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W dniu 12 maja 2022 roku na placu pa-
rafialnym przy kościele WNMP w Trąbkach 
Wielkich odbyło się wyjątkowe wydarzenie. 
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy Caritas zorganizował festyn inte-
gracyjny z okazji Światowego Dnia Godności 
Osób Niepełnosprawnych.

Z ogromną radością, po 2-letniej przerwie 
związanej z ograniczeniami epidemicznymi, 
wydarzenie zagościło ponownie w harmono-
gramie działań placówki.

OREW Caritas to niepubliczna placówka 
oświatowa, która od 16 lat, działa na terenie 
Trąbek Wielkich.

Uczęszczają do niej dzieci i młodzież z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi w różnym 
stopniu. Placówka oprócz specjalistycznych 
terapii tj. zajęcia z psychologiem, pedagogami, 
terapeutą integracji sensorycznej, neurologo-

DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH OREW CARITAS

pedą, fizjoterapeutą, oferuje także możliwość 
korzystania z dogoterapii, alpakoterapii, hipo-
terapii, basenu i wielu innych.

Obecnie Ośrodek sprawuje opiekę nad 19 
podopiecznych z terenu gmin: Trąbki Wielkie, 
Kolbudy, Pszczółki, Skarszewy, Pruszcz Gdań-
ski oraz miasta Starogard Gdański.

Dodatkowo placówka prowadzi także Od-
dział Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Jest 
to forma działalności przeznaczona dla młod-
szych dzieci przed obowiązkiem szkolnym. 
Dzieci o nieharmonijnym rozwoju, zagrożone 
niepełnosprawnością oraz wymagające wspar-
cia specjalisty np. logopedy lub fizjoterapeu-
ty mogą skorzystać z takich zajęć. Zarówno 
w OREW, jak i w ramach Oddziału WWR, 
zajęcia są bezpłatne. Warunkiem przyjęcia 
jest opinia bądź orzeczenie wydawane przez 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Najważniejszą misją Placówki jest orga-
nizowanie terapii i opieki dzieci i młodzieży. 
Jednak oprócz tego dbamy także o rodzica 
dziecka z niepełnosprawnością. Organizuje-
my szkolenia wewnętrzne, bierzemy udział 
w konferencjach oraz aktywizujemy do brania 
udziału w różnych przedsięwzięciach.

Jednym z nich, jest doroczny festyn z oka-
zji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku gościliśmy wiele wyjątkowych 
osobistości: Jego Ekscelencję Księdza Arcybi-
skupa Tadeusza Wojdę, Wicestarostę Powiatu 
Gdańskiego Marzenę Biernacką wraz z przed-
stawicielką Wydziału Spraw Społecznych Ja-
rosławą Kaczmarek, Dyrektora Gdańskiego 
Oddziału PFRON Dariusza Majorka, Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz 
innych przedstawicieli władz samorządowych. 
Swoją obecnością zaszczycili nas także: Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prusz-
czu Gdańskim Ewa Jakacka, Dyrektor GOKSiR 
i GBP w Trąbkach Wielkich Leszek Orczykow-
ski, Komendant Komisariatu Policji w Trąbkach 
Wielkich podkom. Adam Baczewski.

W tegorocznym Dniu Godności wzięło 
udział ok. 300 osób. Gościliśmy okoliczne 
szkoły i placówki dla osób z niepełnosprawno-
ścią z Warcza, Zaskoczyna, Damaszki, Prusz-
cza Gdańskiego oraz Giemlic. Odwiedzili nas 
także nasi przyjaciele z OREW-u w Czarnej 
Wodzie. W festynie brały udział placówki 
Caritas z Łapina, Krzywego Koła, Gdańska, 
Gdyni, Rumi oraz Sopotu.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział. 
Jesteśmy zaszczyceni możliwością organizowa-
nia tak wielkiego przedsięwzięcia!

Dziękujemy także sklepowi „U Sławki”, 
sklepowi J. Goldschmidt, sklepowi „Em-Vi”, 
„Biedronce”, Bankowi Spółdzielczemu w Trąb-
kach Wielkich, „Kwiaciarence” Sylwii Okrój 
oraz sklepowi „Fart” za pomoc w organizo-
waniu atrakcji dla uczestników.

Magdalena Jurkowska
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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WITAJ MAJOWA JUTRZENKO!
W dniu 3 maja 2022 roku społeczność Gminy Trąbki Wielkie ob-

chodziła 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W Sanktuarium Maryjnym w Trąbkach Wielkich odprawiona została 

Msza Święta w intencji Ojczyzny, następnie uczestnicy spotkania prze-
szli pod Pomnik Niepodległości w Trąbkach Wielkich, gdzie czekała na 
nich część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież szkolną. 
Odbyło się również złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: Wiesław Kempa

NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY 
Z POLSKIEGO ŁADU W POWIECIE 
DLA GMINY TRĄBKI WIELKIE

Aż 66621635,35 zł otrzymają gminy z Powiatu Gdańskiego w 2. edycji Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład. Największym beneficjentem w regionie została 
Gmina Trąbki Wielkie. Dostała ona dofinansowanie na dwa zadania. Na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej w Kłodawie zostanie z Polskiego Ładu dofinansowana 
kwotą 10 200 000,00 zł, natomiast na budowę nowych ujęć stacji uzdatniania 
wody i modernizację istniejących magistrali wodociągowych w Kleszczewie 
i Kłodawie udało się pozyskać dodatkowo 5 mln zł.

Poza tym Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie na jedno zadanie, które 
dotyczy Gminy Trąbki Wielkie. Kwota 4 465 000,00 zł przeznaczona będzie na 
przebudowę drogi powiatowej nr 2209G pomiędzy Kleszczewem - Graniczną Wsią 
a Pawłowem. Środki z Polskiego Ładu zostały przekazane na III etap tego zadania.

Leszek Orczykowski

OBRADOWALI RADNI
W dniu 31 maja 2022 roku odbyła się XLII Sesja Zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie. 

Podczas tej Sesji radni podjęli następujące uchwały:
– XLII/350/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2022
– XLII/351/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033
– XLII/352/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie po-

wierzenia Gminie Suchy Dąb realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 
polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie do Środowiskowego Domu 
Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzo-
nych umysłowo, z siedzibą w Krzywym Kole i świadczenia usług przez Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzo-
nych umysłowo, z siedzibą w Krzywym Kole na rzecz mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie

– XLII/353/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Przy-
widz w zakresie organizacji przez Gminę Przywidz zadania organizacji transportu zbiorowego

– XLII/354/2022 w sprawie wyrażenia opinii o potrzebach stworzenia warunków do po-
budzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, będących miesz-
kańcami Gminy Trąbki Wielkie

– XLII/355/2022 w sprawie nadanie nazw ulic w miejscowości Sobowidz, Gmina Trąb-
ki Wielkie

– XLII/356/2022 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kaczki, Gmina Trąbki 
Wielkie

– XLII/357/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
– XLII/358/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
– XLII/359/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
– XLII/360/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Trąbki Wielkie, Gmina Trąbki Wielkie
– XLII/361/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 
137/13, 137/14, 137/19, 137/20, 137/21, 137/24, 365/2 położone w miejscowości Warcz, obręb 
Warcz, Gmina Trąbki Wielkie

– XLII/362/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 133/8, 133/9, 133/10, 
133/11, 133/13, 133/14 położone w miejscowości Warcz, obręb Warcz, Gmina Trąbki Wielkie

– XLII/363/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 135 położoną w miejsco-
wości Warcz, obręb Warcz, Gmina Trąbki Wielkie

– XLII/364/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Trąbki Wielkie.
Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na stronie:
https://ugtr.bip.gov.pl/2022-rok/uchwaly-rady-gminy-2022.html

Katarzyna Żelewska
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Informujemy, że na zlecenie Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim, w okresie od maja do grudnia 2022 
roku prowadzona będzie modernizacja ewidencji gruntów 
i budynków w obrębie Sobowidz.

W związku z powyższym, na terenie wspomnianego 
obrębu, pojawią się geodeci.

GMINA TRĄBKI WIELKIE  
„NIE TOLERUJE PRZEMOCY”

W dniu 9 maja 2022 roku Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol podpisał umowę z Fundacją Mikroakademia reprezentowaną przez 
Prezes Agnieszkę Radzimską-Kowalik na realizację projektu „Nie to-
leruję przemocy”.

Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku we wszystkich 5 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie.

Celem projektu jest realizacja kampanii społecznych zwiększających 
wrażliwość młodzieży na rzecz równego traktowania i praw człowieka 
oraz zachęcających do działań na ich rzecz, przyczyniających się do 
przeciwdziałania hejtowi, mowie nienawiści mające na celu ograniczenie 
przemocy rówieśniczej jako następstwa braku tolerancji, poszanowania 
różnorodności oraz praw człowieka.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

58 LAT SŁUŻBY BOGU NA CHWAŁĘ, 
LUDZIOM NA POŻYTEK

W dniu 17 maja 2022 roku w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.
Główne uroczystości z udziałem m.in. parlamentarzystów, komendanta głównego PSP gen. 

bryg. Andrzeja Bartkowiaka, przedstawicieli PSP, OSP, związków zawodowych, prezesa WFO-
ŚiGW odbyły się na placu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Eugeniusz Markowski, honorowy druh i były naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ro-
ściszewie, wieloletni Komendant Gminny Związku OSP w Trąbkach Wielkich, za osobisty wkład, 
zaangażowanie i poświęcenie dla ochrony przeciwpożarowej w Gminie Trąbki Wielkie i 58 lat 
służby strażackiej został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa 
Województwa Pomorskiego.

Panie Eugeniuszu! Serdecznie dziękujemy, gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!
Mariusz Czerwiński

Zdjęcie: Andrzej Markowski

Informujemy, że praca geodetów NIE WIĄŻE SIĘ z ja-
kimikolwiek opłatami ze strony mieszkańców.

W razie jakichkolwiek pytań należy się kontaktować 
z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie 
Powiatowym w Pruszczu Gdańskim, sekretariat: 773-12-05.

Mariusz Czerwiński

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW W SOBOWIDZU
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#NIETOLERUJEPRZEMOCY
30 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich od-

było się spotkanie z finalistką pierwszej polskiej edycji The Voice Kids  
Zuzą Jabłońską w ramach projektu „Nie toleruję przemocy”. Podczas 
spotkania młoda artystka opowiedziała uczniowskim grupom roboczym 
ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Trąbki Wielkie m.in. jak 
poradziła sobie z hejtem, cyberprzemocą, jaką rolę w całym procesie 
odegrali rodzice, jak mówić stanowczo „Nie toleruję przemocy”.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

Tegoroczny Konkurs Pięknego Czyta-
nia zgromadził na starcie aż 104 osoby z 19 
szkół. Odbył się w Pruszczu Gdańskim w Filii 
Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Jury 
przyjęło następujące kryteria oceny: płynność 
czytania, poprawność artykulacji głosek, tem-
po czytania (pauzowanie, interpunkcja) oraz 
dobór środków artystycznego wyrazu. Każ-
da szkoła mogła wytypować po jednej osobie 
z klas I - VIII. Każda klasa miała wybraną 
jedną lekturę konkursową. Wśród laureatów 
znalazły się dwie uczennice z Gminy Trąbki 
Wielkie. Pierwsze miejsce w kategorii klas 
VII zajęła Magdalena Podolska (na zdjęciu) 
ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie, która 

MAMY LAUREATKI KONKURSU 
PIĘKNEGO CZYTANIA

czytała fragment powieści Arkadego Fiedlera 
„Dywizjon 303”. Natomiast w kategorii klas V 
na drugim miejscu uplasowała się Michalina 
Olszewska ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich czytając fragment książki „Tajemniczy 
ogród” autorstwa Frances Hodgson Burnett.

Konkurs Pięknego Czytania jest drugim 
etapem XI Powiatowego Konkursu Czytelni-
czego „Z książką na Ty”. Jego organizatorami 
są: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdań-
skim, Szkoła Podstawowa w Kłodawie oraz 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Filia 
w Pruszczu Gdańskim.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Natalia Szczygelska

Kolejny sukces odnieśli podopieczni Aleksandry 
Nowogrodzkiej z sekcji plastycznej GOKSiR. Tym razem 
w Powiatowym Konkursie pod hasłem: „W kolorze zaklęte, 
czyli plastyczne przedstawienie uskrzydlonych owadów ca-
łego świata” pod patronatem Starosty Gdańskiego Mariana 
Cichona oraz Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdale-
ny Kołodziejczak, a zorganizowanym przez Ośrodek Kul-
tury Sztuki i Bibliotekę Gminy Pruszcz Gdański. Pierwsze 
miejsce w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym zajęła 
6-letnia Iga Szadkowska, a drugie – 5-letnia Emilia Fie-
rek (obie z Gołębiewa Wielkiego). Natomiast w kategorii 
dzieci w wieku 10-15 lat wyróżnienie otrzymał 10-letni 
Tymoteusz Pawłowicz z Sobowidza. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się także: 6-letnia Michalina Borsuk z Przedszkola 
w Trąbkach Wielkich (opiekunka Aleksandra Knitter) – 3. 
miejsce w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym, 6-letni 
Wojciech Banna z Przedszkola w Trąbkach Wielkich (opie-
kunki: Jolanta Kaczkowska, Celina Kitowska) – wyróżnie-

nie w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym, 9-letnia 
Natalia Musiał z Trąbek Małych (opiekunka: Agnieszka 
Michalczyk, OKSiBP) – wyróżnienie w kategorii dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym.

Sukces tym większy, że na Konkurs wpłynęło ok. 1000 
prac, z których komisja konkursowa wybrała 150 do za-
prezentowania na wystawie pokonkursowej w galerii Na 
piętrze w OKSiBP. Z których to komisja wybrała 16, jej zda-
niem najlepszych prac, i przyznała ich autorom 10 nagród 
i 6 wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych. Wybrane 
prace zostały zdigitalizowane i w postaci wielkoformato-
wych wydruków zaprezentowane w parku podworskim 
w Wojanowie. Uroczyste otwarcie plenerowej wystawy 
odbyło się w dniu 21 maja i było połączone z wręcze-
niem dyplomów i nagród laureatom Konkursu. Wystawę 
w parku w Wojanowie można oglądać do końca czerwca.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: facebook OKSiB

DZIECI MALOWAŁY USKRZYDLONE OWADY 
I ZDOBYŁY NAGRODY
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Po dwóch latach przerwy spowodowanej pan-
demią COVID-19 W dniu 11 czerwca 2022 roku 
(sobota) na stadionie w Trąbkach Wielkich odbędzie 
się 15. Biesiada „Trąbki w Trąbkach”.

Jej program jest następujący:
15.00  Występ Gminnej Orkiestry Dętej przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pinczynie
15.30  Występ dzieci i młodzieży z Gminy Trąbki 

Wielkie
17.30  Uroczyste otwarcie Biesiady
17.45  Próba bicia Rekordu Polski w kategorii: 

najwięcej osób grających jednocześnie na 
trąbkach

18.00  Ogłoszenie wyników Konkursu Trąbkowego 
„Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich”

18.30  Występ Zespołu DOWN TOWN BRASS
19.30  Występ zespołu z Ukrainy
20.30  Losowanie nagród głównych w loterii fan-

towej
21.00  KONCERT ZESPOŁU POPARZENI KAWĄ 

TRZY
22.30  Występ Teatru Ognia TARO
22.45  Zabawa taneczna z Zespołem STENT
01.00  Zakończenie Biesiady
 Gwiazdą Imprezy będzie Zespół POPA-

RZENI KAWĄ TRZY.
Powstał w 2005 roku utworzony przez pracow-

ników Radia RMF FM i Radia Zet. Wydanie pierw-
szej płyty pn. „Musculus Cremaster”  w 2011 roku 
zbiegło się ze spektakularnym sukcesem na “Festi-
walu Top Trendy” w Sopocie, gdzie zespół zdobył 
Nagrodę Dziennikarzy, a miesiąc później zwyciężył 
na ogólnopolskim festiwalu “Przebojem na antenę”. 
Od tej chwili “Poparzeni Kawą Trzy” goszczą na 
największych polskich scenach festiwalowych takich 
jak “Przystanek Woodstock 2012” zarejestrowany 
na DVD, Ostróda Reggae Festiwal, “Czad festiwal, 
“Finały WOŚP” w Polsce i za granicą, “Lato Dwójki 
i Radia Zet”, a miliony bawią się przed telewizorami 
w rytm “Kawałka do tańca” podczas Sylwestrowych 
nocy organizowanych przez Polsat. Teksty do wszyst-
kich utworów, a wśród nich takich przebojów jak 
“Byłaś dla mnie wszystkim”, “Wezmę cię”, “Okrutna 
zła i podła” pisze Rafał Bryndal. Muzykę, określaną 
jako miks ska/rocka i miejskiego folku, komponują 
sami Poparzeni. W 2019 roku miała premierę kolejna 
płyta zatytułowana “Zakochaj się we mnie”, a w ślad za 
nią videoclip do singla o tym samym tytule. W maju 
2022 roku odbyła się premiera spektaklu o wymow-
nym tytule „Okrutna, zła i podła, czyli Kobieta i męż-
czyźni”, czyli nieszablonowego projektu Katarzyny 
Pakosińskiej i członków zespołu Poparzeni Kawą 
Trzy. Artyści postanowili w niecodzienny sposób 
opowiedzieć o relacjach damsko-męskich.

W zespole występują: Roman Osica, Krzysztof 
Zasada, Wojciech Jagielski, Mariusz Gierszewski, 
Piotrek Sławiński, Marian Hilla, Jacek Kret.

O godzinie 18.30 planowany jest występ Zespo-
łu DOWNTOWN BRASS.

Downtown Brass  to wyjątkowe połączenie no-
woczesności i tradycji. Różnorodność stylistyczna 
formacji wynika z wieloletniej inspiracji ulicznymi 
zespołami Nowego Orleanu oraz współcześnie dzia-
łającymi brassbandami całego świata.

DTB w oryginalny sposób łączy blask instru-
mentów dętych z energetyczną mieszanką rytmów 

ZAPRASZAMY NA 16. BIESIADĘ „TRĄBKI W TRĄBKACH”

perkusyjnych. Autorskie aranżacje muzyki popular-
nej, rozrywkowej, czy też jazzowej współgrają z bo-
gatym oraz nietypowym instrumentarium.

Skład zespołu tworzą młodzi, żywiołowi instru-
mentaliści związani z trójmiejskim środowiskiem 
muzycznym. Zespół tworzą m.in. studenci i absol-
wenci Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Brass Band powstał w 2015 roku z inicjatywy 
trębacza Radosława Kuleszy i od tamtej pory silnie 
zaznaczył swoją pozycję na Trójmiejskiej oraz pol-
skiej scenie. Premiera koncertowa formacji odbyła 
się na Festiwalu Jazz Jantar we wrześniu 2020 roku. 
Od tamtej pory zespół miał okazję zaprezentować 
się szerokiej publiczności podczas wielu wydarzeń. 
Często zapraszany jest na różnego rodzaju eventy 
(również prywatne)

Skład zespołu:
Trąbki : Agata Ławicka, Radosław Kulesza, Ka-

mil Szajna

Puzony : Dominik Łukaszczyk, Mateusz Zielke
Saksofony : Łukasz Juźko, Michał Sasinowski
Tuba/Suzafon : Maciej Wielochowski
Perkusja: Mikołaj Stańko
Perkusjonalia: Nikodem Wojtkiewicz
Występują z wokalistką Natalią Capelik-Mu-

ianga, która posiada głos o wyjątkowej barwie. Jest 
ona laureatką wielu konkursów wokalnych, m.in. 
Konkursu Piosenki Jacka Cygana, Konkursu Pio-
senki Seweryna Krajewskiego. Natalia jest finalistką 
8. edycji programu Mam Talent TVN oraz Ćwierć-
finalistką 9. edycji The Voice of Poland. Wykonała 
utwór „Kim naprawę jesteś” do czołówki nowej 
edycji Big Brother TVN. Piosenkę tę zaśpiewała 
także na scenie Opery Leśnej podczas Top of the 
Top Sopot Festival w 2019 roku. Natalia kilkukrot-
nie wystąpiła podczas Sylwestra z TVN. Studentka 
Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Kolejnym Zespołem, który zaprezentuje się na 
Biesiadzie tworzy pięciu artystów Lwowskiej Opery 
Narodowej: Bohdan Stasyshyn, Valentyn Leshne-
vskyy, Taras Yavorskyy, Oleksandr Zakharchenko 
i Valerii Kotserbliuk. Grający podczas ubiegłorocz-
nych Dożynek Zespół Wykrętasy zachwycił publicz-
ność. Podobnie będzie i na najbliższej Imprezie.

Biesiadę rozpocznie przemarsz od poczty na 
stadion Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy 
OSP w Pinczynie. Ma ona szeroki wachlarz utworów 
od Abby po Mozarta, od samby po walce, utwory 
od XIX w. po rok 2022, ale również marsze i pio-
sneczki. Pełny skład Orkiestry liczy 24 osób, ale jest 
on ruchomy ze względu na system pracy czy studia 
muzyków. Orkiestra uświetnia imprezy gminne, jak 
i kościelne. Reprezentuje Region Kociewia  na licz-
nych festiwalach i przeglądach orkiestr. Urodziny, 
Dzień Babci, rocznice ślubów, ale i serenada pod 
oknem ukochanej też Orkiestrze nie jest straszna.

Na pewno wydarzeniem będzie także występ 
Teatru Ognia TARO. Tworzy go grupa artystów 
z Trójmiasta od wielu lat zajmujących się sztuką 
cyrkową, a w szczególności umiejętnością władania 
ogniem. Do pokazów oprócz licznych, podpalanych 
rekwizytów, używają też świetnie komponującej 

POPARZENI KAWĄ TRZY

DOWNTOWN BRASS

Głos Trąbecki

8



się z ogniem pirotechniki scenicznej. Ich wystę-
py rozgrzewają i zachwycają. Zespół ten wystąpi 
w 4-osobowym składzie. Rozpoczęcie spektaklu 
tego Teatru planowane jest po Koncercie Poparzo-
nych Kawą Trzy.

W godzinach 22.45 – 1.00 do tańca grał będzie 
Zespół muzyczny STENT. Tworzą go: Zbigniew 
Mytkowski (kompozytor, tekściarz) i na co dzień 
mieszkaniec Kaczek Marcin Schuchardt (kompo-
zytor, aranżer). Zagrali wiele imprez plenerowych, 
jak i zamkniętych. Grają muzykę lekką, melodyjną 
i przyjemną. Współpracowali z takimi zespołami 
jak Norbi, Enej, Czerwone Gitary.

Odbędzie się także 7. Konkurs Trąbkowy „Mały 
Trębacz w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona 
Pawłowskiego. Patronat nad Konkursem objął nie 
tylko Wójt Gminy Trąbki Wielkie, ale także Mar-
szałek Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, Starosta Gdański Marian Cichon oraz Zespół 
Poparzeni Kawą Trzy. Przesłuchania uczestników 
Konkursu odbywać się będą w Szkole Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich, a ogłoszenie wyników i wrę-

czenie nagród laureatom planowane jest na scenie 
usytuowanej na stadionie o godzinie 18.00.

Wcześniej, bo o godzinie 17.45 odbędzie się 
próba pobicia Rekordu Polski w kategorii: najwięcej 
osób grających jednocześnie na trąbkach. W 2016 
roku jednocześnie na trąbkach grało 44 tręba-
czy, w 2017 roku było ich 92, w 2018 roku – 102, 
a w 2019 – 113.  W tym roku liczymy na jeszcze 
lepszy wynik. Trębacze grać będą Hejnał Gminy 
Trąbki Wielkie.

Podczas Biesiady wystąpią także dzieci i mło-
dzież z gminnych placówek oświatowych.

W czasie imprezy zorganizowana zostanie 
loteria fantowa, tym razem pod hasłem „Pomoc 
dla Ukrainy”. Oczywiście każdy los w cenie 10 zł 
wygrywa. Będzie można wygrać m.in.: kosmetyki, 

książki, artykuły spożywcze, zabawki, kubki, talony 
do fryzjera, talony do pizzerii, kwiaty doniczkowe, 
koszulki, pendrivy, sprzęt sportowy itp. Wśród 
wszystkich, którzy kupią losy rozlosowane zosta-
ną nagrody główne. Będą to m.in.: rower, talon na 
kurs językowy.

Na dzieci oczekiwać będą urządzenia rekreacyj-
ne (wesołe miasteczko). Tym razem składać się bę-
dzie z basenu z łódeczkami, zjeżdżalni dużej Neptun, 
Smoka Active i Zamku Żyrafa. Będzie można także 
wspinać się na mobilną ściankę wspinaczkową, lepić 
garnki i skorzystać z malowania twarzy. Nowością 
będzie monidło, czyli ścianka z otworami na gło-
wy. Na pewno utworzą się do tych atrakcji długie 
kolejki, bo będą one bezpłatne.

Leszek Orczykowski

GMINNA ORKIESTRA DĘTA PRZY OSP PINCZYN

STENT

TEATR OGNIA TARO
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PAŃSTWO GROSZOWIE SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Eleonora i Franciszek Groszowie w dniu 4 maja 2022 

roku zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia dokonał 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol w obecności Pani Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Ludwiki Zdun. Miej-
scem uroczystości była Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Do ży-
czeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kwiaty i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

90. URODZINY PANI KRYSTYNY
W dniu 13 maja 2022 roku mieszkanka wsi Trąbki Wielkie Pani 

Krystyna Gdaniec obchodziła swoje 90. urodziny. Z tej okazji Seniorkę 
odwiedził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz pracownice 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Pani He-
lena otrzymała bukiet kwiatów wraz z prezentem oraz najserdeczniejsza 
życzenia Jubileuszowe, wielu dalszych jubileuszy w zdrowiu i szczęściu  
oraz spełnienia marzeń.

Dorota Strukiel
Zdjęcie: Celina Stankiewicz

90. URODZINY PANA TEOFILA
W dniu 20 maja 2022 roku mieszkaniec wsi Sobowidz Pan Teofil 

Langowski obchodził swoje 90. urodziny. Z tej okazji Seniora odwie-
dził Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Dorota Strukiel 
i Liliana Sanik z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich. Pan Teofil otrzymał prezent oraz kosz kwiatów, a przede 
wszystkim serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdro-
wiem, szczęściem i spokojem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej 
życzliwości oraz błogosławieństwa Bożego.

Tekst i zdjęcie: Dorota Strukiel

90. URODZINY PANA ANTONIEGO
W dniu 10 maja 2022 roku mieszkaniec wsi Domachowo Pan Antoni 

Guzowski obchodził swoje 90. urodziny. Z tej okazji Seniora odwiedził 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz wraz z pracownicami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Z oka-
zji urodzin Jubilat otrzymał bukiet kwiatów wraz z upominkiem, ser-
deczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha, 
pomyślności oraz dni przepełnionych radością. Pan Antoni wychował 
7 dzieci, doczekał 25 wnuków, 53 prawnuków oraz 8 praprawnuków.

Dorota Strukiel
Zdjęcie: Wioleta Frydrych

Głos Trąbecki
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 SPRAWDŹ

PRZYPOMINAMY 
O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA 
PALIW

W dniu 30 czerwca 2022 roku upływa termin składania deklara-
cji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu 
zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw 
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 
1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, 
żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę 
http://zone.gunb.gov.pl/, 
naciśnij -> złóż deklarację <- 
wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada 
źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 
1 lipca 2021 roku deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Druk do pobrania na stronie: 
https://trabkiw.ug.gov.pl/urzad/ochrona-srodowiska/
Druk otrzymają Państwo również w Punkcie Podawczym Urzę-

du Gminy Trąbki Wielkie. Tam też mogą Państwo złożyć deklarację.
Mariusz Czerwiński

Głos Trąbecki
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Projekt GOKSiR dotyczący zakupu wypo-
sażenia sali widowiskowej w Trąbkach Wielkich 
zyskał uznanie Komisji przyznającej granty 
w ramach pierwszej tury IV edycji dobrosą-
siedzkiego programu grantowego “WzMOC-
nij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem 
są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie. 
Przyznany grant w wysokości 19990 zł zostanie 

GOKSIR Z GRANTEM OD PSE
przeznaczony na zakup: ekranu elektrycznego, 
projektora, routera z funkcją wi-fi, amplitune-
ra audio/video, wzmacniacza do nagłośnienia 
konferencyjnego, głośników scenicznych i mi-
krofonów. Komisja doceniła, że projekt ma 
charakter długotrwały, uatrakcyjni organizację 
wydarzeń kulturalnych i pozytywnie wpłynie 
na rozwój Gminy Trąbki Wielkie.

Leszek Orczykowski

Prognozowane opady deszczu nie zniechę-
ciły amatorów zabawy do uczestniczenia w Pol-
sko-Ukraińskim Pikniku Rodzinnym, który 
odbył się na terenie „Małego Złotowa” w Trąb-
kach Małych. Były co prawda przelotne opady, 
ale wszystkie zaplanowane atrakcje odbyły się. 

POLSKO-UKRAIŃSKI PIKNIK RODZINNY
Był więc występ Męskiego Towarzystwa Śpiewa-
czego „Gryf” Gminy Trąbki Wielkie, a także na-
szych ukraińskich gości grających na saksofonie 
i gitarze. Była ścianka wspinaczkowa, zamek do 
zjeżdżania, dmuchaniec bungeerun, fotobudka, 
gry i zabawy, maskotki, kolorowe warkoczyki, 

tatuaże brokatowe, bańki mydlane, a także pie-
czone kiełbaski, popkorn i wata cukrowa. Był 
też samochód Ochotniczej Straży Pożarnej. Za 
pomoc w zorganizowaniu Pikniku dziękujemy 
właścicielowi „Małego Zlotowa” Hieronimowi 
Bogdanowiczowi, ZGKiM w Trąbkach Wielkich 
i OSP w Trąbkach Wielkich.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

GBP BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE 
ROZWOJU BIBLIOTEK

Informowaliśmy już w ubiegłym roku, 
że GBP w Trąbkach Wielkich została, ra-
zem z 5 innymi bibliotekami z Województwa 
Pomorskiego, zakwalifikowana do 4. rundy 
Programu Rozwoju Bibliotek. Dzięki temu 
nasza Biblioteka wzbogaciła się o laptop Dell, 
tablet Lenovo i kamerę internetową Logitech 
o łącznej wartości prawie 6 tys. zł. Poza tym 
3-osobowy Zespół Biblioteki ma możliwość 
uczestniczenia w bezpłatnych  szkoleniach, 
warsztatach i kursach mających na celu 
wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej 
Biblioteki. Od września 2021 do marca 2022 
braliśmy udział w szkoleniach podstawowych. 
Odbywały się one w ramach dwóch jedno-
dniowych i czterech dwudniowych zjazdów 
online trwających łącznie 53 godziny oraz 
pięciu spotkań online dla dyrektorów trwa-
jących łącznie 15 godzin. Obecnie trwają 
szkolenia specjalistyczne, zarówno online jak 
i stacjonarnie. A to wszystko robimy dla Was, 
Drodzy Czytelnicy, abyście chętniej i częściej 
korzystali z naszej oferty.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsię-
wzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności prowadzone przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Zdzisław Cygert
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Z KAMILEM PRABUCKIM 
O JEGO KSIĄŻCE PT. „SARA”

Kolejne spotkanie autorskie za nami. Tym razem gościem Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich był autor debiutanckiej powieści „Sara” 
Kamil Prabucki. Spotkanie było dość nietypowe. Towarzyszyła mu muzy-
ka oraz projekcja obrazów, bardzo mocno związanych z samą powieścią. 
Szczególną uwagę autor zwracał na tryptyk Hieronima Bosha pt. „Ogród 
rozkoszy ziemskich”, na część przedstawiającą piekło, które stało się in-
spiracją do wizji prześladujących głównego bohatera. O czym jest sama 
książka? Autor swoją książkę nazywa projektem, w którym przedstawia 
mroczną stronę człowieka, jego dwoistą naturę oraz drogę jaką pokonuje 
walcząc z własnymi demonami. Świetnie w klimat książki wprowadza 
również recenzja naszej Klubowiczki z DKK Barbary Harbul „Kamil Pra-
bucki wypuścił w świat swoje dzieło, dając nam możliwość wejścia w kręgi 
wokół bohaterów, dokonania ich oceny, jakąkolwiek by ona nie była. Dał 
nam tą powieścią możliwość refleksji nad życiem i jego zawiłościami, 
nad uświadomieniem sobie faktu, że właściwie nic nie dzieje się tak  do 
końca...Wszystko toczy się pomiędzy... pomiędzy miłością a nienawiścią, 
wiernością a zdradą, pokojem a wojną, subtelnością a wyuzdaniem, et 
cetera.”  Opinii o debiutanckiej powieści Kamila Prabuckiego znajdziemy 
w Internecie jeszcze wiele. Jedno wiemy na pewno, po takim spotkaniu 
i rekomendacji nie pozostaje nic innego jak sięgnąć po „Sarę” i zagłębić 
się w mroczny świat jej bohaterów. Zapraszamy do lektury.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Mądraszewska

ŚRODKI ZE SPRZEDAŻY PRAC 
DZIECI WSPARŁY SZCZYTNE CELE

Wernisaż wystawy prac plastycznych w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich powstałych w ramach projektu „Jaki piękny jest świat – wychodzi-
my z pandemii” okazał się udany. Aż 27 spośród 30 prac wykonanych przez 
uczestników sekcji plastycznej pod kierunkiem Aleksandry Nowogrodzkiej 
znalazło nowych właścicieli. Musiały się więc podobać oglądającym. Nie 
żałowali oni pieniędzy na prace. Dzięki temu zebrano 2000 zł, które prze-
znaczone zostaną na Klinikę Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Pomorskie 
Hospicjum dla Dzieci i środki medyczne dla Ukrainy. Wśród kupujących byli 
m.in.: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Krzysztof Tomaszewski 
z Firmy Cemex Polska. Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci 
„Pan Władek” Władysław Ornowski wybraną przez siebie prace z podpisami 
wszystkich uczestników spotkania postanowił przekazać Parafii w Mościskach 
na Ukrainie. Wydarzenie uświetnił uczeń Szkoły Podstawowej w Sobowidzu 
Artur Wyka grając na perkusji. Dziękujemy jemu, a także wszystkim, którzy 
zakupili prace. Dziękujemy również Fundacji Cemex za wsparcie projektu, 
KGW „Babki z Trąbą” za wypożyczenie urządzenia do popkornu, a rodzi-
com młodych artystów za przygotowanie wypieków.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Katarzyna Mądraszewska
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Już po raz dziewiąty na drogi Gminy Trąbki 
Wielkie wyjechali na rowerach uczestnicy akcji 
„Odjazdowy Bibliotekarz”. Udział w niej wzięło 
69 osób. Byli to uczniowie i ich opiekunowie ze 
szkół podstawowych w Trąbkach Wielkich, So-
bowidzu, Mierzeszynie, Kłodawie i Czerniewie. 
Prawie wszyscy ubrani byli w charakterystyczne 
pomarańczowe koszulki z napisem „Odjazdo-
wy Bibliotekarz” i z logo akcji. Tym razem ich 
celem była Osada Pod Turem w Kleszczewie. 
Najdłuższą trasę mieli do pokonania rowerzyści 
z Sobowidza, bo aż 12 km, a najkrótszą z Trąbek 
Wielkich – 5 km. Nie wszyscy jednak, ze wzglę-
du na awarie rowerów, dotarli do celu. Dlatego 

„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” 
W OSADZIE POD TUREM

też dwie osoby nie dojechały na rowerach do 
Kleszczewa, a kolejne dwie – do swoich szkół. 
Musiała się nimi zajmować Pomoc Techniczna 
z GOKSiR. Młodzież i jej opiekunowie w Osa-
dzie Pod Turem najpierw przespacerowali się 
ścieżką edukacyjną znajdującą się w niewiel-
kiej odległości od obszaru chronionego Natura 
2000 oraz Rezerwatu „Dolina Kłodawy”, potem 
posilili się kiełbaskami i ciastem, następnie 
odpoczęli na świeżym powietrzu przy pięknej 
pogodzie, a po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia 
udali się w drogę powrotną.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński

BELFERKI 
Z PRZEDSZKOLA 
POBIEGŁY DLA JULKA

W dniu 21 maja 2022 roku Dyrektor Przedszkola Anna Tysler oraz nauczycielki z Przed-
szkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich wzięły udział w drugiej edycji ogólnopolskiego 
„Biegu Belfrów” zorganizowanego przez Grupę Rewers. Celem akcji jest szerzenie idei aktyw-
ności fizycznej wśród pracowników systemu oświaty oraz zebranie środków finansowych na 
cel charytatywny. Tym razem całość zysków ze sprzedaży pakietów startowych „Biegu Pelfrów” 
przeznaczona została na rehabilitację małego Julka chorującego na padaczkę lekooporną. Można 
było wybrać jedną z trzech dyscyplin: bieg - minimum 6 km, spacer - minimum 6 km lub jazda 
rowerem - minimum 12 km. Pomimo niesprzyjającej pogody panie miały pogodę ducha i dystans 
jaki pokonały to ponad 7 km. Na pewno nie była to ostatnia taka akcja ekipy przedszkolnej.

Tekst i zdjęcie: Angelika Dąbek

SPOTKANIE 
W RAMACH PROJEKTU 
ŻEGLARSKIEGO

W dniu 7 maja 2022 roku na Marinie 
w Błotniku odbyło się spotkanie gmin part-
nerskich: Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąb-
ki Wielkie w ramach wspólnego projektu 
z zakresu edukacji żeglarskiej. W spotkaniu 
uczestniczył Dyrektor Departamentu Eduka-
cji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adam 
Krawiec. Spotkanie miało na celu omówienie 
dotychczasowych działań podejmowanych 
przez gminy. Dyrektorzy szkół zaprezento-
wali osiągnięcia uczniów i przedstawili reali-
zację projektu.
Tekst i zdjęcie: facebook Janusza Golińskiego
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Tego jeszcze nie było. W okresie od 29 
kwietnia do 7 maja 2022 roku na zgrupowaniu 
pod Barceloną w Hiszpanii przebywali młodzi 
piłkarze (urodzeni w latach 2011 – 2012) KS 
Orzeł 1955 Trąbki Wielkie. Przed południem 
trenowali, natomiast po południu rozgrywali 
sparingi z miejscowymi drużynami albo tre-
nowali na plaży. Poza tym poznawali zabytki 
Barcelony. Zwiedzili także stadion Barcelony 
CF, a nawet byli na meczu ligi hiszpańskiej 
Barcelona – Mallorca. W zgrupowaniu wzięli 
udział: Mateusz Biedrzycki, Tymon Hanusik, 
Nikodem Jaszewski, Adam Klonowski, Miko-
łaj Kuban, Szymon Luksenburg, Radek Parol, 
Krzysztof Raducha, Damian Włodecki, Olaf 
Żebrowski. Opiekę nad nimi sprawował trener 
Jacek Sokołowski. Mamy nadzieję, że trenin-
gi w Hiszpanii przyniosą poprawę gry naszej 
drużyny. A może któryś z w/w piłkarzy zrobi 
międzynarodową karierę? Życzymy im tego 
z całego serca.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Jacek Sokołowski

ORZEŁKI TRENOWAŁY W… HISZPANII

Już tylko dwie kolejki pozostały do zakoń-
czenia rozgrywek klasy okręgowej i jedna - do 
zakończenia rozgrywek A klasy.

Orzeł 1955 Trąbki Wielkie zajmuje obecnie 
8. miejsce w klasie okręgowej. Wygrał dotych-
czas 14 meczów, 3 zremisował i 15 przegrał. 
Posiada stosunek bramek 60 : 54. W poprzed-
nich 3 kolejkach zwyciężył 1 raz na wyjeździe 
z GTS Mokry Dwór 3 : 0. Przegrał natomiast 
na własnym boisku z: Akademią Sportu Kol-
budy 1 : 2 i Zenitem Łęczyce 0 : 2.

Sokół Ełganowo jest natomiast 3. w klasie 
A z dorobkiem 47 punktów za 14 wygranych 
i 5 zremisowanych meczów. Zdobył dotychczas 
49 bramki, a stracił – 48. W 3 poprzednich ko-
lejkach odniósł dwa zwycięstwa na własnym 
boisku: z Jaguarem II Gdańsk 2 : 0 i z Koroną 

ORZEŁ 1955 – 8. W KLASIE OKRĘGOWEJ, 
SOKÓŁ – 3. W KLASIE A

Cedry Małe 3 : 1 i raz zremisował na boisku 
w Mściszewicach 2 : 2.

Kolejne mecze nasze drużyny rozegrają 
w następujących terminach:

12 czerwca 2022 roku, godz. 13.00, Stocz-
niowiec Gdańsk – Sokół Ełganowo

12 czerwca 2022 roku, 18.00, Błyskawi-
ca Reda Rekowo Dolne – Orzeł 1955 Trąbki 
Wielkie

16 czerwca 2022 roku, godz. 17.00, Orzeł 
1955 Trąbki Wielkie – Ogniwo Sopot

Zapraszam do kibicowania naszym dru-
żynom.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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