich turniejów był Włady-
sław Mazurek. Natomiast głównym organizatorem akcji 
„Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym” - Uczniowski 
Klub Sportowy Kosynier Sobowidz, a współorganiza-
torem - 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.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

NASI SENIORZY Z MEDALAMI 
WRÓCILI Z SENIORIADY

spisali się bardzo dobrze zdobywając 5 złotych medali, 7 
srebrnych i 4 brązowe.

Na najwyższym stopniu podium stanęli: Alina Ja-
worska z Ełganowa w tenisie stołowym w kat. 55-64, 
Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich w slalomie z piłkami 
do piłki nożnej na czas w kat. 65-74, Ryszard Pijanowski 
z Ełganowa w rzucie lotką do celu w kat. 55-64, Teresa 
Dudek z Trąbek Wielkich w rzucie lotką do celu w kat. 
65-74 i Adela Czerwińska z Gołębiewa Wielkiego w rzucie 
lotką do celu w kat. 75+.

Srebrne medale zdobyli: Ryszard Pijanowski z Ełga-
nowa w rzucie piłką lekarską w kat. M 55-64, Krystyna 
Roda z Gołębiewa Wielkiego w rzucie ringo do celu w kat. 
65-74, Halina Troka z Trąbek Wielkich w slalomie z piłka-
mi do piłki nożnej na czas w kat. 65-74, Bożena Szewczyk 
z Kaczek w rzucie lotką do celu w kat. 55-64, Krystyna 
Ronowicz z Trąbek Wielkich w rzucie lotką do celu w kat. 
65-74, Adam Żłobecki z Trąbek Wielkich w rzucie lotką do 
celu w kat. 65-74 i Jadwiga Toczek z Sobowidza w rzucie 
lotką do celu w kat. 75+.

Natomiast trzecie miejsca zajęli: Barbara Urbańska 
z Sobowidza w rzucie piłką lekarską w kat. 55-64, Boże-
na Kamińska z Czerniewa w rzucie ringo do celu w kat. 
55-64, Benedykt Brandt z Gołębiewa Wielkiego w slalo-

mie z piłkami do piłki nożnej na czas i w biegu na 50 m 
z przeszkodami w kat. 75+.

Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary, a wszyscy 
uczestnicy medale.

Senioriadę zorganizowało Pomorskie Zrzeszenie 
LZS, Urząd Miasta i Gminy Skarszewy, GOSiR Skarszewy 
i Skarszewskie Centrum Sportu. Wydarzenie dofinanso-
wano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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Ruszyły rozgrywki Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w rundzie jesiennej sezonu 
2021/2022. Tak jak w poprzednim sezonie 
mamy w nich trzy nasze drużyny. W klasie 
okręgowej grupa I – Orzeł 1955 Trąbki Wiel-
kie, w klasie A grupa II – Sokół Ełganowo 
i w klasie B – , już nie GKS Trąbki Wielkie, 
a Unia Kłodawa (na zdjęciu).

Orzeł 1955 rozgrywki rozpoczął fatalnie. 
Przegrał bowiem cztery pierwsze mecze: na 
własnym boisku z Orlętami Reda 2:3 i z GLKS 
Różyny 1:2, a na wyjazdach z Bałtykiem II Gdy-
nia 0:5 i z Gedanią II Gdańsk 1:2. W piątym na 
własnym boisku pokonał jednak GKS Sierako-
wice 5:2. Ma więc trzy punkty, bilans bramkowy 
9:14 i zajmuje 15. miejsce w tabeli (4. od końca).

ORZEŁ 1955 W KLASIE OKRĘGOWEJ – 15,  
SOKÓŁ W KLASIE A – 3, A UNIA W KLASIE B – 15

TRWA NABÓR DO ORŁA 1955
KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie prowadzi nabór do swoich drużyn 

piłki nożnej. W tej sprawie należy kontaktować się telefonicznie z tre-
nerami poszczególnych drużyn:

– rocznik 2015-16 trener Daniel Jaśniewski 797-298-606,
– rocznik 2013-14 trener Marcin Pruszak 508-288-034,
– rocznik 2011-12 trener Jacek Sokołowski 691-043-209,
– rocznik 2008-09 trener Rafał Ratyński 664-195-985.

Leszek Orczykowski

Z kolei Sokół dwa pierwsze mecze wygrał, 
a trzeci zremisował. Najpierw pokonał na wy-
jeździe GTS Rotmanka 2:0, a potem na swoim 
boisku Morenę Gdańsk 2:0. Remis uzyskał na 
wyjeździe z Orłem Gołubie 2:2. Z 7 punktami 
i bilansem bramkowym 6:3 jest na 3. pozycji.

Unia nie zdobyła jeszcze punktu. Roze-
grała jak na razie cztery mecze. Na wyjazdach 
przegrała z GKS Żukowo 1:5 i z KP Gdynia 
AP 0:3, a na własnym boisku z Czarnymi II 
Pruszcz Gdański 0:9 i z AP GKS Kowale 0:3. 
Zajmuje 15. miejsce mając bilans bramkowy 
1:20 . Mecz z GKS Żukowo był pierwszym 
historycznym meczem ligowym tej drużyny. 
Odbył się w dniu 12 sierpnia 2021 roku. Przed-
stawiamy piłkarzy, którzy wystąpili w nim: 

Tomasz Blejder, Kamil Czeczora, Krystian 
Dygas, Kacper Glina, Paweł Jaromin, Do-
minik Kotwicki, Szymon Marks, Błażej Mo-
cha, Rafał Ratyński, Jacek Sokołowski, Karol 
Szarmach, Przemysław Walkusz, Grzegorz 
Wilczewski, Dawid Wiński, Mateusz Wiński, 
Michał Wiński. Trenerem zespołu jest Rafał 
Ratyński. Pierwszą, i jak dotychczas jedyną 
bramkę, zdobył Krystian Dygas w 33 minucie, 
i co ciekawe na 1:0 dla Unii.

Unia wystąpiła także w I rundzie rozgry-
wek Pucharu Polski. Zagrała w Tczewie ze 
swoją imienniczką i doznała dotkliwej po-
rażki 0:12.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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Kredyty zabezpieczone gwarancją BGK dostępne  
w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim! 

Dla rolników i przedsiębiorców rolnych 

 

Dodatkowo w pierwszym roku kredytowania występuje dopłata do 
oprocentowania w wysokości 2% 

 

Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
  

 

 

 

 

 

W pierwszym roku kredytowania gwarancja jest bezpłatna. 

 

Zadzwoń lub napisz, aby dowiedzieć się więcej: 

1. Tel. 58 326 13 32 
2. E-mail: trabki@bspruszczgd.pl 


