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Gmina Trąbki Wielkie w dniach od 28 lutego do 4 marca 2018 roku uczestni-
czyła w Targach Wolnego Czasu w Norymberdze (Freizeit Messe Touristik und 
Garten). Gmina Trąbki Wielkie wzięła udział w targach wspólnie z Gminą Żuko-
wo na zaproszenie ze strony Wydziału Współpracy z Zagranicą Pomorskiego 
Urzędu Marszałkowskiego i Środkowej Frankonii. Warto dodać, że wspomniane 
regiony tj. Pomorskie i Środkowa Frankonia to regiony partnerskie, które nie 
tylko zaprosiły nasze gminy ale również bezpłatnie udostępniły swoją powierzch-
nię targową i wzięły na siebie wszystkie koszty związane z naszym uczestnic-
twem. Dodatkowo, wcześniej wypracowane relacje z partnerską Gminą Uehlfeld 
(45 km od Norymbergi) przyczyniły się do tego, ze to nasi niemieccy partnerzy 
z krainy tysiąca stawów (Gmina słynie z hodowli karpia) przyjęli na siebie cały 
ciężar ugoszczenia naszej delegacji. Serdecznie dziękujemy!

Targi odbywają się rokrocznie od 1966 roku. W tym 
roku prezentowało się na nich ok. 900 wystawców (m.in. biura 
podróży, partnerskie regiony, producenci kamperów, produ-
cenci sprzętu sportowego i ogrodowego itp.) z 22 krajów na 
75 000 m2, w połączonych ze sobą 12 halach tematycznych. 
Jak podaje organizator, w ciągu 5 dni, targi odwiedziło po-
nad 103 000 gości.

Każdy z 5 dni obecności na targach to intensywnie spę-
dzony czas, na liczonych w setkach, rozmowach i spotkaniach 
z rodowitymi Niemcami, podczas których promowaliśmy na-
szą partnerską współpracę z Gminą Uehlfeld, Województwo 
Pomorskie, Gdańsk i całe Trójmiasto, Polskę i oczywiście 
Gminę Trąbki Wielkie. 

Wielkim powodzeniem cieszyły się produkowane na 
terenie naszej Gminy kosmetyki AA firmy Oceanic. W tym 
roku, w wielu niemieckich ogrodach, rozkwitną biało-czer-
wone dalie, których korzenie rozdawaliśmy licznym gościom 
naszego stoiska. Niemieckie podniebienia zachwycały się 
smakiem polskich krówek. Niemieckie rodziny z dziećmi 
cieszyły kolorowe balony, długopisy i oczywiście wspo-
mniane krówki. 

Naszą ogromną radość budziły liczne odwiedziny nie-
mieckich przyjaciół, którzy byli już w Trąbkach Wielkich 
i dużo o nas i naszym regionie wiedzą i chcą prywatnie 
ponownie odwiedzić Pomorze. Częstymi gośćmi byli także 
przyjaciele z partnerskiej Gminy Uehlfeld z burmistrzem 
Wernerem Stoecker’em na czele. Mieliśmy również okazję 
zaprezentować Gminę Trąbki Wielkie i całe Województwo 
Pomorskie Richardowi Bartsch’owi Przewodniczącemu Powia-
tu Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Oprócz rozmowy 
i wymiany przyjacielskich gestów Przewodniczący Richard 
Bartsch skorzystał z gry w minigolfa czyli kolejnej atrakcji jaką 
przygotowaliśmy dla wszystkich odwiedzających. Skorzystało 
z niej wielu gości, wśród nich także prawdziwi pasjonaci gry 
w golfa, którzy od Aliny Rzeszewicz z Pola Golfowego w Po-
stołowie otrzymali karty zapraszające do wizyty w Postołowie. 
Być może już w tym roku odwiedzą to malowniczo położone 
18-dołkowe pole golfowe klasy mistrzowskiej. 

Niezwykłą niespodziankę sprawił nam Hans Grau, ok. 
50-letni, grający na trąbce cieśla związany z Fränkisches Fre-
ilandmuseum (frankońskie muzeum wsi niemieckiej w oko-
licach Uehlfeld, idea podobna do tego co znamy ze skansenu 

we Wdzydzach Kiszewskich). Na początku targów odwiedził 
nasze stoisko, zabrał ze sobą trąbkę, rozstawił stojak na nuty 
i ku naszemu zdziwieniu zaczął grać Mazurka Dąbrowskiego. 
Radość i duma rozpierały nas gdy wsłuchiwaliśmy się w te 
najpiękniejsze dźwięki rozbrzmiewające w całej hali. Wspa-
niałe przeżycie, za które serdecznie dziękujemy.

Wyjazd do Norymbergi był też okazją do roboczych 
wizyt przygotowujących wymianę młodzieży polsko – nie-
mieckiej. Już w tym roku kolejna grupa polskiej młodzieży 
odwiedzi Gminę Uehlfeld. To kolejne działanie o charakterze 
dalekosiężnym w relacjach Trąbki Wielkie – Markt Uehlfeld. 
Młodzież z obu państw ma okazję do tego, by poznać się 
i w przyszłości budować polsko-niemieckie relacje politycz-
ne, gospodarcze lub społeczne w oparciu o prawdziwy obraz 
wolny od stereotypów i zbędnych uprzedzeń. Wizerunek 
Polski i naszej Gminy za sprawą takiej wymiany może tylko 
skorzystać. Trudno to pominąć. 

Będąc na targach w Norymberdze nie mogliśmy nie od-
wiedzić Domu Krakowskiego, pełniącego funkcje polskiego 
centrum kultury i współpracy polsko-niemieckiej. Dodam, 
że Norymberga jest miastem partnerskim Krakowa. W myśl 
zasady, że musimy się wspierać, także poza granicami kra-
ju, odwiedziliśmy Dom Krakowski (Krakauer Haus), gdzie 
odbywał się wernisaż puckiej artystki Kamy Kuik. Jej prace 
prezentowały portrety głównie kobiet w różnych wariacjach 
niebieskiego i czerwieni. Prezentacji wybranych obrazów to-
warzyszył również podkład muzyczny. Muzyka była zainspiro-
wana obrazami artystki i grana na żywo na fortepianie podczas 
spotkania. Ciekawe doświadczenie, nie tylko dla koneserów. 

Za pośrednictwem gości do wielu niemieckich domów 
dotarły promocyjne gadżety z herbem naszej Gminy, cukierki, 
smycze, długopisy, kosmetyki i foldery po niemiecku i angiel-
sku opisujące walory przyrodnicze i historyczne Gminy Trąbki 
Wielkie a wraz z nimi, jesteśmy o tym przekonani, dobre wra-
żenie i pozytywny wizerunek, nie tylko naszej Gminy i Pomo-
rza, ale całej Polski. Wierzymy, że każda dobra rozmowa, żart, 
wspólnie wypita kawa, każda biało-czerwona dalia, każda roz-
grywka w minigolfa, każda opowieść o Gminie Trąbki Wielkie, 
o Wyżynie Gdańskiej, o polskim morzu i piaszczystych plażach, 
o bursztynie, o Gdańsku i całym Trójmieście i innych polskich 
atrakcjach buduje wartość marki, która nazywa się „Polska”, 
a której my przecież jesteśmy częścią. To wszystko decydu-
je o tym, że warto było zaprezentować się w Norymberdze. 

Mariusz Czerwiński
Zdjęcia: Andrzej Markowski

GMINA TRĄBKI WIELKIE NA 
TARGACH W NORYMBERDZE
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OBRADOWALI RADNI
Wyjątkowo nie w Sali obrad Urzędu Gminy Trąbki Wielkie, a w Szko-
le Podstawowej w Sobowidzu odbyła się Sesja Rady Gminy. Była to 
XLVIII Sesja Zwyczajna. Podjęto podczas niej następujące uchwały:

– XLVIII/341/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w spra-
wie zmian budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2018 rok,

– XLVIII/342/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032,

– XLVIII/343/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partner-
stwie i współpracy ze Związkiem Banków Polskich pn. 
„Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów 
i seniorów – współpraca sektora finansowego z jednostką 
samorządu terytorialnego”,

– XLVIII/344/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celo-
wej dla osób fizycznych na dofinansowanie prac służących 
ochronie powietrza, polegających na wymianie pieców 
węglowych na ekologiczne źródła ciepła, realizowanych 
w ramach konkursu „Czyste powietrze Gminy Trąbki 
Wielkie – edycja 2018”,

– XLVIII/345/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
nadania nazwy placu we wsi Mierzeszyn,

– XLVIII/346/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
udzielenia w 2018 roku Powiatowi Gdańskiemu pomo-
cy finansowej w formie dotacji celowej w celu wspólnej 
realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg poło-
żonych na terenie Powiatu Gdańskiego” (edycja 2018),

– XLVIII/347/2018 z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Trąbki Wielkie.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na 
stronie: https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2018-rok/uchwaly-
-rady-gminy-2018.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowski

„AKTYWNA TABLICA” 
W KŁODAWIE

Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie uczestniczyła 
w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–kom-
pensacyjnych – „Aktywna Tablica”. W ramach programu otrzymaliśmy 
dotację finansową w wysokości 14000 zł z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu technologii informacyjno – komunikacyjnej (monitor inte-
raktywny, komputery, głośniki). W ramach tego programu dodatko-
wo nauczyciele zostali przeszkoleni z obsługi zakupionych urządzeń 
i możliwości wykorzystania sprzętu w procesie dydaktycznym. Zaku-
piony sprzęt przyczynił się do szerszego wykorzystania technologii in-
formacyjno-komunikacyjnej w pracy z uczniami oraz uatrakcyjnienia 
procesu dydaktycznego.

Tekst i zdjęcie: Krzysztof Rek

PRACOWNIA KOMPUTEROWA 
W SOBOWIDZU

W dniu 6 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Sobowidzu miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni 
komputerowej. Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 
Leszczyński oraz uczeń – Karol Literski. Następnie Ksiądz Proboszcz 
Krzysztof Masiulanis poświęcił nową pracownię.

 Wójt Błażej Konkol podkreślił, że wszyscy cieszą się iż pracownia 
komputerowa jest dostępna i uczniowie mogą korzystać z urządzeń 
wysokiej jakości, które pozwolą na lepsze poznawanie świata, zmian 
w nim zachodzących i poszerzanie własnych horyzontów.

 Pracownia została wyposażona w dwadzieścia komputerów – sys-
tem operacyjny Windows 10 dla uczniów oraz jedno stanowisko dla 
nauczyciela.

 Mamy nadzieję, że dzięki nowej pracowni komputerowej wzrośnie 
jakość edukacji i poziom nauki w szkole.

Maria Maćkowska-Zarzycka
Zdjęcie: Andrzej Markowski
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Gmina Trąbki Wielkie otrzymała  dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w ramach programu z Powszechnej Nauki 
Pływania „Umiem Pływać”. Program dotyczy 
wspierania przedsięwzięć z zakresu upo-
wszechnienia sportu dzieci i młodzieży. Ma na 
celu umożliwienie podejmowania nauki pły-
wania przez uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych. W 2018 roku zorganizowane zostały 
zajęcia nauki pływania dla chętnych uczniów 
z klas I-II ze wszystkich szkół podstawowych 
z terenu Gminy Trąbki Wielkie. W zajęciach 
bierze udział ok. 150 dzieci.  Zajęcia zorgani-
zowano w Tczewskim Centrum Sportu i Re-
kreacji w cyklu 20 godzin dydaktycznych dla 
każdej z grupy uczniów. Zajęcia dla uczniów 
są bezpłatne. Gmina Trąbki Wielkie pokrywa 
koszty transportu do i z pływalni.

Patrycja Jereczek
Zdjęcie: Andżelika Arym-Szwindowska

DZIECI UCZĄ SIĘ PŁYWAĆ

Błotnia – 180 
Cząstkowo – 90 
Czerniewo – 307 
Domachowo – 394 
Drzewina – 93
Ełganowo – 677 
Gołębiewko – 362
Gołębiewo Średnie – 295 
Gołębiewo Wielkie – 667 
Graniczna Wieś – 279 
Kaczki – 443 
Kleszczewo – 600 
Klępiny – 57 

W GMINIE TRĄBKI WIELKIE  
ZAMELDOWANE SĄ 10782 OSOBY

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku w Gminie Trąbki Wielkie 
zameldowanych jest na pobyt stały i czasowy 10782 osoby. W po-
szczególnych sołectwach ich ilość jest następująca:

Kłodawa – 556 
Łaguszewo – 173 
Mierzeszyn – 873 
Pawłowo – 329 
Postołowo – 204 
Rościszewo – 227 
Sobowidz – 1452 
Trąbki Małe – 293 
Trąbki Wielkie – 1553 
Warcz – 239 
Zaskoczyn – 287 
Zła Wieś – 152 

Danuta Markowska

Wiele osób mieszka jednak w naszej 
Gminie bez zameldowania. Zachęcamy 
więc tych mieszkańców Gminy, aby za-
meldowali się w Gminie Trąbki Wielkie 
i poprzez meldunek w miejscu faktycz-
nego zamieszkania płacili podatki na 
rzecz własnego samorządu. Każda mel-
dująca się osoba, odprowadza od uzy-
skanych przez siebie dochodów podatki, 
które zasilają Budżet Gminy właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania. 
Gmina natomiast dzięki temu zysku-
je środki na realizację różnego rodzaju 
inwestycji. Dla lokalnego samorządu 
może być to solidny zastrzyk gotówki. 
Pieniądze te mogą być przeznaczone 
na dalsze inwestycje dla mieszkańców, 
czyli drogi, chodniki czy place zabaw.
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Dniu 29 marca 2018 roku Klub Seniora w Domachowie będzie 
miał 6 lat. W ubiegłym roku 22 kwietnia obchodziliśmy 5-lecie 
naszej działalności. Uroczystość odbyła się w świetlicy wiejskiej. 
Dopisali zaproszeni goście – Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Kon-
kol z małżonką, Sołtys wsi Krzysztof Pepliński, Rada Sołecka oraz 
zaprzyjaźnione Kluby Seniora z Sobowidza, Kłodawy i Mierzeszy-
na. Uroczystość uświetniły mieszkanki Domu Pomocy Społecznej 
„Leśny” w Zaskoczynie, które przygotowały przedstawienie teatral-
no-kukiełkowe zatytułowane „Brzydkie kaczątko”.

6-LECIE KLUBU SENIORA W DOMACHOWIE

Członkowie Klubu Seniora spotyka-
ją się w świetlicy wiejskiej raz w miesiącu,       
a w miarę potrzeby częściej. Wspólnie oma-
wiamy sprawy związane z naszą działalnością 
oraz dzielimy się wrażeniami z naszych wyjaz-
dów. Najczęściej wyjeżdżamy z „Klubem 55 
Plus” z Sobowidza. Z krótszych tras kilkakrot-
nie byliśmy w Toruniu, Ciechocinku, Liche-
niu, Szymbarku, Fromborku oraz poznaliśmy 
Malbork, Kartuzy, Sianowo i Chmielno. Z dal-
szych wyjazdów byliśmy w Niepokalanowie, 
Loretto, Żelazowej Woli, Warszawie, Krakowie, 
Wieliczce i Zakopanem. Poza tym cyklicznie 
wyjeżdżamy na Scenę Letnią w Gdyni-Orłowie 
oraz Targi Seniora w Sopocie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
nas wspierają i z nami współpracują, a szcze-
gólnie „Klubowi 55 Plus” z Sobowidza, Preze-
sowi Gminnej Rady Seniorów Władysławowi 
Kanka, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich 
Leszkowi Orczykowskiemu, władzom Gminy 
Trąbki Wielkie. Jesteśmy wdzięczni za to, że 
mamy takie piękne miejsce do naszych spo-
tkań.

Longina Górnowicz

55-LAT RAZEM
Państwo Marianna i Stanisław Rosa z Błot-

ni w dniu 15 lutego 2018 roku obchodzili 
piękny Jubileusz

55-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym 
szczególnym dniu, Szanownych Jubilatów, 
z koszem kwiatów, upominkiem i mnóstwem 
życzeń odwiedzili Z-ca Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie Jan Wiczling i Kierownik USC Lu-
dwika Zdun.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

Zorganizowaliśmy dwa krótkie wieczorki 
poetyckie z Zofią Sokół.

W ciągu roku jesteśmy uczestnikami za-
baw organizowanych przez Klub z Kłodawy. 
Wyjeżdżamy także do kina, teatru oraz na let-
nie imprezy gminne. W wolnym czasie dla po-
prawienia kondycji spacerujemy po okolicach 
Domachowa z kijkami Nordic Walking. Nasze 
spotkania zgodnie z zaleceniem dr Doroty Bąk 
rozpoczynamy usprawniającymi ćwiczeniami.

W najbliższym czasie planujemy wyjazd 
na wiosenne Targi Seniora w Sopocie oraz  
do Opery Bałtyckiej na „Cyganerię”. Jesienią 
chcemy zwiedzić Kazimierz Dolny, Bieszcza-
dy i Lwów.
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Zdjęcie: Bogusław Górnowicz
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„SPEŁNIANIE 
MARZEŃ” 
GENOWEFY 
LATOCHY

W dniu 16 marca 2018 roku 
w Bibliotece Publicznej w Trąb-
kach Wielkich odbył się wer-
nisaż malarstwa pt. „Spełnianie 
marzeń”. Zaprezentowanych 
było na nim 70 prac przedsta-
wiających głównie pejzaże, 
kwiaty i portrety. Ich autorką 
jest mieszkanka Kleszczewa 
Genowefa Latocha. Uczestni-
kom wernisażu podobały się 
wystawione obrazy. Świadczy-
ły o tym, zarówno wpisy do 
pamiątkowej księgi, jak i spore 
zainteresowanie ich kupnem. 
Wystawę można było obejrzeć 
do 23 marca.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Pułkowski
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           Wesołych   Świąt

Zdrowych, radosnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych oraz

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

Życzą  Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Trąbkach Wielkich

Wielkanoc, 01.04.2018 r.
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W styczniu oraz lutym Agencja Filmowa 
Nie Ma Co Się Smucić ze Szkoły Podstawowej 
z oddziałami Gimnazjum im. Kazimierza Ja-
giellończyka w Trąbkach Wielkich stworzyła 
animację Hlep me.  Film ten został wysłany 
na konkurs organizowany przez Filmotekę 
Szkolną w ramach akcji Nakręć się. Inspi-
racją naszego filmu było dzieło Grzegorza 
Skurskiego pt. Chleb. Na początku stycznia 
zaczęliśmy pisać scenariusz. Nie było to wcale 
takie proste, jak mogłoby się wydawać. Przez 
kilka godzin trwały zawzięte dyskusje. Pod-
czas burzliwych narad udało nam się ustalić, 
że nasza nowa produkcja będzie animacją. 
Zaraz po tym, jak opracowaliśmy scenariusz, 
zaczęliśmy przydzielać poszczególne zadania 
dla każdego z członków naszej ekipy. Za sce-
nografię odpowiadały trzy osoby: Martyna 
Kloskowska, Natalia Płaza, a także Aleksan-
dra Bida. Dziewczyny miały dużo pracy przy 
robieniu małych chlebków, ludzi i innych 
dekoracji. Jednak ich ciężka praca okazała 
się wartościowa. Reżyserem ruchu została 
Natalia Mazur, która była odpowiedzialna za 
poruszanie się postaci i przedmiotów na pla-
nie filmowym, co też było nie lada wyzwa-
niem. Borys Niski, czyli reżyser obrazu  miał 
za zadanie robienie zdjęć poruszających się 
elementów, a także koordynował pozostałymi 
zadaniami związanymi z animacją. Pracy było 
bardzo dużo, szczególnie przy braku środków 
na profesjonalny sprzęt. Realizowaliśmy nasz 
projekt dzień w dzień, by każdy szczegół był 
dopracowany. Oczywiście problemów nie bra-
kowało. Moim zdaniem największym kłopo-
tem było światło. Trzeba było ustawić je tak 
dobrze, żeby przy poszczególnych ujęciach 

SUKCES UCZNIÓW W KONKURSIE „NAKRĘĆ SIĘ”

nie było widać różnicy. Wynikało to głównie 
z tego, że nagrywaliśmy film o różnych porach 
dnia. Całość skończyliśmy w lutym. Monta-
żem zajęli się Martyna Kloskowska i Borys 
Niski, a producentem została nauczycielka 
Anna Puta-Kanarek. Efekty naszego filmu 
były zadowalające, ale  zaskoczeniem okazała 
się finałowa dziesiątka w Polsce. Byliśmy tym 
bardzo przejęci. Wsparcie okazały nam nasze 

rodziny, przyjaciele, a także cała szkoła. Na 
początku marca dowiedzieliśmy się o jeszcze 
jednej dla nas wielkiej nowinie, mianowicie 
wygraliśmy głosowanie internautów. Dzięku-
jemy wszystkim za oddanie na nas głosu. Tym 
właśnie projektem udowodniliśmy, że ciężka 
praca się opłaca.

Natalia Mazur
Zdjęcie: Martyna Kloskowska

MŁODZIEŻ NA WARSZTATACH 
DZIENNIKARSKICH W BERLINIE

W dniach od 11 do 17 marca 2018 roku dwóch uczniów z oddziałów 
gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. K. Pawłowskiej z Trąbek Wielkich 
wzięło udział w warsztatach dziennikarskich w Berlinie. Było to spotka-
nie redaktorów gazetki internetowej KLICK, w którym uczestniczyli 
uczniowie z różnych krajów Europy, m.in. z Czech, Słowacji czy Węgier.

Uczniowie z Trąbek Wielkich – Michał 
Kamiński i Konrad Radelski przez tydzień 
przygotowywali się do pracy dziennikarskiej. 
Na podstawie zdobytej wiedzy oraz zebranych 
materiałów z wywiadu z członkami młodzie-
żowego zespołu muzycznego z gimnazjum 
w Berlinie powstał artykuł, który można prze-
czytać na stronie internetowej gazetki KLICK. 
Tu link do artykułu:

http://blog.pasch-net.de/klick/archives/ 
1053-Eine-junge-Schueler-Band-aus-Berlin.
html

Dodatkowo uczestnicy warsztatów bra-
li udział w grze miejskiej, uczestniczyli we 
wspólnych zajęciach z gimnazjalistami z Wal-
ter-Rathenau-Gymnasium w Berlinie. Wie-
czorami podziwiali piękno stolicy Niemiec 
z kopuły Reichstagu oraz z pokładu statku 
podczas rejsu po Szprewie. W ramach inte-
gracji odbyły się rozgrywki na kręgielni. Wy-
jazd był możliwy dzięki projektowi PASCH, 
w którym szkoła z Trąbek Wielkich jest ak-
tywnie zaangażowana od 10 lat. Koszty pobytu 
uczniów pokrył Goethe Institut.

Tekst i zdjęcie: Irena Drożyńska
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JAJCARNIA ODBĘDZIE SIĘ 8 KWIETNIA
Ksiądz Krzysztof Masiulanis – proboszcz sobowidzkiej parafii, już po raz 19., za-

prasza na „Jajcarnię”, czyli rozpoczęcie sezonu motorowego na Pomorzu. Odbędzie się 
ona w Sobowidzu w niedzielę – 8 kwietnia. Będzie oczywiście Msza św. i poświęcenie 
motocykli. Dla motocyklistów będzie również grochówka, kawa i herbata. Przygotowane 
będą nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika zlotu, dla właściciela najstarszej 
maszyny, a także dla osoby, która przejedzie najdłuższą trasę, aby dotrzeć do Sobowidza. 
Wydarzenie zakończy na placu przy kościele koncert zespołu Boanerges Blues Band. Po-
czątek imprezy godzina 11.00.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

W Szkole Podstawowej Nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku już po raz 5 
odbyły się wojewódzkie konkursy poświę-
cone Żołnierzom Wyklętym: recytatorski, 
plastyczny i wokalny. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, tak i w tym, udział w nim wzięli 
uczniowie ze szkół Gminy Trąbki Wielkie. 
I podobnie jak w latach poprzednich zna-
leźli się oni wśród laureatów konkursów.

W Konkursie Recytatorskim „Żołnie-
rze Wyklęci w poezji” w kategorii uczniów 
szkół podstawowych zwyciężyła Wiktoria 
Czyż ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie, 
a w kategorii uczniów oddziałów gimnazjalnych Agnieszka Płocke ze Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich zajęła 3. miejsce.

Natomiast w Konkursie Plastycznym „Żołnierze Wyklęci zawsze w pamięci” wyróż-
nienia otrzymali: w kategorii uczniów klas I – III Agata Olszewska i w kategorii uczniów 
IV – VI – Igor Zybała (oboje ze Szkoły Podstawowej w Czerniewie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Katarzyna Czyż

LAUREACI KONKURSÓW 
O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH

PRZEKAŻ 1% PODATKU  
NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY W KŁODAWIE
Szanowni Państwo,

dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność sta-
tutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% po-
datku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez 
radę rodziców – za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji 
Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa 
podatku dochodowego..

Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę 
warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią 
Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że 
mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powi-
nien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego 
za rok 2017(PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39)

„RR Szkoły Podstawowej w Kłodawie.”
Z góry dziękujemy Rada Rodziców

ROLETY ŻALUZJE               MOSKITIERY               

zadzwoń lub odwiedź nasz zakład produkcyjny - przyjedziemy, 

doradzimy, zmierzymy.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY - Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 1H 

tel. (58) 731 19 71, (58) 691 17 32, fax (58) 692 11 51, poczta@alfasystem.pl

www.alfasystem.pl

-

-

-

-

-

 skuteczna ochrona przed owadami 
  i insektami

 bezinwazyjny montaż i demontaż, dzięki 
  zastosowaniu specjalnych łapek

 siatka w kolorze szarym

 profil ramki w kolorach: biały, brąz, 
  złoty dąb, mahoń i orzech

 moskitiery drzwiowe w kolorach: białym i
  brązowym, montowane na zawiasach

Moskitiery

Roletki w Prowadnicach
-

-

-

-

 bogata kolekcja tkanin: gładkich, 
  satynowych, drukowanych, 
  podgumowanych

 dzięki swej budowie kompatybilna 
  ze skrzydłem okna

 możliwość stopniowania podnoszenia, 
  niezależnie od położenia skrzydła okna

 osłony i prowadnice w czterech kolorach
  podstawowych: biały, brąz, beż, mahoń
  bez struktury 
  oraz ze strukturą: złoty dąb, orzech, 
  mahoń

wycenimy gratis!

Promocja letnia
Promocja letnia
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Projekt ten jest skierowany do dzieci w wieku od 0 do 
6 lat i ma na celu promocję czytelnictwa oraz zapraszanie 

MAMY JUŻ PIERWSZYCH  
„MAŁYCH CZYTELNIKÓW”

Od 18 stycznia 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trąb-
kach Wielkich realizowany jest projekt pod nazwą „Z książką na start”.

rodziców do czytania dzieciom książek. Do końca lutego 
z naszej oferty skorzystało 103 dzieci. Podczas pierwszej 

wizyty w bibliotece każde z nich otrzymało w prezencie 
książkę, Kartę do Kultury i Paszport Biblioteczny, a po 
wypożyczeniu minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego także pieczątkę w Paszporcie. Po uzbieraniu 
10 pieczątek na dzieci czekały kolejne nagrody – dyplomy 
potwierdzające ich czytelnicze zainteresowania. W Trąb-
kach Wielkich pierwszą osobą, która uzbierała w swoim 
Paszporcie Bibliotecznym 10 pieczątek i otrzymała Dy-
plom potwierdzający nadanie tytułu „Małego Czytelnika” 
z tekstem „Dziękujemy za wspólną przygodę i zapraszamy 
do biblioteki zawsze kiedy będziesz mieć na to ochotę” był 
6-letni Wojtek Rosanowski z Trąbek Wielkich, w Sobowi-
dzu – 6-letnia Emilia Bąk z Gołębiewka, a w Mierzeszynie 
– 5-letni Franek Klonowski z Błotni.

Serdecznie zachęcamy rodziców do odwiedzenia 
wraz z dziećmi biblioteki w Trąbkach Wielkich lub w So-
bowidzu lub w Mierzeszynie by przyłączyć się do akcji 
„Z książką na start”.

Aby dowiedzieć się więcej o akcji zapraszamy na 
www.zksiazkanastart.pl.

„Z książką na start” jest projektem realizowanym 
przez Fundację Metropolia Dzieci z Gdańska. Akcja 
została objęta patronatem honorowym: Instytutu Książ-
ki, Biblioteki Narodowej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Metropolia Dzieci, 
Województwa Pomorskiego, Polskiej Spółki Gazownictwa 
i Fundacji KGHM.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Ewa Papis Zdjęcie: Justyna JasińskaZdjęcie: Maria Ulicka

JUŻ WIEDZĄ JAKIEJ 
SOLI UŻYWAĆ

Która sól jest najlepsza i czy słusznie  mówimy o soli, że jest szko-
dliwa? Na te pytania i na wiele innych odpowiedział Czesław Dawiskiba 
28 lutego 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Sobowidzu.  Słuchacze 
dowiedzieli się między innymi, że sól w diecie człowieka jest niezbęd-
na, bez soli komórki przestają działać i obumierają, że najlepsza sól to 
taka, która nie ma konserwantów, a mimo to nie posiada wyznaczonego 
terminu ważności. Dowiedzieli się również, że walory i wachlarz zasto-
sowań soli nie maja końca: od doprawiania potraw, poprzez sprzątanie, 
kosmetykę aż do zastosowań leczniczych. Podczas spotkania prelegent 
zaprezentował lampy solne, które mają dobroczynny wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie dzięki temu, że neutralizują szkodliwe dzia-
łanie fal elektromagnetycznych oraz mają właściwości bakteriobójcze 
i wirusobójcze. Z prelekcji każdy wyszedł zadowolony, zarówno pro-
wadzący, jak i słuchacze.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

DKK DLA DOROSŁYCH 
JUŻ DZIAŁA

Inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych przy bi-
bliotece w Trąbkach Wielkich odbyło się w dniu 15 marca 2018 roku. Udział w nim 
wzięło 5 osób. Omawiano książkę Stefana Chwina „Dolina Radości”. Opisuje ona 
niezwykłą historię życia Eryka Stamelmanna, tajemniczego makijażysty gwiazd fil-
mowych i polityków, która zaczyna się na początku XX wieku w starym Gdańsku, 
biegnie dalej przez Monachium, Berlin, wojenną Warszawę, Moskwę i zataczając 
wielki krąg na mapie Europy, powraca znowu do Gdańska. Pełne zaskakujących 
zdarzeń życie bohatera łączy w sobie grozę i żart, powagę i wzruszenie. Eryk Sta-
melmann – trochę łgarz, trochę przestępca, trochę czarownik – dzięki swojej profesji 
poznaje sławnych ludzi, pojawia się w różnych miejscach, zmienia swoją tożsamość, 
a podczas tej fascynującej podróży poprzez niemal całe ubiegłe stulecie rozmyśla 
nad tajemnicami piękna, wierności i zdrady, dobra i zła. Książka jest gruba, bo ma 
aż 544 strony, ale czyta się bardzo dobrze, akcja wciąga i wszyscy byli zgodni, że 
warto ją przeczytać. Następne spotkanie DKK dla dorosłych odbędzie się w dniu 19 
kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich. Omawiana będzie książka Jacka Dehnela „Matka Makryma”. Zapraszamy.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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PIĘKNIE CZYTALI
W dniach od 20 do 22 lutego 2018 roku w siedzibie Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim odbył się pierw-
szy etap 8. Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Z książką na TY”. 
Udział w nim wzięło 100 uczniów z 18 szkół podstawowych. Uczniowie 
klas I mieli do przeczytania książkę Miry Jaworczakowej „Jacek, Wacek 
i Pankracek”, klas II – Jana Grabowskiego „Puc, Bursztyn i goście”, klas 
III – Ludwika Jerzego Kerna „Proszę słonia”, klas IV – Jadwigi Kor-
czakowskiej „Spotkanie nad morzem”, klas V – Anny Anichimowskiej 
„Duch starej kamienicy”, klas VI – Barbary Kosmowskiej „Pozłacana 
rybka”, a klas VII – Edmunda Niziurskiego „Siódme wtajemniczenie”. 
Jury brało pod uwagę płynność czytania, poprawność artykulacji gło-
sek, tempo czytania (pauzowanie, interpunkcję) oraz dobór środków 
artystycznego wyrazu.

Wśród laureatów, jak zwykle, nie mogło zabraknąć uczniów ze szkół 
Gminy Trąbki Wielkie.

Wśród III-klasistów zwyciężył Franciszek Szadkowski ze Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich przed Joanną Bukowską ze Szkoły 
Podstawowej w Mierzeszynie. Wśród uczniów klas IV ex aequo trzecie 
miejsce zajęli Aleksandra Dzieżyc ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich i Bartosz Pawlukiewicz ze Szkoły Podstawowej w Sobowidzu. 

Natomiast uczennice Szkoły Podstawowej w Czerniewie Kinga Pozor-
ska i Aleksandra Gajewska zajęły drugie miejsca w kategorii uczniów, 
odpowiednio, V i VII klas.

Organizatorami Konkursu są: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna 
– Filia w Pruszczu Gdańskim, Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich oraz Szkoła Podstawowa w Kłodawie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariola Meyka

Z myślą o paniach w dniu 10 marca 2018 roku w Sali GOKSiR 
odbył się koncert „Federowicz Stroynowski Duo”. Anna Federowicz 
zaśpiewała przy akompaniamencie Tomasza Stroynowskiego najwięk-
sze przeboje legendarnej Anny German: „Bal u Posejdona”, „Gori, gori 
moja zwiezda”, „Wróć do Sorrento”, „Tango d’amore”, „Człowieczy los” 
i „La Mamma”. Ale nie tylko – wykonała także m.in. utwory: Anny 
Jantar, Katarzyny Majdaniec, Nataszy Zylskiej, Haliny Kunickiej. Tym 
koncertem potwierdzili oni, że są znakomitymi artystami. Świadczyły 

PIOSENKI I KWIATKI DLA PAŃ

o tym burze braw po każdym utworze i długa kolejka, już po koncercie, 
po płytę z dedykacją i autografami.

Koncert był także okazją do świętowania, z dwudniowym opóźnie-
niem, Dnia Kobiet. Obecni na Koncercie panowie odśpiewali paniom 
„100 lat”, a Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol wręczył im kwiatki.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ewelina Szulc
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W kategorii seniorek i seniorów podczas 
7 rund (tempo 15 minut) rywalizowało 12 
osób. Najlepszym okazał się, z dorobkiem 6 
pkt, Karol Kusaj z Ełganowa, który pokonał 
Jacka Nowaka z Trąbek Wielkich, Ryszarda 
Korkowskiego z Trąbek Małych, Dariusza Ko-
sikowskiego z Czerniewa, Wojciecha Raczkow-
skiego z Ełganowa i Wiesława Kempę z Trąbek 
Wielkich, a zremisował ze Sławomirem Kusa-
jem i Pawłem Zajączkowskim (obaj Ełganowo). 
Drugi był Sławomir Kusaj, który zdobył o 0,5 
pkt mniej. On z kolei wygrał z Jackiem Nowa-
kiem, Pawłem Zajączkowskim, Lidią Myśliwiec 
z Gołębiewa Wielkiego, Wojciechem Raczkow-
skim, Tomaszem Fijałem z Gołębiewa Wielkie-
go, zremisował z Karolem Kusajem i przegrał 
z Dariuszem Kosikowskim. Na trzecim miejscu 
uplasował się Jacek Nowak. Zdobył on 5 pkt 
zwyciężając Dariusza Kosikowskiego, Lidię 
Myśliwiec, Anitę Zielke z Kleszczewa, Karola 
Pozorskiego z Postołowa i Wiesława Kempę. 
Przegrał natomiast z Karolem Kusajem i Sła-
womirem Kusajem.

Najlepszą wśród pań została Lidia My-
śliwiec, która w klasyfikacji uwzględniającej 
także panów zajęła 7. miejsce zdobywając 4 
pkt. Pokonała ona Wojciecha Raczkowskiego, 
Tomasza Fijała i Wiesława Kempę, zremiso-
wała z Ryszardem Korkowskim i Dariuszem 
Kosikowskim, a przegrała ze Sławomirem Ku-
sajem i  Jackiem Nowakiem.

10. osób rywalizowało w kategorii żaczek 
i żaków (r. 2005 i młodsi), ale grali oni o jed-
ną rundę mniej.

Posiadający III kategorię szachową Kewin 
Korkowski z Trąbek Małych nie miał sobie 
równych i wygrał wszystkie pojedynki. Jego 
rywalami byli: Kinga Pozorska z Postołowa, 
Róża Fischer z Granicznej Wsi, Hubert Bu-
kowski z Trąbek Wielkich, Krzysztof Pozorski 

GOŁĘBIEWO WIELKIE NAJLEPSZE W SZACHACH

W dniu 25 lutego 2018 roku w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich odbyły się 45. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w szachach. 
Wzięło w nich udział 26 osób (8 szachistek i 18 szachistów) z 8 sołectw.

z Postołowa, Aleksander Piórek z Trąbek Wiel-
kich i Marcelina Olszewska z Trąbek Wielkich.

Drugą, a jednocześnie pierwszą wśród 
dziewcząt, była Kinga Pozorska z Postołowa 
zdobywczyni 4,0 pkt. Zwyciężyła ona: Różę 
Fischer, Krzysztofa Pozorskiego, Oliwię Fijał 
z Gołębiewa Wielkiego, Marcelinę Olszewską, 
a przegrała z Kewinem Korkowskim i Huber-
tem Bukowskim. Trzecia była Róża Fischer 
z Granicznej Wsi również z 4,0 pkt, która 
oprócz porażek z w/w pokonała: Krzysztofa 
Pozorskiego, Oliwię Fijał, Michalinę Olszewską 
i Lenę Rogalską. 4,0 pkt zdobył także Hubert 
Bukowski. Tak więc o kolejności pomiędzy 
tymi osobami decydował Współczynnik Bu-
chholza

W pozostałych kategoriach nie było już 
takiej frekwencji. Juniorów było tylko trzech. 
Dariusz Zajączkowski z Ełganowa okazał się 
lepszy od Damiana Schrödera z Gołębiewa 

Wielkiego i Huberta Hałuna z Trąbek Wiel-
kich. Drugie miejsce zajął szachista z Gołębie-
wa Wielkiego, a trzecie – z Trąbek Wielkich. 
Jeszcze gorzej było wśród młodzików – zgłosił 
się tylko jeden. I to właśnie Mateusz Łopuch 
z Czerniewa został Mistrzem Gminy w tej ka-
tegorii wiekowej.

Najgorzej jednak było w kategoriach mło-
dziczek i juniorek, gdyż do rozgrywek nie 
zgłosiła się żadna szachistka.

W klasyfikacji sołectw wygrało, po 3 latach 
przerwy, Gołębiewo Wielkie z dorobkiem 102 
pkt, które reprezentowane było w czterech ka-
tegoriach. O 2 punkty mniej zdobyły Trąbki 
Wielkie także reprezentowane w 4 kategoriach. 
W trzech kategoriach walczyli reprezentanci 
Czerniewa i Postołowa. 74 punkty zdobyło 
Postołowo, a 70 – Czerniewo. Na kolejnych 
miejscach uplasowali się: Ełganowo, Trąbki 
Małe, Graniczna Wieś i Kleszczewo.

Najmłodszą szachistką była 8-letnia Mi-
chalina Olszewska, a najmłodszym szachistą 
– 9-letni Aleksander Piórek. Oboje mają po 8 
lat. Natomiast najstarszym uczestnikiem Mi-
strzostw był 67-letni Wiesław Kempa.

Trójka najlepszych w każdej kategorii 
otrzymała medale i dyplomy, trzy najlepsze 
sołectwa puchary, dyplomy i talony do korzy-
stania z Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich 
(odpowiednio 3, 2 i 1 godzinę), a najmłodsi 
statuetki i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol.

Podczas Mistrzostw promowany był 
projekt „Sport dla wszystkich i środowiska”. 
W ramach tego projektu Fundacja na rzecz 
Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL 
dostarczyła dla szachistów bezpłatne napoje 
izotoniczne w limitowanej serii aluminiowych 
puszek Every Can Counts. Przez cały czas 
trwania zawodów prowadzona była zbiórka 
pustych puszek do specjalnego pojemnika, 
a także prowadzona była akcja informacyjna 
na temat właściwego postępowania z zużytymi 
opakowaniami.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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Po raz drugi w Gminie Trąbki Wielkie odbył się „Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Tropem Wilczym”. Poprzedzony został Mszą św. 
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sobowidzu. Potem 
wszyscy kierowali się na tamtejsze boisko, gdzie usytuowane były 
start i meta. Biegano na trzech dystansach: 1963 m, 5 km i 10 km 
(dwie pętle po 5 km). Starterem był Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol. Udział w nich wzięło 116 osób, w tym 51 zawodni-
czek i 65 zawodników. Większość z nich pochodziła z Gminy Trąb-
ki Wielkie, ale byli także mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Tczewa, 
Pruszcza Gdańskiego, Kolbud, Skarszew, Straszyna, Godziszewa, 
Krzywego Koła, Juszkowa. 

„TROPEM WILCZYM” W SOBOWIDZU POBIEGŁO 116 OSÓB

Najstarszym uczestnikiem Biegu był 
74-letni Jerzy Lejk z Mierzeszyna, natomiast 
najmłodsi to bliźniaki – 2-latkowie Aleksan-
der i Ksawery Butowscy z Mierzeszyna, któ-
rzy trasę pokonali w wózkach. Biegli także: 
Radny Gminy Trąbki Wielkie Andrzej Klo-
nowski, sołtysi: Klępin – Marta Grzesiuk, Złej 
Wsi – Marcin Mazankiewicz i Domachowa 
– Krzysztof Pepliński, Radca Prawny Urzędu 
Gminy Trąbki Wielkie – Wawrzyniec Rybak, 

Maria i Władysław Ornowscy z Fundacji Po-
mocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Wła-
dek”, Radca Prawny Starostwa Powiatowego 
w Pruszczu Gdańskim Robert Dargiewicz 
i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lublewie 
Przemysław Sautycz. Biegano po okolicznych 
lasach. Dystans 1963 m pokonało 60 osób, 
a najszybciej – Magdalena Hennig z Ełgano-
wa. Wśród 39 startujących na dystansie 5 km 
najszybszy był Maciej Dyks z Mierzeszyna. 
Natomiast pierwszy na mecie biegu na 10 km, 
w którym uczestniczyło 17 osób, zameldował 
się Dariusz Pietryczuk z Pruszcza Gdańskiego. 
Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymali pakiety 
startowe zawierające koszulkę z wizerunkiem 
Żołnierzy Wyklętych, opaskę na rękę, komiks 
o Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” oraz  
okolicznościowe publikacje, a na mecie okazałe 
medale. Medale wręczali: Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol, Przewodniczący Rady 
Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński 
oraz Radny Gminy Trąbki Wielkie Marian 
Płotka. Po Biegu wszyscy mogli także posi-
lić się ciepłym bigosem oraz gorącą herbatą 
w ogrzewanym namiocie. Kto chciał mógł na-
pić się napojów izotonicznych w limitowanej 
serii aluminiowych puszek Every Can Counts.

Organizatorem Biegu był Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wiel-
kich, a jego partnerami: Parafia pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Sobowidzu, Nadleśnictwo 
Kolbudy, OSP w Sobowidzu, OSP w Mierze-
szynie, OSP w Ełganowie, Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Trąbkach Wielkich, Ośrodek 
Kultury, Sportu i Biblioteka Gminy Pruszcz 
Gdański z Cieplewa.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Sławomir Kusaj
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Zwyciężył Lew Lębork, który najpierw w grupie 
pokonał Bałtyk Gdynia 3 : 0 i Myśliwiec Tuchomie 
2 : 0 oraz przegrał z Victorią Gdańsk 0 : 2, w ćwierć-
finale zwyciężył z LZS Bojano 4 : 1, w półfinale po 
bezbramkowym meczu dopiero w rzutach karnych 
3 : 2 okazał się lepszy od Jedynki Reda, a w finale 
wygrał 1 : 0 z Błękitnymi Wejherowo. Najlepszym 

W dniu 11 marca 2018 roku w Hali Sportowej 
w Przywidzu odbyły się 18. Mistrzostwa Powiatu Gdań-
skiego w futsalu. Udział w nich wzięło 5 drużyn repre-
zentujących gminy: Kolbudy, Pszczółki, Przywidz, Trąbki 
Wielkie i Miasto Pruszcz Gdański. Grano systemem „każ-
dy z każdym”. Mecze trwały po 12 minut. Zwyciężyła, 
podobnie jak w ubiegłym roku, Gmina Trąbki Wielkie. 
W pierwszym meczu Mistrzostw zmierzyła się z Gminą 
Przywidz. Jak się później okazało był to mecz dwóch naj-
lepszych drużyn. Goście przystąpili do tego meczu pewni 
siebie. Pierwszą bramkę meczu, a także Mistrzostw, zdo-
był Cezary Kusaj w 4 minucie. Wydawało się, że kwestią 
czasu będą następne, ale to gospodarze wyrównali w 8 
minucie i do końca trwał wyrównany pojedynek. Decy-
dującą bramkę na 2 : 1 zdobył Jakub Pelowski dopiero 4 s 

LEW LĘBORK NAJLEPSZY W LOTOS GRIFFIN CUP U-8

W dniu 3 marca 2018 roku w Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich odbył się Turniej 
piłki nożnej LOTOS Griffin Cup U-8. Udział w nim wzięło 11 drużyn: Sokół Ełganowo, 
Grom Nowy Staw, Dragon Bojano, Błękitni Wejherowo, Victoria Gdańsk, Bałtyk Gdynia, 
Myśliwiec Tuchomie, Lew Lębork i UKS Jedynka Reda, Victoria Słupsk, AP KP Gdynia.

zawodnikiem Turnieju został Michał Bochentyn 
(Błękitni Wejherowo), najlepszym strzelcem – Szy-
mon Nowicki (Lew Lębork), a najlepszym bramka-
rzem – Krzysztof Menzel (Jedynka Reda).

Jedyny zespół z Gminy Trąbki Wielkie – So-
kół Ełganowo zakończył swój udział w Turnieju na 
rozgrywkach grupowych. Pierwszy mecz wygrał 
z Gromem Nowy Staw 1 : 0, ale dwa następne prze-
grał (z LZS Bojano 0 : 3 i z Błękitnymi Wejherowo 
0 : 7) i zajął 3. miejsce w grupie nie dające awansu 
do ćwierćfinału.

Turniej został zorganizowany przez Pomor-
ski Związek Piłki Nożnej, Gminę Trąbki Wielkie 
oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich. Sponsorem strategicznym 
Turnieju była Grupa LOTOS.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski

MISTRZOSTWO POWIATU DLA FUTSALISTÓW 
Z GMINY TRĄBKI WIELKIE

Rozpoczęły się rozgrywki Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej. W klasie okręgowej obie nasze drużyny wygrały 
swoje pierwsze mecze po 2 : 0: Orzeł 1955 Trąbki Wielkie 
na wyjeździe z GKS Sierakowice, a Sokół na własnym bo-
isku z Bałtykiem II Gdynia. Sokół poza tym zremisował 
bezbramkowo w Sopocie z Kamionką. Natomiast w klasie 
B – GKS Trąbki Wielkie rozgromił, grając jako gospodarz 
w Gdańsku, z GTS Juszkowo 5 : 0, a Olimp Mierzeszyn 
w Steblewie przegrał z Wisłą 2 : 4.

Kolejne mecze naszych drużyn na własnych boiskach 
odbędą się w następujących terminach:

przed ostatnim gwizdkiem sędziego. W kolejnych dwóch 
meczach nasi piłkarze pewnie pokonali swoich rywali po 
3 : 0. Najpierw Gminę Kolbudy po bramkach Cezarego 
Kusaja w 2 minucie i Jakuba Pelowskiego w 4 i w 8 mi-
nucie. Potem Gminę Pszczółki. Zdobywcami goli w tym 
meczu byli: Jakub Pelowski w 3 i w 10 minucie oraz Łukasz 
Mejer w 6 minucie. Aby zdobyć Mistrzostwo Powiatu nasz 
zespół musiał w ostatnim meczu co najmniej zremisować 
z Miastem Pruszcz Gdański. I mimo ogromnej przewagi, 
pruszczanie nie potrafili przez długie okresy gry przejść 
na naszą połowę, zremisowali. Naszą Gminę reprezen-
towali: Przemysław Mejer, Mariusz Brzeziński, Cezary 
Kusaj, Łukasz Mejer, Jakub Pelowski i Sebastian Bara. 
Na drugim miejscu uplasowała się ekipa z Gminy Przy-
widz, która w ostatnim, decydującym meczu, pokonała 

Gminę Kolbudy 1 : 0. Trzy najlepsze zespoły obdarowane 
zostały pucharami i medalami, które wręczali: Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny i Wójt Gminy Przywidz Ma-
rek Zimakowski.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

PIŁKARZE JUŻ NA BOISKACH
28 marca 2018 roku (środa), godz. 15.30 ORZEŁ 1955 

– GKS Kowale
28 marca 2018 roku (środa), godz. 16.00 SOKÓŁ – Wiet-

cisa Skarszewy
31 marca 2018 roku (sobota), godz. 14.00 OLIMP – EPT 

Grabiny Zameczek
8 kwietnia 2018 roku (niedziela), godz. 14.00 GKS – 

GTS Rotmanka
14 kwietnia 2018 roku (sobota), godz. 15.00 SOKÓŁ – 

Orlęta Reda

14 kwietnia 2018 roku (sobota), godz. 15.30 ORZEŁ 1955 
– Kaszuby Połchowo

15 kwietnia 2018 roku (niedziela), godz. 14.00 OLIMP 
– GKS

21 kwietnia 2018 roku (sobota), godz. 15.30 ORZEŁ 1955 
– KS Mściszewice

22 kwietnia 2018 roku (niedziela), godz. 14.00 GKS – 
Wisła Steblewo

28 kwietnia 2018 roku (sobota), godz. 16.00 SOKÓŁ – 
GKS Kowale

1 maja 2018 roku (wtorek), godz. 14.00 OLIMP – Wisła 
Długie Pole

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Karol Kusaj
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