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Podczas posiedzenia Powiatowej Rady ds. Spor-
tu i Rekreacji w Pruszczu Gdańskim postanowiono 
zorganizować w 2022 roku 9 imprez sportowych 
o randze powiatowej w ramach Współzawodnic-
twa Gmin Powiatu Gdańskiego, a wśród nich po 
raz pierwszy - Powiatową Senioriadę, czyli Zawody 
dla Seniorek i Seniorów. Odbyła się ona w dniu 17 
lipca 2022 roku na Orliku w Trąbkach Wielkich. 
Startowało 58 osób z 5 gmin. Rywalizowano w 6 
konkurencjach – oddzielnie seniorki i seniorzy. 
Pierwsza polegała na rzutach piłkami (do koszy-
kówki, rugby, siatkówki, piłki nożnej, tenisa) do 
kosza z trzech (do wyboru) miejsc punktowanych 
za 1, 2 lub 3 punkty, druga – na rzutach 5 lotkami 
do tarczy, trzecia – na rzutach 5 podkowami do 
celu, czwarta – na rzutach 5 ringo do celu, piąta – 
na wykonaniu 5 strzałów do bramki z trzech (do 

wyboru) miejsc punktowanych za 1, 2 lub 3 punk-
ty, a szósta – na rzutach 5 boulami tak, aby jedna 
z nich była najbliżej celu tzw. „świnki”.

Reprezentacja Gminy Trąbki Wielkie okazała się 
mało gościnna i zwyciężyła w Powiatowej Senioria-
dzie!!! Składała się ona z 12 osób, spośród których aż 
9 udekorowanych zostało medalami. Złote zdobyli: 
Teresa Dudek z Trąbek Wielkich w rzutach lotkami, 
Daniela Kędziora z Kaczek w strzałach do bramki, 
Andrzej Bławat z Gołębiewa Wielkiego w rzutach 
lotkami, Jerzy Rosanowski z Kaczek w strzałach do 
bramki i Edward Kędziora z Kaczek w rzutach bo-
ulami. Srebrne: Franciszek Rodnicki z Sobowidza 
w rzutach piłkami do kosza i Franciszek Surma z Eł-
ganowa w rzutach podkowami. Natomiast brązowe: 
Jadwiga Toczek z Sobowidza w rzutach piłkami do 
kosza i Brunon Rogall z Trąbek Wielkich w rzu-

NASI SENIORZY WYGRALI 
POWIATOWĄ SENIORIADĘ!!!

tach ringo. Poza tym Krystyna Roda z Gołębiewa 
Wielkiego zajęła 4. miejsce w rzutach boulami, 
a piąte miejsca zajęły: Gabriela Rodnicka z Sobowi-
dza w rzutach ringo i Krystyna Arym z Gołębiewa 
Wielkiego w rzutach podkowami. W klasyfikacji 
generalnej Gmina Trąbki Wielkie zdobyła 91 pkt 
i zajęła pierwsze miejsce, druga była Gmina Cedry 
Wielkie z 82 pkt, trzecia - Gmina Kolbudy z 75 pkt, 
czwarta – Gmina Wiejska Pruszcz Gdański z 72 pkt, 
a piąta – Gmina Przywidz z 72 pkt.

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w po-
szczególnych konkurencjach otrzymały medale, 
a trzy najlepsze gminy – puchary. Nagrody wręcza-
li: Starosta Gdański Marian Cichon, Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński i Rad-
ny Powiatu Gdańskiego Tomasz Kempa.

Organizatorami Zawodów byli: Starostwo 
Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Urząd Gminy 
w Trąbkach Wielkich, Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Po-
wiatowa Rada ds. Sportu i Rekreacji.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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W dniu 22 lipca 2022 roku odbyła się XLIV Sesja Zwyczajna Rady Gminy Trąbki 
Wielkie. Podczas tej Sesji radni podjęli następujące uchwały:
–  XLIV/375/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki 

Wielkie na rok 2022,
–  XLIV/376/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022-2033,

OBRADOWALI RADNI

–  XLIV/377/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie ustalenia dopłat dla taryfo-
wych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz cen innych usług,

–  XLIV/378/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości,

–  XLIV/379/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości,

–  XLIV/380/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie zgody na zawarcie umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach ko-
munikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

–  XLIV/381/2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie dokonania zmiany w uchwale 
Nr XLIII/368/2022 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy Trąbki Wielkie za udział w działaniach i akcjach ratow-
niczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na stronie:
https://ugtr.bip.gov.pl/2022-rok/uchwaly-rady-gminy-2022.html

Katarzyna Żelewska
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
W KŁODAWIE ODDANA DO UŻYTKU

W dniu 15 lipca 2022 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku sieć kanalizacji 
sanitarnej w Kłodawie. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Poseł na Sejm 
RP Magdalena Sroka, Senator RP Ryszard Świlski, Starosta Gdański Marian Cichon, Radny 
Powiatu Gdańskiego Józef Sroka, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodni-
czący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, radni Gminy Trąbki Wielkie: 
Zbigniew Gębka, Władysław Kanka, Roman Olszewski, Marian Płotka i Krystian Sadowski, 
generalny wykonawca Jan Miętki, inspektor nadzoru Henryk Łowicki, a także Przewod-
nicząca Klubu Seniora „Siłą dwóch rzek i jednego wodospadu” Krystyna Cholewińska. 
W uroczystości brał także udział Dziekan dekanatu Trąbki Wielkie ks. Bolesław Antoniów.

W ramach zadania powstały ponad 4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 3 przepom-
pownie i jedna przydomowa. Sieć kłodawska została podłączona do oczyszczalni w Trąb-
kach Wielkich.

Wartość całkowita zadania wyniosła 4 749 147,41 zł. Deweloper przekazał na ten 
cel 950 000,00 zł, a wkład własny Gminy Trąbki Wielkie wyniósł 2 285 744,60 zł. Gmina 
Trąbki Wielkie na inwestycję pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 513 402,81 zł. Generalnym wykonawcą in-
westycji był Zakład Instalacji sanitarnej i CO Jan Miętki z Liniewa. Inwestycję wykonano 
w okresie 15.05.2019 – 26.05.2022.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

PIERWSZE KOMPUTERY WRĘCZONE
W dniu 26 lipca 2022 roku Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol wręczył 

pierwsze komputery, pozyskane w ramach projektu „Granty PPGR”. Celem projektu jest 
wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Każdy, kto spełnia kryteria projektu, będzie telefonicznie umówiony na indywidu-
alny termin odbioru sprzętu. Prosimy czekać na telefon z Urzędu Gminy Trąbki Wielkie. 
Wydawanie komputerów potrwa do końca sierpnia 2022.

Do odbioru laptopa należy przygotować następujące dokumenty i informacje:
a)  dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego
b)  numer PESEL dziecka
c)  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/ odpis postanowienia Sądu Rejonowego usta-

nawiającego opiekuna (dokument zostawiamy w Urzędzie Gminy).
Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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W dniu 26 lipca 2022 roku Wójt Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol podpisał 
umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżo-
wym „DROG-TRANS” Sp. z o.o. ze Starogar-
du Gdańskiego na budowę dróg gminnych 
w 2022 roku.

Oferta została wyłoniona w postępowaniu 
przetargowym. Wartość umowy opiewa na 
kwotę 1 041 875,47zł. Zadanie obejmuje 12 
dróg w 11 sołectwach naszej Gminy: Granicz-
na Wieś, Ełganowo, Gołębiewko, Gołębiewo 
Wielkie, Kaczki, Kleszczewo, Klępiny, Kło-
dawa, Łaguszewo, Mierzeszyn, Trąbki Małe. 
Płytami typu YOMB zostaną utwardzone drogi 
o łącznej powierzchni ok. 6800 m2.

Zadanie będzie zrealizowane ze środków 
Gminy Trąbki Wielkie:

1) bezpośrednio z budżetu Gminy Trąb-
ki Wielkie

2) z Funduszy Sołeckich przekazanych 
przez mieszkańców podczas Zebrań Wiejskich.

Dodatkowo, drogi w sołectwach: Błotnia, 
Kaczki, Pawłowo, Sobowidz, Trąbki Wielkie, 
Zła Wieś będą przedmiotem odrębnej umowy. 
Będziemy o niej informować.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

WÓJT PODPISAŁ UMOWĘ NA KOLEJNE DROGI

WÓJT ZAPRASZA 
ROLNIKÓW NA DOŻYNKI 
DO CZĘSTOCHOWY

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zaprasza rolników z ro-
dzinami na wspólny, dwudniowy wyjazd na Jasną Górę do Częstochowy 
w dniach 3-4.09.2022 r. na coroczne Ogólnopolskie Dożynki Rolników. 
Wyjazd zaplanowany jest dnia 3 września 2022 r. (sobota) o godzinie 
6.00 z placu przykościelnego w Trąbkach Wielkich. Zapisywać należy 
się w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie w sekretariacie tel. 512 005 159 
do dnia 31 sierpnia 2022 r. W celu ubezpieczenia należy podać nr PE-
SEL. Koszt wyjazdu wynosi 200,00 zł.

Anna Andreskowska
Zdjęcie: Andrzej Markowski

Harmonogram zebrań wiejskich Gminy Trąbki Wielkie
Tematem zebrań będzie: podział funduszu sołeckiego na rok 2023

SOŁECTWO DATA ZEBRANIA DZIEŃ GODZINA

Drzewina 5 sierpnia 2022 piątek 18:00

Gołębiewko 8 sierpnia 2022 poniedziałek 18:00

Gołębiewo Wielkie 10 sierpnia 2022 środa 18:00

Zła Wieś 12 sierpnia 2022 piatek 18:00

Pawłowo 16 sierpnia 2022 wtorek 18:00

Łaguszewo 19 sierpnia 2022 piątek 18:00

Sobowidz 22 sierpnia 2022 poniedziałek 18:00

Czerniewo 25 sierpnia 2022 czwartek 18:00

Ełganowo 26 sierpnia 2022 piątek 18:00

Kłodawa 29 sierpnia 2022 poniedziałek 18:00

Kaczki 30 sierpnia 2022 wtorek 18:00

Graniczna Wieś 31 sierpnia 2022 środa 18:00

Klępiny 2 września 2022 piątek 18:00

Zaskoczyn 5 września 2022 poniedziałek 18:00

Błotnia 5 września 2022 poniedziałek 19:00

Rościszewo 6 września 2022 wtorek 18:00

Postołowo 7 września 2022 środa 18:00

Cząstkowo 7 września 2022 środa 19:00

Trąbki Wielkie 13 września 2022 wtorek 18:00

Mierzeszyn 14 września 2022 środa 18:00

Trąbki Małe 15 września 2022 czwartek 18:00

Kleszczewo 16 września 2022 piątek 19:00

Gołębiewo Średnie 19 września 2022 poniedziałek 18:00

Warcz 23 września 2022 piątek 18:00

Domachowo 28 września 2022 środa 18:00

Głos Trąbecki
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Informowaliśmy już, że podpisana została 
umowa darowizny z Lions Clubs Internatio-
nal dotycząca wsparcia dla obywateli Ukrainy, 
którzy przybyli do Polski 24 lutego 2022 roku 
lub później w związku z działaniami wojenny-
mi prowadzonymi na terytorium Ukrainy i są 
rozlokowani na terenie Gminy Trąbki Wielkie. 
W ramach tej umowy przekazana została, dzię-
ki darowiźnie niemieckich i duńskich Lionów, 
kwota 41 tys. zł na zakup produktów żyw-
nościowych, środków utrzymania czystości, 
środków higieny osobistej i leków. Wsparcie 
objęło ok. 400 uchodźców z Ukrainy.

LIONI POMOGLI UKRAIŃCOM 
MIESZKAJĄCYM W GMINIE 
TRĄBKI WIELKIE

W dniu 12 lipca 2022 roku odbyło się 
podsumowanie tej pomocy, w którym uczest-
niczyły przedstawicielki Lions Club Gdańsk 
Amber z Katarzyną Gebert – Zarembą na 
czele oraz Ukrainki wraz ze swoimi dziećmi. 
W podziękowaniu za pomoc dzieci podarowa-
ły im własnoręcznie wykonane laurki i małe 
dzieła sztuki kreatywnej, a ich mamy – wiel-
kie bukiety polnych kwiatów. Podziękowanie 
za wsparcie i przekazaną pomoc humanitarną 
przekazał także w imieniu Samorządu Gminy 
Trąbki Wielkie i całej społeczności ukraińskich 
gości, którzy przybyli do nas uciekając przed 

dramatem wojny wywołanej przez Federację 
Rosyjską, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol.

Było to niezwykle wzruszające spotkanie.
Leszek Orczykowski

Zdjęcia: Ryszard Dominowski

UCZYLI SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO
Ułatwiamy komunikację polsko-ukraińską! W dniach od 25 do 29 

lipca 2022 roku w Sali widowiskowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich 
zostały przeprowadzone zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców. 
Lekcje sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
w ramach realizacji projektu „Polak z Sercem dla pokoju” przy współ-
pracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Pelplińskiej.

Patrycja Jereczek

KSIĄŻKI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM – 
КНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!

Z Instytutu Książki w Krakowie, za pośrednictwem WiMBP 
w Gdańsku i PiMBP w Pruszczu Gdańskim, otrzymaliśmy nieodpłatnie 
8 książek dla dzieci i młodzieży w języku ukraińskim. Mają one pozy-
tywnie wpłynąć na aklimatyzację obywateli Ukrainy na terenie Polski 
i przyczynić się do poznania naszej kultury. Mogą one również pomóc 
w przepracowaniu wojennej traumy. Za książki bardzo dziękujemy.

Zapraszamy naszych młodych ukraińskich gości do wypożyczeń 
tych książek.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

Zd
jęc

ie:
 M

ari
us

z C
ze

rw
ińs

ki

Zdjęcie: Leszek Orczykowski
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W dniu 13 lipca 2022 r. Seniorzy z naszej Gmi-
ny pod czujnym okiem Pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich 
ruszyli „Szlakiem Popiela”. Seniorom towarzyszył 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz 
Pani Dyrektor Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wiel-
kich Dorota Bąk. Pierwszym przystankiem była 
Kruszwica. Najpierw odbyło się tam zwiedzanie 
Mysiej Wieży, gdzie próbie została poddana spraw-

LETNI DZIEŃ SENIORA NA SZLAKU POPIELA
ność fizyczna Seniorów. W ramach odpoczynku 
udali się następnie w rejs po malowniczym jezio-
rze Gopło. Przed wyjazdem do Inowrocławia był 
„czas wolny”, podczas którego Seniorzy studzili 
atmosferę zajadając lody.

Po przyjeździe do Inowrocławia ruszyli na 
spacer po tężniach wdychając specyficzne aerozole, 
które pozwalają leczyć różne schorzenia. Z tarasu 
widokowego znajdującego się na szczycie tężni po-

dziwiali przepiękną panoramę Parku Solankowego 
i częściowo Inowrocławia. Ostatnim punktem wy-
cieczki było zwiedzanie Palmiarni oraz „wieczorek 
taneczny”. W wyjeździe uczestniczyło 150 osób.

W imieniu Pana Wójta, swoim oraz Pracow-
ników GOPS pragnę podziękować Seniorom za 
bardzo przyjemnie spędzony dzień.

Dorota Strukiel
Zdjęcia: Wiesław Kempa

96. URODZINY PANI MIECZYSŁAWY
W dniu 4 lipca 2022 roku mieszkanka wsi Mierzeszyn Pani Mie-

czysława Stosio obchodziła swoje 96. urodziny. Z tej okazji Senior-
kę odwiedziły pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Trąbkach Wielkich. Pani Mieczysława otrzymała kosz upominków 
oraz najserdeczniejsza życzenia Jubileuszowe, wielu dalszych jubileuszy 
w zdrowiu i szczęściu oraz spełnienia marzeń.

Dorota Strukiel
Zdjęcie: Kazimierz Stosio

91. URODZINY PANA EDWARDA
W dniu 2 lipca 2022 roku swoje 91. urodziny obchodził Pan Edward 

Berbeć, mieszkaniec Cząstkowa. Z tej okazji Seniora odwiedziły pra-
cownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. 
Pan Edward otrzymał kosz upominków oraz najserdeczniejsza życze-
nia Jubileuszowe, wielu dalszych jubileuszy w zdrowiu i szczęściu oraz 
spełnienia marzeń.

Dorota Strukiel
Zdjęcie: Anna Witkowska
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W dniu 8 lipca 2022 roku 15-osobowa delegacja 
z Gminy Trąbki Wielkie uczestniczyła w Uehlfeld w ob-
chodach 10. rocznicy podpisania porozumienia o part-
nerstwie gmin: Trąbki Wielkie i Uehlfeld. Uroczystości 
rozpoczęły się od przekazania stronie niemieckiej pa-
miątkowej ławki oraz sadzonki dębu. Główne uroczystości 
odbyły się w miejscowej Szkole Podstawowej z udziałem 
m.in. Christy Naas z Urzędu Marszałkowskiego Środkowej 
Frankonii. Podczas nich przemawiał także Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Powiedział on m.in.:

„10 lat to jubileusz zasługujący już na zauważenie 
i podsumowanie. Z perspektywy czasu muszę powie-
dzieć, że pewnie byśmy się przez te 10 lat nie spotkali 
gdyby nie kilka zdarzeń, które doprowadziły do naszego 
partnerstwa. Pierwsza podstawowa to zmiany ustrojowe 
w Polsce w latach 1980-1990. Powstanie Solidarności 
z Lechem Wałęsą na czele doprowadziły do zmiany syte-
mu z komunistycznego na demokratyczny. Dzięki temu 
powstały Samorządy Gmin, w tym również w Trąbkach 
Wielkich, a lokalne wspólnoty przejęły władzę swoich 
małych ojczyzn. Chcieliśmy nie tylko sami decydować 
o swojej przyszłości, ale też otworzyć się na inne wspól-
noty europejskie.

Ta chęć spowodowała, że ponad 10 lat temu podję-
liśmy próbę współpracy i wybór padł na Uehlfeld. Przy-
czynkiem do takiego wyboru było spotkanie w Polsce 
w Gminie Przywidz z partnerską Gmina Burghaslach. Na-
pisałem list do Gminy Uehlfeld i po pewnym czasie przy-
szła odpowiedź, że Gmina jest zainteresowana współpracą, 
ale to był dopiero początek. Wówczas Burmistrz Werner 
Stocker z małą delegacją przyjechał do Trąbek Wielkich. 
Osobą, która pośredniczyła i tłumaczyła nasze spotkania 
był Hubert Hartum. Pamiętam jak w oczach Wernera wi-
działem pewien niepokój po przyjeździe jak to jest w tej 
Polsce. A nasz tłumacz żartując mówił, że może być tak, 
że delegacja będzie zakwaterowana gdzieś na wsi u rolnika. 
Jednak po pierwszych rozmowach widziałem, że jesteśmy 
do siebie podobni w myśleniu i działaniu. Potwierdziły to 
kolejne wizyty i rozmowy, które doprowadziły do podjęcia 
przez Radę Gminy Trąbki Wielkie uchwały o współpracy 
i tak też się stało w Gminie Uehlfeld.

W uroczystym podpisaniu partnerstwa 8 lipca 2012 
r. w Uehlfeld, brała udział polska delegacja. Dokument 
o współpracy z naszej strony podpisałem razem z ówcze-
sny Przewodniczącym Rady Gminy Józefem Sroką. I od 
tego momenty rozpoczęła się nasza intensywna współ-
praca na różnych płaszczyznach: samorządowej, szkol-
nej, przedszkolnej, straży pożarnej, policji, mieszkańców 
a przede wszystkim na partnerstwie młodzieży obu gmin. 

10. ROCZNICA PARTNERSTWA GMIN W UEHLFELD

Wymienialiśmy się doświadczeniami zawodowymi, osobi-
stymi, poznawaliśmy siebie nawzajem oraz nasze regiony.

Mogę dzisiaj powiedzieć, że ten czas spożytkowaliśmy 
naprawdę dobrze, budując wzajemne przyjacielskie relacje 
oraz łamiąc wzajemne stereotypy. Jeśli dzisiaj mówimy 
o budowaniu europejskiej wspólnoty to jestem przekonany, 
że dobrze wpisujemy we wspólną europejską przyszłość. 
Gdyby relacje miedzy narodami na świecie wyglądały tak 
jak nasze partnerstwo to dzisiaj nie byłoby wojen i złych 
relacji. I tę idę wolności i pokoju chcemy budować dalej 
we wspólnej Europie. Jako Polacy widzimy i czujemy jak 
wielkim zagrożeniem dla wolności i pokoju jest dzisiaj 
Rosja, która permanentnie niszczy społeczeństwo ukra-
ińskie? Polacy przeżyli II wojnę światową i dziesiątki 
lat komunizmu, które miały doprowadzić do destrukcji 

społeczeństwa. Dlatego obecna sytuacja na Ukrainie jest 
bardzo niebezpieczna i zagraża bezpieczeństwu oraz wol-
ności i demokracji w Europie. Nie możemy dać się uśpić 
i przyzwyczaić, że zło chce opanować Europę.

Nasze partnerstwo przez minione 10 lat budowało 
wartość dodaną dla naszych społeczeństw i jego konty-
nuacja powinna się też skupić na takich wartościach jak 
pokój (nigdy więcej wojny), wolność i poszanowanie 
drugiego człowieka. Samorządy naszych Gmin: Trąbek 
Wielkich i Uehlfeld zbudowały przez 10 lat mocny fun-
dament pod budowę tych wartości.

Dzisiaj chcę podziękować wszystkim, którzy współ-
tworzyli naszą współpracę rozumiejąc jak ważne jest 
to dla naszej wspólnej przyszłości. Dzisiejsza młodzież 
jest dobra i zdolna, ale też potrzebuje autorytetów. Nasz 
kanclerz oraz pierwszy hetman Jana Zamoyskiego w 1600 
roku powiedział w akcie założycielskim szkoły „Takie będą 
Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie” (takie będą 
nasze ojczyzny jakie młodzieży wychowanie).

My też chcemy dzisiaj, aby nasze gminy i ojczyzny 
były lepsze, szanujące każdego człowieka. Żeby sztafeta 
pokoleń budowała wspólną Europę opartą o wolność, sza-
cunek, bezpieczeństwo i wzajemną współpracę.”

Uroczystości w Polsce związane z obchodami 10. 
rocznicy podpisania porozumienia o partnerstwie gmin: 
Trąbki Wielkie i Uehlfeld odbędą się w dniu 10 wrze-
śnia 2022 roku.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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W dniach od 2 do 9 lipca 2022 r. 14-oso-
bowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wiel-
kich przebywała w Uehlfeld. Uczniowie wraz 
z opiekunami zostali zakwaterowani w miej-
scowej Szkole. Przygotowano dla nich bardzo 
ciekawy program.

Nasza młodzież miała okazję poznać swo-
ich niemieckich rówieśników, ćwiczyć język 
niemiecki i zdobywać wiedzę o naszych za-
chodnich sąsiadach.

W pierwszym dniu odbyła się wyciecz-
ka do Bambergu, mieście położonym na 
siedmiu wzgórzach. Od początku istnienia 

MŁODZIEŻ Z TRĄBEK WIELKICH W UEHLFELD
ośrodek ten omijały wszelkie kataklizmy, 
wobec czego stanowi prawdziwą skarbnicę 
zabytkowej, unikatowej zabudowy. Był też 
wyjazd do Norymbergi, gdzie można było 
podziwiać zamek i podziemne miasto. Co-
dziennie towarzyszyła uczniom inna grupa 
gospodarzy. Niezwykłych emocji dostarczy-
ły liczne rozrywki: spływ kajakowy, piknik 
przy letnim torze saneczkowym, gra miejska, 
kręgle, a nawet warsztaty z wyrobu mydła. 
Wspólne wieczory przy grillu, gry i zabawy 
spowodowały nawiązanie coraz bliższych 
relacji. Wiele frajdy sprawiła uczniom gra 
terenowa geocaching w Neustadt, podczas 

której  należało poszukać wskazanych miejsc 
i rozwiązywać rozmaite zadania.

Wspólnie wykonano projekt artystyczny, 
który polegał na namalowaniu latarni mor-
skich. Jedna została przywieziona do Trąbek 
Wielkich, druga została w Uehlfeld.

W ostatnim dniu odbył się festyn szkolny, 
podczas którego było wiele atrakcji muzycz-
nych, sportowych, artystycznych i kulinarnych.

Przez cały czas pobytu polską grupą mło-
dzieży opiekowali się przedstawiciele władz 
Uehlfeld na czele z Burmistrzem Wernerem 
Stὅckerem.

Tekst i zdjęcia: Irena Drożyńska

Pierwsze dwa tygodnie lipca były dla grupy 
uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich niezwykle ciekawym 
i intensywnym czasem nauki, spotkań, otwar-
cia się na nowe doświadczenia. Mimo wakacji 
uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wy-
mianie międzynarodowej ze Szkołą z Uehlfeld.

Pierwszy etap wymiany to pobyt w Niem-
czech i intensywne poznawanie kraju naszych 
sąsiadów.

Drugi etap wymiany to przyjęcie gości 
ze szkoły partnerskiej w Szkole w Trąbkach 
Wielkich i naszej Małej Ojczyźnie. Program 

MŁODZIEŻ Z UEHLFELD W TRĄBKACH WIELKICH
pobytu spełnił wszelkie oczekiwania naszych 
gości – poznali Gdańsk, Sopot, Hel, spędzili 
niezapomniane chwile nad Morzem Bałtyckim, 
odpoczywali słuchając koncertu organowego 
w Oliwie. W naszym programie nie zabrakło 
też aktywności integrujących młodzież – za-
bawy w ZOO i Aqua Parku, zbieranie bursz-
tynu na plaży w Mikoszewie, spływ kajakowy 
w Szwajcarii Kaszubskiej czy spacer plażą 
do Sopotu oraz pożegnalne spotkanie przy 
ognisku.

Wymiana uczniowska, podczas której za-
cierają się granice, podczas której rodzi się 

zrozumienie, wzajemny szacunek i tolerancja, 
ale też duma z własnego narodu i otwartość 
na inność to wyjątkowe dzieło, które mogło 
zostać zrealizowane dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu i współpracy władz gmin partnerskich 
Uehlfeld i Trąbek Wielkich, dyrektorów szkół 
Silke Schür i Ewy Tuz, nauczycieli oraz rodzi-
ców i sponsorów. Radość, uśmiech na twa-
rzach młodych ludzi oraz łzy płynące podczas 
pożegnania są najlepszą oceną i najlepszym 
podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy 
umożliwili realizację tego przedsięwzięcia.

Tekst i zdjęcia: Dorota Niewiadomska
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Grupa „Leśne Dobre Dusze” - Magdalena, 
Anna, Marzena i Wioletta - z DPS „Leśny” w Zasko-
czynie, pod egidą Stowarzyszenia Wyżyna Gdańska, 
pozyskała z Akumulatora Społecznego fundusze na 
realizację projektu „Leśna wyobraźnia bez granic”.

Projekt polega na malowaniu intuicyjnym ob-
razów i jest elementem tzw. arteterapii. Malowanie 
nie polega na dokładnym odwzorowywaniu rzeczy-

„LEŚNA WYOBRAŹNIA BEZ GRANIC” W ZASKOCZYNIE
wistości, ale skupia się na ukazaniu emocji, przeżyć 
i wyobraźni malującego.

„Leśne Dobre Dusze” na plener malarski za-
prosiły: mieszkanki Domu Pomocy Społecznej 
w Zaskoczynie, gości z Ukrainy, Klub Seniora w Do-
machowie, Klub Seniora w Mierzeszynie.

Na zajęcia przybyli również: Wicestarosta 
Gdański Marzena Biernacka, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Trąbki Wielkie Marek Czerwiń-
ski, Dyrektor PCPR w Pruszczu Gdańskim Beata 
Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu 
Gdańskim Jolanta Andrysiak – Olszewska, Kustosz 
Biblioteki Publicznej w Mierzeszynie Ewa Papis, 
Maria i Władysław Ornowscy z Fundacji Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, Kami-
la Musiał i Artur Rajkowski z Fundacji Pokolenia 
i Dyrektor DPS „Leśny” Ryszard Rywacki,

Malowanie było świetną okazją do integracji 
międzypokoleniowej, międzynarodowej i społecz-
nej. Był grill i przepyszny poczęstunek w gościnnej 
altanie DPS „Leśny”. Zajęcia dały wiele radości ich 
uczestnikom i jak sami podkreślali – były źródłem 
przyjemności, odprężenia i relaksu. W efekcie po-
wstało wiele pięknych prac.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

WYJĄTKOWY WERNISAŻ W MIERZESZYNIE

W czwartek 30 czerwca 2022 roku Świetlica wiejska w Mierzeszynie na 
kilka godzin zamieniła się w galerię obrazów namalowanych w ramach pro-
jektu „Leśna wyobraźnia bez granic” dofinansowanego przez Fundusz Aku-
mulator Społeczny.

Wernisaż rozpoczął się od powitania gości przez Dyrektora DPS „Leśny” 
w Zaskoczynie Ryszarda Rywackiego.

Następnie wysłuchano pieśni w wykonaniu ukraińskich gości mieszkają-
cych w Mierzeszynie.

Była także ekspertyza obrazu pt. „Analiza meczu według Jacka Gmocha”, 
który został przy wystrzale konfetti wylicytowany za 10 000 000 (!) - gratulu-
jemy zakupu Iwonie Fenskiej!

Obecnością na wernisażu zaszczycił Starosta Gdański Marian Cichon. 
Dziękował za radosną, rodzinną atmosferę spotkania i za aktywność społecz-

ną grupy inicjującej („Leśne Dobre Dusze”) oraz 
wszystkich uczestników.

Władysław Ornowski z Fundacji „Pan Władek” 
poprowadził kilkukrotnie publiczność do wspól-
nego śpiewu, m.in. „Hej Sokoły” i „Gdy strumyk 
płynie z wolna”.

Goście zapoznali się również z historią wyjąt-
kowych obrazów w Mierzeszynie: namalowanego 
przez Zygmunta Bukowskiego rozmiękczoną zapał-
ką obrazu z XVII wieku odkrytego w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła pt. „Pojmanie Pana Jezusa” 
i o tryptyku „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga 
w kościele poewangelickim.

Bąbelki szampana podkreśliły wyjątkowość 
spotkania, a na koniec wiele obrazów znalazło 
swój nowy dom.

Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński
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MONIDŁO 
CZEKA NA 
CHĘTNYCH

Monidło, które pierwszy raz zaprezen-
towane zostało podczas Biesiady „Trąbki 
w Trąbkach”, znajduje się obecnie w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich. Skorzystało 
z niego już wiele osób, a wśród nich przedsta-
wicielki Stowarzyszenia Lions Club Gdańsk 
Amber. Zapraszamy kolejnych chętnych.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

ZAPRASZAMY PO 
KODY DO LEGIMI

Zapraszamy po kody do Legimi, czyli do usługi dostępu do ok. 66 
tysięcy e-booków i ok. 40 tysięcy audiobooków i synchrobooków na 
własnym urządzeniu (smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku 
ebooków) podłączonym do Internetu.

Kody można otrzymać drogą elektroniczną wysyłając maila na 
poniższe adresy:

gbp@gbp-trabkiwielkie.pl
katarzyna.madraszewska@gbp-trabkiwielkie.pl
monika.kosznik@gbp-trabkiwielkie.pl
ewa.papis@gbp-trabkiwielkie.pl
anna.chmielewska@gbp-trabkiwielkie.pl
Można je także uzyskać telefonicznie dzwoniąc do naszych bibliotek:
biblioteka w Trąbkach Wielkich - 512 005 144,
biblioteka w Sobowidzu - 505 016 071,
biblioteka w Mierzeszynie - 505 016 068
Chcielibyśmy, aby jak najwięcej z Was korzystało z tej usługi. Dla-

tego wprowadzamy zasadę: osoba, która otrzyma kod do Legimi i nie 
aktywuje go - nie otrzyma w kolejnym miesiącu nowego kodu.

Uwaga!!! Liczba kodów jest ograniczona i w przypadku wyczerpania 
dostępnej puli pozostaje oczekiwanie na przydział nowych z począt-
kiem kolejnego miesiąca.

Oferta dotyczy naszych Czytelników, którzy posiadają Kartę do 
Kultury. Można ją zakupić za 1 zł w jednej z naszych bibliotek.

Leszek Orczykowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich, po pozytywnie rozpatrzonym na-
szym wniosku, podpisała umowę z Biblioteką 
Narodową w Warszawie na realizację zadania 
pt. „Dofinansowania dla bibliotek publicznych 
na zakup nowości wydawniczych oraz usługi 
zdalnego dostępu do książek w formatach e-
-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobo-
oków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. 
w ramach NPRCz 2.0”.

W ramach tej umowy GBP w Trąbkach 
Wielkich otrzyma 9153,00 zł, które to dofi-
nansowano ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W ramach dotacji i wkładu własnego 
można nabywać:

DOSTANIEMY 9153 ZŁ Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ
a) publikacje w formie książek, które 

ukazały się drukiem lub na innym nośniku 
(książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, 
książki elektroniczne), multimedia, publikacje 
nutowe i kartograficzne, które są dostępne na 
rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to 
pierwsze wydanie czy wznowienie, drukowane 
czasopisma kulturalne i społeczno- kulturalne, 
o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości 
ukazywania się od miesięcznika do rocznika,

b) usługę zdalnego dostępu do książek 
w formacie e-booków i/lub audiobooków i/
lub synchrobooków.

Jednocześnie umowa ta zobowiązuje GBP 
w Trąbkach Wielkich do wydania środków 
własnych na w/w cele w wysokości 16998,43 
złotych. Tak więc w 2022 roku wydamy na 
zakup nowości wydawniczych oraz usługi 
zdalnego dostępu do książek 26151,43 zło-
tych. Dzięki temu nastąpi znaczne zwiększe-
nie atrakcyjności oferty bibliotek: w Trąbkach 
Wielkich, Sobowidzu i Mierzeszynie. Zapra-
szamy naszych Czytelników do przekonania 
się o tym.

Leszek Orczykowski
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Już po raz trzeci Gmina Trąbki Wielkie gościła kolarzy 
startujących w MH Automatyka Pomerania MTB Maraton. 
Pierwszy raz jednak start i meta znajdowały się w Cząstkowie 
na terenie Osady 49. Startowano na dwóch dystansach: MEGA 
ponad 55 km i SPEED 33 km. Na tym pierwszym ścigało się 212 
osób (32 zawodniczki i 180 zawodników), a na tym drugim 43 
osoby (5 zawodniczek i 38 zawodników). Tak więc udział w za-
wodach wzięło 255 osób: 37 zawodniczek i 218 zawodników.

Trasa, pomimo że należała raczej do szybkich i pła-
skich, potrafiła spłatać figle dzięki co chwilę zmieniającej się 
pogodzie. Zawodnicy podczas tej szybkiej gonitwy natrafili 

MH AUTOMATYKA POMERANIA MTB 
MARATON, TYM RAZEM W CZĄSTKOWIE

zarówno na słońce, jak i na burze z ulewą. Na szczęście wszy-
scy dojechali do mety cali i zdrowi.

Na dystansie MEGA pierwsi zawodnicy mijali metę z pręd-
kością średnią z całego wyścigu ponad 25 km/h. Zwycięstwo na 
tym koronnym dystansie odniósł Michał Bogdziewicz (Bogdzie-
wicz Team Cumulus), a tuż zanim wjechali na metę kolejno 
Krzysztof Krzywy (Cycling Planet) oraz Piotr Rzeszutek (KK Lew 
Lębork). Wśród kobiet świetny wyścig odegrała Anna Kołatka 
(KKK Dziki Team Kwidzyn) zwyciężając z dużą przewagą nad 
walczącymi niemal do mety o drugie miejsce: Moniką Kulling 
(LIFE SPORT BALANCE) i Iwoną Joskowską (Majbike Team).

Dystans SPEED to także zawrotne prędkości powyżej 
25 km/h. Na tej trasie zwyciężył, samotnie przekraczając 
metę, Dawid Przybylski (KKK Dziki Team). Finish zadecy-
dował o drugim miejscu Arka Petki (KK Lew Lębork) i trze-
cim - Mateusza Kudyka z Gdańska. Wśród kobiet z wielką 
przewagą wyścig na dystansie SPEED na pierwszym miejscu 
ukończyła Katarzyna Grochowska (Team MX Skórcz). Drugie 
miejsce wywalczyła walką do samej mety Wiktoria Klawitter 
(KK Lew Lębork), która wyprzedziła Kingę Skrzypczak (Klif 
MTB Team Chłapowo).

Nagrody najlepszym wręczali: Starosta Gdański Marian 
Cichon, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol oraz Prezes 
Stowarzyszenia Pomerania Sports Marek Wróbel.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

Od 27 czerwca do 3 lipca 2022 roku na kortach Kra-
kowskiego Klubu Sportowego Olsza odbywały się Mistrzostwa 
Polski kadetów (U-16) w tenisie.

Uczestniczyli w nich także tenisiści Tenisowego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego Leo Trąbki Małe: Antoni 
Małecki, Jakub Nyk, Olaf Wiśniewski i Leon Zaorski. Warun-
ki do gry były bardzo trudne, bo temperatura przekraczała 
30C. Nie przeszkodziły one w uzyskaniu znakomitych wy-
ników Leonowi Zaorskiemu. Startuje on w turniejach rangi 
Mistrzostw Polski od 10 roku życia, ale jak dotąd zdobywał 
brązowe medale w grze podwójnej, a w grze pojedynczej do-
chodził najwyżej do ćwierćfinałów. Tym razem zdobył dwa 
medale: złoty i srebrny. Złoty za wygraną w turnieju deblowym 
grając w parze z Mateuszem Lange (AZS Poznań). W drodze 
do finału stracili oni zaledwie 7 gemów pokonując kolejno 
następujące pary: Marcin Dójczyński (MKT Łódź), Igor 
Struski (KS Tęcza-Społem Kielce) 6 : 1, 6 : 2, Kacper Knitter 
(Fundacja Szczeciński KT Promasters), Filip Kosiński (KSKT 
Szczawno-Zdrój) 6 : 1, 6 : 2, Mateusz Mitoń (UKT Winner 
Kraków), Alan Ważny (KS Czarni Rzeszów) 6 : 0, 6 : 1. W fi-
nale pokonali parę Kacper Czyrek (BKT Advantage Bielsko-
-Biała), Jan Nowicki (Centralny KT Grodzisk Mazowiecki) 
4 : 6, 6 : 2, 10 : 6. W turnieju deblowym startowało jeszcze 
trzech zawodników TUKS Leo. Jakub Nyk wraz z Olafem 
Wiśniewskim pokonali w pierwszej rundzie swojego kolegę 
z klubu Antoniego Małeckiego i Konrada Marciniaka (Fun-
dacja Europejskie Centrum Tenisa Julianów) 6 : 4, 6 : 2, by 
ulec w drugiej rundzie parze Kacper Czyrek, Jan Nowicki 6 : 
4, 4 : 6, 6 : 10 i zajmując ostatecznie miejsca 5 – 8.

Również w grze pojedynczej Leon Zaorski odniósł 
życiowy sukces dochodząc do finału i zdobywając srebrny 
medal Mistrzostw Polski. Pokonał on kolejno następujących 

TENISISTA Z TRĄBEK MAŁYCH 
MISTRZEM POLSKI!!!

rywali: Szymon Malecki (Promień Opalenica) 6 : 2, 6 : 2, 
Tomasz Garbacz (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Pro-
masters) 6 : 1, 6 : 4, Alan Ważny (KT Czarni Rzeszów) 6 : 4, 
6 : 4, Kacper Knitter (Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy 
Promasters) 6 : 3, 6 : 1. W finale, po wyrównanym i stojącym 
na wysokim poziomie meczu, przegrał on z Bruno Kokotem 
(KS KT Szczawno-Zdrój) 3 : 6, 4 : 6. Także w turnieju sin-
glowym startowało jeszcze trzech zawodników TUKS Leo. 
Jakub Nyk pierwszy mecz wygrał z Antonim Kosyrzem (KT 
Warszawianka) 6 : 0, 6 : 2, drugi zaś z Kacprem Knitterem 
(Fundacja Szczeciński Klub Tenisowy Promasters) przegrał 
1 : 6, 1 : 6 i zajął miejsce 9-16, Olaf Wiśniewski natomiast 
przegrał pierwszy mecz z Antonim Wieczorkiem (KS Górnik 
Bytom) 6 : 4, 5 : 7, 2 : 6 i zajął miejsce 17-32, a Antoni Małecki 
przegrał pierwszy mecz eliminacji z Antonim Kosyrzem (KT 
Warszawianka) 1 : 6, 1 : 6.

Tenisistom TUKS Leo Trąbki Małe życzymy sukcesów 
w kolejnych turniejach.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: fb Bruno Kokot

JESTEŚMY NA 
3. MIEJSCU 
W POLSCE!!!

Wyjątkowo dużo puszek przekazaliśmy w tym roku do 
ponownego przerobu: dwa razy po 61 kg i raz rekordowo 75 
kg. W sumie w ciągu ostatnich dwóch lat zebraliśmy 404 kg 
puszek. Spowodowało to, że w rankingu polskich obiektów, na 
których odbywa się zbiórka puszek w ciągu ostatnich dwóch lat 
awansowaliśmy na 3. miejsce!!! Pierwsze miejsce zajmuje „Mała 
Szkoła” w Koninie Żagańskim (836 kg), drugie - Stowarzyszenie 
„Aktywny Orlik” w Dobrej (634 kg). Orlik przy GOKSiR wy-
przedza natomiast Szkołę Podstawową w Moskurni (363 kg), 
Orlik w Pyzdrach (361 kg), UKS Akademia Sportu Garnek 
(321 kg) i Powiatową Halę Sportową w Radomsku (288 kg).

Natomiast od początku akcji „Piłki za puszki” organizo-
wanej przez Fundację na Rzecz Odzysku Opakowań Alumi-
niowych RECAL z Warszawy zajmujemy 5. pozycję. Od 2016 
roku kiedy to podpisaliśmy stosowną umowę zebraliśmy już 
791 kg puszek. W przeliczeniu na ilość puszek (1 kg to 60 
puszek) wynosi to 47460. Za każde 15 kg zebranych puszek 
otrzymujemy wysokiej jakości piłkę. Za ostatnią dostawę 
otrzymamy więc 4 piłki, a od początku akcji otrzymaliśmy ich 
już 53. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uzy-
skania tego wyniku. Przypominamy: aluminiowe puszki moż-
na dostarczać do GOKSiR lub bezpośrednio do pojemników 
znajdujących się obok wejścia do Orlika na Placu Herbowym.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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Już nie z trenerem Sławomirem Matukiem, 
a z trenerem Kacprem Lipskim (na zdjęciu) rozpoczęli 
rozgrywki w sezonie 2022/2023 w klasie okręgowej pił-
karze Orła 1955 Trąbki Wielkie. W pierwszym meczu 
doznali porażki w Rumi z Orkanem 1 : 3. W drugim, 
w Trąbkach Wielkich, pokonali Gryf II Wejherowo 4 
: 0. Po tych meczach zajmują w tabeli 7. miejsce z 3 
punktami i stosunkiem bramek 5 : 3. W następnych 
kolejkach w rundzie jesiennej rozegrają oni następu-
jące mecze:
3. 20.08. (sobota), godz. 17.00, GKS Sierakowice – 

Orzeł 1955
4. 27.08. (sobota), godz. 14.00, Orzeł 1955 – KS 

Chwaszczyno
5. 03.09. (sobota), godz. 13.30, Jaguar II Gdańsk – 

Orzeł 1955
6. 10.09. (sobota), godz. 14.00, Orzeł 1955 – Orlę-

ta Reda
7. 16.09. (piątek), godz. 19.00, GTS Pruszcz Gdański 

– Orzeł 1955
8. 24.09. (sobota), godz. 14.00, Orzeł 1955 – GLKS 

Różyny 
9. 02.10. (niedziela), godz. 13.00, Bałtyk II Gdynia 

– Orzeł 1955
10. 08.10. (sobota), godz. 14.00, Orzeł 1955 – Cartu-

sia II Kartuzy
11. 15.10. (sobota), godz. 14.00, GTS Mokry Dwór 

– Orzeł 1955
12. 22.10. (sobota), godz. ?, Sztorm Kosakowo – 

Orzeł 1955
13. 29.10. (sobota), godz. ?, Orzeł 1955 – Zenit Łęczyce
14. 06.11. (niedziela), godz. 11.00, Gedania II Gdańsk 

– Orzeł 1955
15. 12.11. (sobota), godz. ?, Orzeł 1955 – Sokół Bo-

żepole Wielkie

ORZEŁ 1955 NA 7. MIEJSCU W KLASIE OKRĘGOWEJ
16. 19.11. (sobota), godz. 13.00, Osiczanka Osice – 

Orzeł 1955
17. 26.11. (sobota), godz. ?, Orzeł 1955 – Stocznio-

wiec Gdańsk
Natomiast Sokół Ełganowo, jak już informowa-

liśmy, zgłosił do rozgrywek dwie drużyny. Pierwsza 
grać będzie w klasie A, a druga – w klasie B. Start tych 
rozgrywek planowany jest na 20 sierpnia.

Do rozegrania w rundzie jesiennej drużyny te 
mają następujące mecze:
1. 20.08. (sobota), godz. 16.00, Wisła Długie Pole – 

Sokół I, 
20.08. (sobota), godz. 16.00, KS Grabiny Zameczek 

– Sokół II
2. 27.08. (sobota), godz. 17.30, Sokół I – Orzeł Straszyn
28.08. (niedziela), godz. 17.30, Sokół II – GTS Jusz-

kowo
3. 03.09. (sobota), godz. 16.00, Gryf Goręczyno – 

Sokół I
03.09. (sobota), godz. 17.00, Wisła Steblewo – Sokół II
4. 10.09. (sobota), godz. ?, Sokół I – Potok Pszczółki
10.09. (sobota), godz. ?, Sokół II – Pomerania Gdańsk
5. 17.09. (sobota), godz. 15.00, Amator Kiełpino – 

Sokół I
17.09. (sobota), godz. 19.00, Morena Gdańsk – Sokół II
6. 24.09. (sobota), godz. 16.00, Korona Cedry Małe 

– Sokół I
24.09. (sobota), godz. ?, Sokół II – GTS Rokitnica
7. 01.10. (sobota), godz. ?, Sokół I – Orzeł Gołubie
02.10. (niedziela), godz. 11.00, KS Klukowo 82 Gdańsk 

– Sokół II
8. 08.10. (sobota), godz. 13.00, Portowiec Gdańsk 

– Sokół I
09.10. (niedziela), godz. 19.00, AP KP II Gdynia – 

Sokół II

9. 15.10. (sobota), godz. ?, Sokół I – GTS Rotmanka
15.10. (sobota), godz. ?, Sokół II – Czarni II Pruszcz 

Gdański
10. 22.10. (sobota), godz. ?, Czarni Przemysław – 

Sokół I
23.10. (niedziela), godz. 11.00, Stoczniowiec II Gdańsk 

– Sokół II
11. 29.10. (sobota), godz. ?, Sokół I – Sporting Leźno
29.10. (sobota), godz. ?, Sokół II –Respect Przejazdowo
12. 05.11. (sobota), godz. ?, KS Mściszewice – Sokół I
05.11. (sobota), godz. 16.00, KS Sulmin – Sokół II
13. 12.11. (sobota), godz. ?, Sokół I – GKS Żukowo
12.11. (sobota), godz. ?, Sokół II – Sopocka AP

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Wiesław Kempa

W dniu 31 lipca 2022 roku na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ZSO 
Nr 1 w Pruszczu Gdańskim odbyły się 21. Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego 
w piłce nożnej. Startowało 7 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. 
W rozgrywkach grupowych grano 2 x 12 minut bez przerwy, natomiast w me-
czach o 1. i 3. miejsce 2 x 15 minut z 5 minutową przerwą. Wśród drużyn była 
także reprezentacja Gminy Trąbki Wielkie, którą tworzyli piłkarze LKS Sokół 
Ełganowo. Nasza drużyna nie przegrała żadnego meczu, ale … nie wygrała Mi-
strzostw. W rozgrywkach grupowych wygrała bowiem z Gminą Miejską Pruszcz 
Gdański 4 : 0 (bramki w tym meczu strzelali: Sebastian Bara, Kuba Piotrowski, 
Patryk Bela i Damian Wasyna), zremisowała z Gminą Suchy Dąb 1 : 1 (bramka: 
Sebastian Bara) i z Gminą Kolbudy 0 : 0, i zajęła drugie miejsce w grupie. Dzięki 
temu przystąpiła ona do meczu o 3. miejsce z Gminą Wiejską Pruszcz Gdański. 

NASI PIŁKARZE NA 4. MIEJSCU W POWIECIE
Zakończył się on wynikiem bezbramkowym, a w konkursie rzutów karnych 
lepsi okazali się rywale. Wygrali oni 4 : 2 i zajęli 3. miejsce, a naszej drużynie 
przypadło 4. miejsce. Gminę Trąbki Wielkie w tych Mistrzostwach reprezento-
wali: Michał Jasiak (Trąbki Wielkie), Damian Wasyna (Trąbki Wielkie), Karol 
Stoduś (Kaczki), Bartosz Brembor (Ełganowo), Filip Gockowski (Gołębiewko), 
Karol Literski (Gołębiewko), Sebastian Bara (Ełganowo), Kuba Piotrowski (Trąb-
ki Wielkie), Jakub Jasiak (Trąbki Wielkie), Patryk Bela (Trąbki Wielkie), Filip 
Pawlak (Kleszczewo), Adam Leszczyński (Kleszczewo). Mistrzostwo zdobyła 
Gmina Pszczółki, drugie miejsce zajęła Gmina Kolbudy, piąte – Gmina Przy-
widz, szóste – Gmina Suchy Dąb, a siódme – Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

Po 3. Zawodach w ramach Współzawodnictwa Gmin Powiatu Gdańskiego, 
czyli po Turnieju sportowo-rekreacyjnym Samorządowców, Senioriadzie i Mi-
strzostwach w piłkę nożną, prowadzi Gmina Wiejska Pruszcz Gdański – 21 pkt, 
druga jest Gmina Trąbki Wielkie – 18 pkt, a trzecia – Gmina Kolbudy – 16 pkt.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Karol Kusaj
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