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Tak jak zapowiadaliśmy dzieci uczestniczące w projekcie „Dzieci 
Dzieciom – Nasza Pierwsza Książka” Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich i CEMEX Polska – Żwirownia Mirowo udały 
się w dniu 20 listopada 2018 roku do Pomorskiego Hospicjum dla 
dzieci w Gdańsku oraz do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, aby przekazać 
podopiecznym tych placówek książki, w których znajdują się ich 
prace plastyczne i literackie.

DZIECI Z GBP PRZEKAZAŁY AUTORSKIE 
KSIĄŻKI DZIECIOM Z HOSPICJUM I SZPITALA

Ale nie tylko. Obok książek przekazały 
także ręcznie robione serduszka oraz pluszowe 
maskotki. Zostały one zakupione za pienią-
dze, które pierwotnie miały być przeznaczo-
ne na wycieczkę dla uczestników projektu 
do Pelplina. Dzieci same postanowiły jednak 
nie jechać na wycieczkę, a kupić maskotki!!! 
Torby z prezentami zostały oddane pracowni-
kom Hospicjum, którzy następnie przekażą je 
podopiecznym Ośrodka. Natomiast w Klinice 
Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego zostały prze-
kazane bezpośrednio chorym dzieciom przez 
przedstawicielkę uczestników projektu i przed-
stawiciela wolontariuszy ze Żwirowni Mirowo.

W wyjeździe do Gdańska uczestniczył tak-
że Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
który powiedział do dzieci: „Jestem z was bar-
dzo dumny. Jestem dumny, że dzieci i młodzież 
z Gminy Trąbki Wielkie mają takie poczucie 
pomagania innym, więc za to wam bardzo 
serdecznie dziękuję.”

A TAKŻE ZAPREZENTOWAŁY 
KSIĄŻKĘ NA PORANKU AUTOR-

SKIM SWOIM NAJBLIŻSZYM
Kolejnym wydarzeniem związanym z re-

alizacją przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Trąbkach Wielkich i Firmę CEMEX Polska 

– Żwirownia w Mirowie projektu „Dzieci Dzie-
ciom – Nasza Pierwsza Książka” było spotkanie 
autorskie w dniu 22 grudnia 2018 roku. Od-
było się ono wczesnym rankiem w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich. Udział w niej 
wzięli wszyscy autorzy prac literackich i pla-
stycznych znajdujących się w książce „Dzieci 

Dzieciom” wraz z Aleksandrą Nowogrodzką, 
pod kierunkiem której powstała ta publika-
cja. Na widowni natomiast zasiedli najbliżsi 
naszych małych pisarzy i plastyków, a razem 
z nimi Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol. Dzieci kolejno odczytywały napisane 
przez siebie teksty. Wśród wielu z nich znalazł 
się także jeden o bibliotece, który szczególnie 
nas urzekł. Oto on:

„Czasami nie rozumiem, dlaczego ludzie 
tak rzadko chodzą do biblioteki. W bibliote-
kach jest tak wiele tajemniczości. Najlepsze 
książki to te najstarsze. Zapach starych kartek, 
pochodzący z XX-wiecznych książek, mie-
szający się z zapachem druku, farby, świeżo 
parzonej kawy. To ten aromat potęguje ma-
giczny klimat. Czasami, kiedy czytam między 
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półkami pełnymi książek, czuję przytłoczenie, 
wiedząc, że otacza mnie niezliczona ilość hi-
storii, powieści i niezwykłych przygód. Tyle 
osób, zwierząt, rzeczy, istot czekających na 
poznanie i zrozumienie! Wszystko to czeka na 
zakurzonych półkach. Najlepsze jest w książ-
kach to, że kiedy czytamy, możemy stać się 
innymi, zobaczyć, poczuć coś, co nie istnieje, 
posmakować czegoś, czego gdzie indziej nie 
można doświadczyć.”

Zarówno autor tego tekstu, jak i pozostali, 
nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Wszy-
scy na widowni byli pod wrażeniem tego czego 
usłyszeli. Dał temu wyraz także Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Pogratulował 
on dzieciom udziału w projekcie, chęci po-
magania innym i postawy podczas wyjazdu do 
Pomorskiego Hospicjum dla dzieci w Gdańsku 
oraz do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onko-
logii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku. Podziękował także wszystkim, 

którzy przyczynili się do wydania tej publi-
kacji, a na zakończenie swojego wystąpienia 
poprosił dzieci o …autografy na swoim eg-
zemplarzu. Dzieci oczywiście, z przyjemnością, 
spełniły tę prośbę. Tak jak i podobne prośby 
wielu innych osób.

Było coś dla ducha – było też coś dla cia-
ła. A to za sprawą rodziców małych artystów, 
którzy dostarczyli na to spotkanie wiele słod-
kości. Na zakończenie odbyła się wspólna 
sesja zdjęciowa.

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY KSIĄŻEK 
ZOSTANIE PRZEKAZANY DO 

HOSPICJUM
Z całego wydrukowanego nakładu część zo-

stała przekazana chorym dzieciom, część trafiła 

do autorów projektu, część do bibliotek szkół 
w Gminie Trąbki Wielkie, natomiast część 
została przeznaczona na sprzedaż. Można 
je kupić w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich. Cena książki wynosi 25 zł. Dochód 
z jej sprzedaży zostanie przekazany do Po-
morskiego Hospicjum dla dzieci w Gdańsku

Przypomnijmy – „Dzieci Dzieciom – Na-
sza Pierwsza Książka” to projekt Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich 
i CEMEX Polska – Żwirownia Mirowo. Zo-
stał on wyróżniony w Konkursie grantowego 
programu wolontariatu pracowniczego CE-
MEX Polska organizowanego przez Fundację 
CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzi-
bą w Warszawie i otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 4000 zł. Dzięki temu w okresie 
od maja do grudnia w bibliotekach publicz-
nych w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu 
odbywały się warsztaty twórcze, ćwiczenia 
w tworzeniu tekstów, projektowanie książki, 
spotkania czytelnicze oraz zajęcia literacko-
-ilustracyjne. Udział w zajęciach brały dzieci 
w wieku od 5 do 16 lat. Dodatkowo odbywały 
się zajęcia-warsztaty z wolontariuszami z Fir-
my Cemex, którzy bardzo zaangażowali się we 
wsparcie i realizację projektu. Zajęcia z nimi 
prowadziła Aleksandra Nowogrodzka. Ich 
efektem jest wydanie książki. Pomoc w wy-
daniu książki udzieliło także Wydawnictwo 
Bernardinum z Pelplina.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska
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W grudniu 2018 roku odbyły się dwie sesje Rady Gminy 
Trąbki Wielkie: 14 i 21.

Podjęte zostały wtedy następujące uchwały:
– III/13/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian 

budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2018 rok,
– III/14/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032,
– III/15/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie 

projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadze-
nia ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu,

OBRADOWALI RADNI
– III/16/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

”Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i narkomanii dla Gminy Trąbki Wielkie na rok 2019”,

– IV/17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2032,

– IV/18/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 
”Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych i narkomanii dla Gminy Trąbki Wielkie na rok 2019”,

– IV/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy Trąbki Wielkie na 2019 rok,

– IV/20/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie za-
twierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trąbki 
Wielkie na 2019 rok,

– IV/21/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie pod-
wyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wspar-
cia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– IV/22/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie okre-
ślenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– IV/23/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustano-
wienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakre-
sie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– IV/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie usta-
lenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz cen innych usług,

– IV/25/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przy-
jęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032,

– IV/26/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwa-
lenia budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2019 rok.

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

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol i Wice-
marszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkow-
ski zawarli umowę w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Konkurs 3.1. RPO WP 2014-2020 – Edukacja 
przedszkolna dotyczącą projektu „Upowszechnianie i pod-
niesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie”. Projekt ma być zakończony do sierpnia 
2020 roku. Jego wartość to 3 604 675,00 zł, a wartość do-
finansowania UE – 3 063 973,75 zł.

Projekt zakłada upowszechnianie i podnoszenie ja-
kości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie. 
Zwiększona zostanie dostępność edukacji przedszkolnej 
poprzez stworzenie 150 nowych miejsc w 6 oddziałach 
przedszkola samorządowego zlokalizowanych w Trąb-
kach Wielkich. Dzieci skorzystają z zajęć dodatkowych 
rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności 
uniwersalne. Odbędą się zajęcia z robotyki i kodowania, 
zajęcia laboratoryjne, festyny kreatywności oraz wyjazdy 
do pomorskich instytucji kultury i edukacyjnych. Ofero-
wane będą również zajęcia dodatkowe w zakresie stwier-
dzonych deficytów. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach 
z logopedii, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Projekt 
umożliwia również doskonalenie umiejętności i kompe-
tencji zawodowych 26 nauczycieli.

MINIMALNIE OBNIŻYŁA SIĘ 
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY

W roku 2018 zmarło 101 mieszkańców Gminy Trąbki 
Wielkie, natomiast urodziło się 141. Według stanu na 31 
grudnia 2018 roku w Gminie Trąbki Wielkie zameldo-
wanych jest na pobyt stały i czasowy 10780 osób, a więc 
o 2 osoby mniej niż 31 grudnia 2017 roku

Wiele osób mieszka jednak w naszej Gminie bez za-
meldowania. Zachęcamy więc tych mieszkańców Gminy, 
aby zameldowali się w Gminie Trąbki Wielkie i poprzez 
meldunek w miejscu faktycznego zamieszkania płacili 
podatki na rzecz własnego samorządu. Każda meldująca 
się osoba, odprowadza od uzyskanych przez siebie do-
chodów podatki, które zasilają Budżet Gminy właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania. Gmina natomiast 
dzięki temu zyskuje 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.

W poszczególnych miejscowościach ich ilość jest 
następująca:

BĘDZIE 150 NOWYCH MIEJSC 
W PRZEDSZKOLU W TRĄBKACH WIELKICH

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol podczas 
spotkania, na którym podpisano umowę: „Projekt ten jest 
dla naszego samorządu nie tylko ogromnym wyzwaniem, 
ale także ofertą dla osób, które w przyszłości chciałyby 
zamieszkać na terenie naszej Gminy.”

Należy jeszcze zauważyć, że jest to największy tego 
typu projekt realizowany przez Gminę Trąbki Wielkie. 
Przypomnijmy, że przedszkole powstanie w budynku, 
w którym przed reformą oświaty mieściła się Szkoła 
Podstawowa.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Panorama Pomorza Flash

Błotnia – 181 (+1)
Cząstkowo – 90 (-3)
Czerniec – 125 (+2)
Czerniewo – 183 (-1)
Domachowo – 399 (+5)
Drzewina – 91 (-2)
Ełganowo – 696 (+19)
Gołębiewko – 360 (-2)
Gołębiewo Średnie – 298 (+3)
Gołębiewo Wielkie – 688 (+21)
Graniczna Wieś – 284 (+5)
Kaczki – 449 (+6)
Kleszczewo – 601 (+1)
Klępiny – 58 (+1)

Kłodawa – 550 (-6)
Łaguszewo – 165 (-8)
Mierzeszyn – 863 (-10)
Pawłowo – 326 (-3)
Postołowo – 201 (-3)
Rościszewko – 30 (-1)
Rościszewo – 222 (-5)
Sobowidz – 1396 (-25)
Trąbki Małe – 293 (bez zmian)
Trąbki Wielkie – 1561 (+8)
Warcz – 247 (+8)
Zaskoczyn – 287 (-12)
Zła Wieś – 151 (-1)

Danuta Markowska

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD  
SOŁECKICH NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Kończy się kadencja sołtysów i rad sołeckich w Gminie 
Trąbki Wielkie rozpoczęta w 2015 roku. W związku z tym 
rozpoczęły się wybory na następną kadencję do 2023 roku.

Pierwsze z nich odbyło się w dniu 16 stycznia w so-
łectwie Warcz. Sołtysem został tam wybrany Adam Wicki. 
W dniu 18 stycznia wybory na Sołtysa Kleszczewa wygrał Jan 

Selka. 23 stycznia Sołtysem Gołębiewka została Łucja Fibik, 
24 stycznia Sołtysem Kłodawy Krystian Sadowski, 25 stycznia 
Sołtysem Gołębiewa Średniego Daniel Fedak, 28 stycznia Soł-
tysem Czerniewa Agnieszka Rogalska.  O wynikach wyborów 
w następnych 19 sołectwach poinformujemy.

Katarzyna Czyż
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ZMIANY W PRZYZNAWANIU 
KARTY DUŻEJ RODZINY

Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej 
Rodziny będzie przysługiwała tym rodzicom, którzy mają lub w prze-
szłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na 
ich wiek w chwili składania wniosku.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz dokumenty nie-
zbędne do jego złożenia można pobrać ze strony Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/
dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Wypełnione wnioski należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 4 
w pokoju nr 3.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe 
opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty insty-

tucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych, księgarni czy w końcu 
zniżki na zakup ubrań, obuwia, 
kosmetyków, książek czy… pa-
liwa. Posiadanie Karty ułatwia 
więc dużym rodzinom dostęp 
do rekreacji oraz obniża koszty 
codziennego życia.

Anna Serwa

92. URODZINY PANI KRYSTYNY
W dniu 4 grudnia 2018 roku swoje 92 urodziny obchodziła Pani 

Krystyna Zulewska zamieszkała w Czerniewie. Z tej okazji Jubilatkę 
odwiedził Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling oraz 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wiel-
kich, przekazując seniorce upominek oraz gorące życzenia szczęścia, 
zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.

Anna Serwa
Zdjęcie: Beata Kaczmarek-Galińska

…Od obowiązków, zmartwień, zadań, 
zakupów, rachunków, obiadu, sprzątania…
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, któ-
rzy doświadczają bycia rodzicem dziecka 
z niepełnosprawnością postanowiliśmy po-
móc im w oderwaniu się od zmartwień dnia 
codziennego. 

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy w Trąbkach Wielkich wraz z Ca-
ritas Polska oraz Jeronimo Martins (Sklepy 
„Biedronka”), w okresie czerwiec-grudzień 
2018r. realizował projekt „Wspieramy Rodzi-
ców”. Oferta była skierowana do rodziców 

„ODERWAĆ SIĘ OD DNIA CODZIENNEGO…”
dzieci z niepełnosprawnościami, którzy pra-
gnęli konstruktywnie spędzić czas wolny oraz 
zasięgnąć porady specjalistów:

Łącznie odbyło się:
100 godzin zajęć indywidualnych (m.in. 

z pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą)
28 godzin spotkań edukacyjnych (m.in. 

z neurologopedą, dietetykiem, animaloterapeutą)
15 godzin spotkań integracyjnych (m.in. 

wyjazd do Muzeum II Wojny Światowej, Eu-
ropejskiego Centrum Solidarności, do kina, 
restauracji).

Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniają 
udział w projekcie!

Z nadzieją, że możliwa jest kontynuacja…
Magdalena Jurkowska

Zdjęcie: Jacek Kąkol

ZAPRASZAMY  
NA SZKOLENIA 
KOMPUTEROWE!

Cały czas trwa zimowa edycja szkoleń kompu-
terowych e-Mocni w Gminie Trąbki Wielkie. Jeśli 
jesteś osobą powyżej 18 roku życia, mieszkasz na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie, jesteś osobą ciekawą 
świata i otwartą na nowe wyzwania, masz zimą odro-
binę więcej wolnego czasu, który chcesz pożytecznie 
wykorzystać, to mamy dla Ciebie coś wyjątkowego.

Zapraszamy Ciebie na darmowy kurs kompute-
rowy, na którym postawisz pierwsze kroki w sztuce 
obsługi komputera lub rozwiniesz jeszcze bardziej 
swoje informatyczne skrzydła. Na kursie możesz 
m.in. dowiedzieć się jak korzystać z e-konta, jak 
zrobić zakupy przez Internet, jak zaplanować swo-
ją podróż lub wizytę u lekarza, jakie legalne źródła 
rozrywki oferuje sieć i inne przydatne e-usługi. To 
dobra okazja by wyrwać się z domu na popołudnio-
we spotkanie przy komputerze. Szkolenia odbywają 
się popołudniami w jednej z pięciu gminnych szkół 
podstawowych. Zapisy w Urzędzie Gminy Trąb-
ki Wielkie pokój nr 3 lub pod numerem telefonu 
58 683-70-09.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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Szkoły podstawowe i przedszkola na tere-
nie Gminy Trąbki Wielkie, na początku grud-
nia 2018 roku, wypełniły ogromną radością 
i uśmiechami dzieci. Wszystko to za spra-
wą Świętego Mikołaja, który z okazji swoich 
imienin odwiedził najmłodszych mieszkań-
ców naszej Gminy i wraz ze swoimi pomoc-
nikami, czyli Wójtem Gminy Trąbki Wielkie 
Błażejem Konkolem, Zastępcą Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Janem Wiczlingiem i Prezesem 
Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzie-
ci „Pan Władek” Władysławem Ornowskim, 
rozdał ponad 1500 paczek.

W każdej placówce dzieci sprawiły Święte-
mu Mikołajowi gorące powitanie. Pochwaliły 
się swoimi talentami, pokazały jak pięknie 
tańczą, śpiewają i recytują. W podziękowa-

MIKOŁAJKI W GMINIE TRĄBKI WIELKIE

niu za odwiedziny wręczały świętemu Miko-
łajowi laurki i serdecznie ściskały zapraszając 
jednocześnie na kolejne Mikołajki. Żegnając 
się obiecały, że będą się dobrze uczyć i będą 
grzeczne. Jeżeli tak się stanie, to Święty Mikołaj 
z pewnością znowu odwiedzi dzieci z naszej 
Gminy, już niebawem… w grudniu 2019 roku.

Mariusz Czerwiński
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Czerniewo, zdjęcie Alicja Neümiller

Kłodawa, zdjęcie Aleksandra Knitter

Sobowidz, zdjęcie Paweł Narożnik

Trąbki Wielkie, zdjęcia Patrycja Jereczek

Mierzeszyn, zdjęcie Ryszard Dominowski
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W dniach 12-13 grudnia 2018 roku 45-osobowa 
grupa uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Trąbki 
Wielkie uczestniczyła w wycieczce do Warszawy zorga-
nizowanej przez Prezesa Fundacji Pomocy Społecznej 
na Rzecz Dzieci „Pan Władek” Władysława Ornow-
skiego. Głównym celem wyjazdu była wizyta w Pałacu 
Prezydenckim. Najpierw uczestnicy wycieczki spotkali 
się tam z Małżonką Prezydenta RP Agatą Kornhauser-
-Dudą. Rozmawiali przede wszystkim o wolontariacie. 
Dzieci opowiedziały Pierwszej Damie RP o swoich doko-
naniach i pomysłach na świąteczne wsparcie najbardziej 
potrzebujących. Ponieważ spotkanie odbyło się w czasie 
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia rozmawiano 
także o Świętym Mikołaju, wigilijnych potrawach i trady-

UCZNIOWIE GMINNYCH SZKÓŁ  
SPOTKALI SIĘ Z PARĄ PREZYDENCKĄ

cji ubierania choinki. Agata Kornhauser-Duda przybliży-
ła także swoim gościom historię Pałacu Prezydenckiego 
i zasady protokołu dyplomatycznego obowiązujące pod-
czas wizyt zagranicznych gości w Polsce. Potem młodzi 
mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie spotkali się z Prezyden-
tem RP Andrzejem Dudą, który wyraził wdzięczność za 
gotowość wolontariuszy do niesienia pomocy innym. Na 
zakończenie wykonano wspólne zdjęcia, Prezes Fundacji 
Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek” wrę-
czył Parze Prezydenckiej bombkę choinkową wykonaną 
podczas warsztatów w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich, a Para Prezydencka zaprosiła uczniów z Gmi-
ny Trąbki Wielkie do ubrania w przyszłym roku choinki 
w Pałacu Prezydenckim.

Kolejnymi punktami zwiedzania Warszawy był Bel-
weder, Sejm, Senat, gdzie spotkali się z Senatorem Anto-
nim Szymańskim, Królewski Ogród Światła przy pałacu 
w Wilanowie i Zamek Królewski. Był także czas na prze-
jażdżkę metrem i to świątecznym składem.

Uczestnicy wycieczki pełni wrażeń, zadowoleni, 
wrócili do domów.

Irena Drożyńska
Zdjęcia: Igor Smirnow

Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan 
Władek” po raz pierwszy ufundowała nagrody specjalne 
dla „Nauczycieli i Szkoły na 6-tkę” przyznawane za działal-
ność społeczną i charytatywną na rzecz dzieci. Uroczystość 
związana z tym wydarzeniem odbyła się w dniu 19 grudnia 
2018 roku w Redakcji „Dziennika Bałtyckiego”. Nagrodę 
„Szkoła na 6-tkę” otrzymała Szkoła Podstawowa im. Kune-
gundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich, natomiast „Na-
uczycielkami na 6-tkę” zostały: Jolanta Szmurło z I Liceum 
Ogólnokształcącego w Bytowie i Irena Drożyńska ze Szko-
ły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach 
Wielkich. Laureatkom nagrody wręczył Redaktor Naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” Mariusz Szmidka.

A oto co powiedziały nasze laureatki redaktorce 
„Dziennika Bałtyckiego” Natalii Grzybowskiej podczas 
tej uroczystości:

NAUCZYCIEL I SZKOŁA NA 6-TKĘ SĄ W TRĄBKACH WIELKICH
- Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Trąbkach Wielkich Ewa Tuz:
„W tej szkole pracuję już piąty 

rok. Współpracę z „Panem Wład-
kiem” nawiązałam na samym począt-
ku. Mieszkamy na terenie o dużym 
zróżnicowaniu społecznym, a wspar-
cie fundacji p. Władka sprawia, że 
każdy potrzebujący uczeń może 
skorzystać z wsparcia. „Pan Wła-
dek” funduje obiady dla uczniów, 
którzy nie są objęci opieką Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznego. A jest to spora grupa. Wspólnie organizu-
jemy wypoczynek letni dla naszej młodzieży, ale także tej 
z gminy Przywidz i Cedry Wielkie. Urządzamy również 
wielki festyn rodzinny, na który średnio przybywa ok. ty-

siąca osób. Jedną z naszych większych gminnych imprez 
są Mikołajki, gdzie dzieciaki otrzymują bogate paczki. Nie 
ulega wątpliwości, że nasza szkoła nie funkcjonowałaby 
tak sprawnie, gdyby nie współpraca z fundacją. Wspania-
łą inicjatywą był niedawny wyjazd naszej młodzieży na 
wycieczkę do Warszawy. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice 
byli zachwyceni organizacją i tym, co mogły zobaczyć.”

- Nauczycielka w Szkole Podstawowej w Trąbkach 
Wielkich Irena Drożyńska:

„Panu Władkowi się nie odmawia. Dzięki temu rośnie 
łańcuch ludzi dobrej woli. Ta działalność przynosi wiele 
dobrego, a zarazem wewnętrznie ubogaca. I zgadzam się 
z tym co mówi pan Władek – dobro wraca!”

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Przemek Świderski
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PÓŁKOLONIE
Po raz pierwszy w czasie ferii zorganizowane zostaną półkolonie.
Przeznaczone są one dla dzieci urodzonych w latach 2006 – 2011. Odbędą się od 

poniedziałku (11.02.) do piątku (15.02.) w godzinach 9.00 – 15.00. Ich siedzibą będzie 
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie. Uczestnicy półkolonii spędzą tam jednak tylko dwa 
dni. W pozostałe będą na wycieczkach: na lodowisko, do kina, do Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu w Szymbarku. Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób. Opłata 
wynosi 100 zł. Zapisy przyjmowane będą w Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie. In-
formacji udzielamy pod numerami telefonu 58 682 92 83 i 505 016 068.

WYJAZDY NA LODOWISKO
Już tradycyjnie w okresie ferii Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich orga-

nizuje wyjazd na lodowisko dla swoich czytelników. Podobnie będzie i w tym roku. Wyjazd 
na Lodowisko Miejskie w Gdańsku odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 roku (poniedziałek) 
o godzinie 10.45. Wyjadą wtedy trzy autokary: jeden z parkingu przy Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich, drugi z parkingu przy kościele w Mierzeszynie, a trzeci z parkingu 
obok Ośrodka Zdrowia w Sobowidzu. Zapisy odbywać się będą w naszych bibliotekach. 
Koszt udziału w wyjeździe wynosi 25 zł, w przypadku jeśli ktoś posiada łyżwy - 16 zł. Po 
wypoczynku na lodowej tafli planowana jest wizyta w McDonalds. Ilość miejsc ograni-
czona do 45 osób z każdej biblioteki. Zapisy przyjmowane będą w bibliotekach. Tam też 
udzielamy wszelkich informacji: w Trąbkach Wielkich (nr tel. 58 683 71 15, 512 005 144), 
w Sobowidzu (nr tel. 505 016 071) i w Mierzeszynie (nr tel. 58 682 92 83, 505 016 068).

WYJAZD DO PRUSZCZA GDAŃSKIEGO  
NA WARSZTATY KREATYWNE

W dniu 19 lutego 2019 roku (wtorek) o godzinie 9.30 z parkingu przy Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich odbędzie się wyjazd do Pruszcza Gdańskiego dla 30 
osób. Celem wyjazdu będzie udział w warsztatach kreatywnych w Galerii Szary Ganek 

oraz na Faktorii. Powrót planowany jest na 16.30. Opłata wynosi 50 zł. Zapisy przyjmo-
wane będą w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Tam też udzielamy wszelkich 
informacji pod nr tel. 58 683 71 15, 512 005 144.

SPEKTAKLE TEATRALNE
Dla dzieci odbędą się trzy spektakle teatralne. Najpierw w Świetlicy w Mierzeszy-

nie w dniu 12 lutego 2019 r. (wtorek) o godzinie 13.00 wystąpi Teatr Blaszany Bębenek 
w spektaklu „Dziadek do orzechów”. Następnie w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich w dniu 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godzinie 11.00 zaprezentuje się aktorka 
Teatru Wybrzeże w Gdańsku Wanda Neumann w spektaklu „Cudowna kraina bajek”. 
Ostatnim spektaklem będzie „Lodowa kraina” w wykonaniu aktorów Studium Aktorskiego 
„Krak-Art” w Sali GOKSiR w dniu 18 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00.

TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO
Już tradycyjnie w okresie ferii odbędą się turnieje tenisa stołowego w Sali gim-

nastycznej Szkoły Podstawowej w Sobowidzu organizowane przez UKS Kosynier we 
współpracy z GOKSiR. Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem środy) w godzinach 
10. 00 – 12.30 będzie można najpierw pograć w tenisa stołowego, a następnie w piłkę 
nożną lub piłkę siatkową. Podsumowanie turniejów nastąpi 22 lutego 2019 roku (pią-
tek). Wtedy też wręczone zostaną nagrody zwycięzcom.

BLOK WĘDKARSKI
W dniu 13 lutego 2019 roku (środa) w godzinach 10.00 – 14.00 GOKSiR wspólnie 

z Kołem PZW Nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego zaprasza na zajęcia dla dzieci 
i młodzieży poświęcone wędkarstwu. W programie m.in.: konkurs plastyczny, wędkar-
ska gra planszowa, pokaz filmu „Jak wędkować” i pokaz sprzętu wędkarskiego, a także 
konkurs połowu ryb na sucho. W konkursach przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
Jednocześnie informujemy, że w czasie trwania zajęć będzie możliwość zdania egza-
minu na kartę wędkarską dla osób w wieku 14 – 16 lat i dokonania opłat wędkarskich.

FERIE ZIMOWE 2019 Z GOKSIR I GBP
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Trąb-
kach Wielkich co roku organizuje szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży w okresie ferii. Tak będzie i w tym 
roku. A oto one:
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ZAJĘCIA PLASTYCZNE
W każdą sobotę ferii w godzinach 9.00 – 12.00 w Bibliotece Publicznej w Trąb-

kach Wielkich odbywać się będą zajęcia plastyczne. Natomiast konkurs plastyczny pt. 
„Moja wymarzona ryba” odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku (środa) w godzinach 
10.00 – 10.45 w Sali GOKSiR.

BALE KARNAWAŁOWE
Podobnie jak w latach poprzednich w okresie ferii planowane są bale karnawało-

we. W tym roku bale odbędą się w Świetlicy w Mierzeszynie - 15.02.2019 r. (piątek), 
godz. 11.30, w Remizie w Rościszewie - 15.02.2019 r. (piątek), godz. 15.00, w Biblio-
tece Publicznej w Trąbkach Wielkich - 20.02.2019 r. (środa), godz. 16.00 i w Świetlicy 
w Gołębiewku - 22.02.2019 r. (piątek), godz. 15.00.

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI
Cieszyły się one dużą popularnością w latach poprzednich - nie może ich zabraknąć 

i w tym roku. Odbywać się będą od poniedziałku (11.02.2019 r.) do piątku (15.02.2019 
r.) w godzinach od 10.00 do 12.00 w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Prze-
znaczone będą dla dzieci w wieku 9 – 12 lat. Ilość miejsc jest ograniczona do 12. Zapisy 
przyjmowane będą w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Tam też udzielamy 
wszelkich informacji pod nr tel. 58 683 71 15, 512 005 144.

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
Podczas tegorocznych ferii odbędą się one w Świetlicy w Gołębiewie Średnim 

w każdy wtorek od 15.00 do 18.00.

ZAJĘCIA MULTIMEDIALNE
Na zajęcia te zapraszamy do: Świetlicy w Pawłowie - 13.02.2019 r. (środa), godzi-

na 15.00, do Świetlicy w Gołębiewie Wielkim - 15.02.2019 r. (piątek), godzina 11, do 
Świetlicy w Złej Wsi -  18.02.2019 r. (poniedziałek), godzina 11.00, do Sali GOKSiR 
w Trąbkach Wielkich - 19.02.2019 r. (wtorek), 11.00 i do Sali parafialnej w Sobowidzu 
-  21.02.2019 r. (czwartek), godzina15.00

ZAJĘCIA KULINARNE
Tym razem prowadził je będzie Szef Kuchni Restauracji „Harmonia” w Gdańsku 

Mikołaj Gilecki. Odbędą się one w Sali GOKSiR w dniach: 16.02.2019 r. (sobota) w go-
dzinach 10.00 – 12.00 i 22.02.2019 r. (piątek) w godzinach 10.00 – 12.00. Ilość miejsc 
jest ograniczona do 20. Zapisy przyjmowane będą w GOKSiR w Trąbkach Wielkich. 
Tam też udzielamy wszelkich informacji pod nr tel. 58 682-83-60.

ZAJĘCIA TANECZNE
Wszystkich miłośników break dance zapraszamy na zajęcia, które odbędą się w Sali 

Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich w dniach 13 i 20 lutego 2019 
roku (środy) w godzinach 10.00 – 12.00. Natomiast miłośników tańca nowoczesnego, hip 
hopu, shuffle dance, videclipdance oraz zumba kids zapraszamy do Sali GOKSiR w Trąb-
kach Wielkich w dniach 14 i 21 lutego 2019 roku (czwartki) w godzinach 13.30 – 14.15.

ZAJĘCIA TENISOWE
Miłośników tenisa zapraszamy do Hali Tenisowej w Trąbkach Małych. Dzieci w wie-

ku do 10 lat będą mogły uczestniczyć w tych zajęciach w dniach 14 i 21 lutego 2019 
roku (czwartki) w godzinach 15.00 – 16.00, a chętni w wieku 11 – 15 lat w dniach 14 
i 21 lutego 2019 roku (czwartki) w godzinach 16.00 – 17.00. Ilość miejsc ograniczona 
do 10. Rezerwować miejsce można dzwoniąc pod numer 537 028 603.

MISTRZOSTWA GMINY W WARCABACH
W dniu 17 lutego 2019 roku (niedziela) od godziny 14.00 w Auli Szkoły Podstawowej 

w Trąbkach Wielkich odbędą się 26. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie w warcabach. 
Turniej odbędzie się w 8 kategoriach: młodziczki i młodzicy (rocznik 2006 i młodsi), 
kadetki i kadeci (rocznik 2005 – 2003), juniorki i juniorzy (rocznik 2002 – 1999), se-
niorki i seniorzy (rocznik 1998 i starsi).

ZAJĘCIA W BIBLIOTEKACH
We wszystkich trzech naszych bibliotekach odbędą się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich odbywać się będą zajęcia kreatywne 

w dniach 13 i 20 lutego 2019 roku (środy) w godzinach 11.00 – 13.00, a w Bibliotece 
Publicznej w Mierzeszynie zajęcia pt. „Przegoń nudę – przyjdź do Biblioteki” w dniu 
14.02.2019 r. (czwartek) w godzinach 12.00 – 14.00.

Natomiast w Bibliotece Publicznej w Sobowidzu - 12.02.2019 r.(wtorek) w godzinach 
12.30 – 15.00 odbędą się zajęcia z klockami Lego, 13.02.2019 r. (środa) w godzinach 
11.00 – 14.00 zabawy slime’ami i squishy’ami, 14.02.2019 r. (czwartek) w godzinach 12.30 
– 15.00 gry i zabawy, a 20.02.2019 r. (środa) w godzinach 11.00 – 14.00 gry planszowe.

ZAJĘCIA PIOSENKARSKIE
Nowo powstała sekcja piosenki estradowej zaprasza do Sali GOKSiR na zajęcia 

w dniach 14 i 21 lutego 2019 roku (czwartki): dzieci z przedszkoli i I klasy w godzinach 
15.45 – 16.30, dzieci z klas II – VI w godzinach 16.30 – 17.30, a młodzież z klas VII 
i starszą w godzinach 17.15 – 18.15.

Mamy nadzieję, że każdy z wypoczywających podczas ferii uczniów znajdzie coś 
w wyżej wymienionym programie interesującego dla siebie. Zapraszamy do korzystania 
z przygotowanych przez nas atrakcji.

Leszek Orczykowski
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Podczas 8. Konkursu „Powiatowy Stół 
Bożonarodzeniowy” Aula Szkoły Podstawo-
wej w Trąbkach Wielkich wypełniła się po 
brzegi. Oprócz organizatorów, czyli Starosty 
Gdańskiego Stefana Skoniecznego i Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, byli 
tam także m.in.: Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego Ryszard Świlski, Radna Sejmiku 
Województwa Pomorskiego Magdalena Sroka, 
Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego 
Bogdan Dombrowski wraz z radnymi Powia-
tu Gdańskiego Izabela Adamowicz, Dorota 
Bąk, Jarosław Juchniewicz, Tomasz Kempa, 
Józef Sroka, Dominik Szefer, Dariusz Wró-
bel, Wójt Gminy Suchy Dąb Henryka Król, 
Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski, 
Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek, Z-ca 
Wójta Gminy Kolbudy Wojciech Sosnowski, 
Sekretarz Gminy Cedry Wielkie Elżbieta Pry-
maczek, Ksiądz Proboszcz Bolesław Antoniów, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Pruszczu Gdańskim Beata Kowalczyk 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Pruszczu Gdańskim Dominika 
Mucha oraz Komendant Komendy Powiatowej 
w Pruszczu Gdańskim Radosław Pietrzak. Pu-
bliczność dopisała, bo podczas Konkursu było 
co oglądać, smakować i słuchać.

W Konkursie udział wzięło siedem kół go-
spodyń wiejskich z Powiatu Gdańskiego: KGW 
Osice (Gmina Suchy Dąb), KGW Rzeczpospo-
lita Babska z Wiślinki (Gmina Pruszcz Gdań-
ski), KGW Kiezmark (Gmina Cedry Wielkie), 

BYŁO CO OGLĄDAĆ, SMAKOWAĆ I SŁUCHAĆ

KGW Lisewianki z Lisewca (Gmina Kolbudy), 
KGW Przywidz (Gmina Przywidz), KGW 
Gołębiewko (Gmina Trąbki Wielkie), KGW 
Różyny (Gmina Pszczółki) oraz Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Pruszczu 
Gdańskim (Miasto Pruszcz Gdański).

Oprócz stołów, tym razem oceniane były 
także: śledzie smażone w zalewie oraz świą-
teczne serniki.

Oceniała Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Mikołaj Gilecki – szef kuchni Restau-
racji Harmonia w Gdańsku, Alina Wysocka 
z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Lubaniu, Alicja Orłowska z Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Tere-
nowy w Pruszczu Gdańskim, Renata Wicz-
ling z Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu 
Gdańskim, Aneta Duraj z Północnej TV oraz 
Cezary Bieniasz-Krzywiec z Lokalnej Organi-
zacji Turystycznej Powiatu Gdańskiego.

Jej zdaniem stół bożonarodzeniowy naj-
piękniej ozdobiły, umieszczając na nim m.in. 
akcenty narodowe z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, panie z KGW 
Przywidz. Najlepszego śledzia smażonego 
w zalewie przyrządziły panie z KGW Osice. 
Niewiele gorszego – panie z KGW Gołębiewko, 
które znalazły się na 2. miejscu. Natomiast naj-
smaczniejszym sernikiem mogły się pochwalić 
panie z KGW Różyny. Każda ekipa, oprócz 
potraw konkursowych, przygotowała mnó-
stwo innych propozycji na świąteczny stół. I to 
wszystko każdy z obecnych mógł spróbować. 
Dodatkową atrakcję przygotował Przewodni-
czący Komisji Konkursowej Mikołaj Gilecki. 

Była to zupa rybna gdańska z przewagą dor-
sza oraz krem z brukwi z wędzoną piersią 
gęsi. Atrakcją muzyczną był natomiast kon-
cert Cappelli Gedanensis, która wprowadziła 
przybyłych w świąteczny nastrój. Prowadziła 
imprezę Magdalena Szpiner z Radia Gdańsk.

Wydarzenie zakończyło wręczenie wszyst-
kim uczestnikom Konkursu nagród, które 
ufundowali: Starostwo Powiatowe w Pruszczu 
Gdańskim, Gmina Trąbki Wielkie, Gmina 
Kolbudy, Gmina Cedry Wielkie, Stowarzy-
szenie Żuławy z Nowego Dworu Gdańskiego, 
Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci 
„Pan Władek”, Bank Spółdzielczy w Pruszczu 
Gdańskim, Bank Spółdzielczy w Pszczółkach, 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu, Oceanic Sopot, Pomorska Izba Rol-
nicza w Pruszczu Gdańskim, ARiMR w Gdy-
ni, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
– Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, 
Piekarnia „Sobowidz” w Różynach, Piekarnia 
Cukiernia „Mielnik” w Straszynie, Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna Powiatu Gdańskiego, Re-
stauracja „Harmonia” z Gdańska, Północna TV.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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Podobnie jak w latach ubiegłych Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich 
zakwalifikowała się do programu „Zakup no-
wości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

W związku z powyższym w dniu 13 lipca 
2018 roku została podpisana umowa z Biblio-

15400 ZŁ DOSTALIŚMY W 2018 ROKU  
NA ZAKUP NOWOŚCI OD BIBLIOTEKI NARODOWEJ

NA RODOW Y
P ROGR AM
ROZWO J U
C Z Y T E LN I C T WA

teką Narodową w Warszawie, na mocy któ-
rej otrzymaliśmy 15400 zł. Kwota ta została 
przeznaczona na zakup 652 książek drukowa-
nych i 13 książek mówionych (audiobooków). 
Najwięcej z nich, bo 327 to książki dla doro-
słych, 253 to książki dla dzieci i młodzieży, 

a 72 to książki popularnonaukowe. Jeśli cho-
dzi o audiobooki to spośród nich 7 jest dla 
dzieci i młodzieży, a 6 dla dorosłych. Zakupy 
zostały zrealizowane ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.

Zapraszamy więc Czytelników do naszych 
bibliotek i do korzystania z ich zbiorów. Na 
pewno jest co czytać.

Leszek Orczykowski

Projekt „Kodowanie w bibliotece – II edycja” 
jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 
realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. Realizatorem Programu jest 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
z Warszawy.

Jego głównym celem jest dostarczenie biblio-
tekom publicznym sprzętu służącego do nauki ko-
dowania oraz wiedzy na temat podstaw kodowania 
w celu  organizacji zajęć o tej tematyce.

Został on zorganizowany dla bibliotek, które 
brały udział w drugiej albo trzeciej rundzie Pro-

GBP ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU 
„KODOWANIE W BIBLIOTECE”

gramu Rozwoju Bibliotek (tzn. przystąpiły do PRB 
w 2011 lub 2013 r.), jako biblioteki wiodące albo 
partnerskie.

Każda z nich musiała za pomocą elektroniczne-
go formularza wypełnić wniosek zawierający m.in. 
opis merytorycznej działalności, który podlegał 
ocenie przez Komisję. Komisja do udziału w pro-
jekcie zakwalifikowała 113 bibliotek.  Wśród nich, 
jako jedna z 9 z Województwa Pomorskiego i jako 
jedyna z Powiatu Gdańskiego, znalazła się Gminna 
Biblioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Dzięki 
temu do naszej Biblioteki trafił sprzęt służący do 

nauki podstaw kodowania. Jest to zestaw zawiera-
jący: trzy tablety, trzy gry edukacyjne Scottie Go!, 
trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej (z do-
stępem do bazy scenariuszy) wraz z akcesoriami: 
matą edukacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń na 
macie oraz Magic Dongle do podłączenia Photo-
na do komputera (po jednym Dongle na robota). 
Wszystko to o wartości 3371,33 zł.

Co dzięki projektowi zyskają dzieci i młodzież 
z Gminy Trąbki Wielkie?

– nauczą się myśleć logicznie i skuteczniej roz-
wiązywać problemy,

– odkryją i rozwiną swoje zdolności, pasje 
i szczególne talenty,

– będą bardziej świadomie i z większym zro-
zumieniem korzystać z różnych urządzeń elektro-
nicznych, pro-gramów i usług,

– będą dobrze się bawić i miło spędzać czas 
w bibliotece, a przy okazji gimnastykować szare 
komórki,

– … i w dłuższej perspektywie, będą miały 
szansę na znalezienie pracy odpowiadającej ich 
zainteresowa-niom.

Pierwsze zajęcia odbędą się już niebawem pod-
czas ferii. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Anna Chmielewska

ZMIANY W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIERZESZYNIE
Od ubiegłorocznych wakacji rozpoczęły się 

zmiany w Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie 
w jej części z regałami. Najpierw wymienione 
zostało oświetlenie. Zamontowano tam osiem 
lamp ledowych oraz pięć dekoracyjnych lamp 
kloszowych. Potem zostały pomalowane ściany 
tego pomieszczenia. Następnie  regały z pleca-
mi zastąpione zostały regałami bez pleców oraz 
zmienione zostało ich ustawienie. Na półkach 
regałów między książkami ustawione zostały 

nowe rozdzielacze alfabetyczne i rozdzielacze 
działowe. Ostatnim etapem zmian było za-
montowanie na frontach regałów paneli na 
nowości książkowe.

A wszystko to po to, aby nasi czytelnicy 
czuli się w Bibliotece jeszcze lepiej i jeszcze 
chętniej i częściej ją odwiedzali. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Ewa Papis
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1. Koncert Zespołu Marko Marković Brass 
Band, Stadion, Trąbki Wielkie, 9 czerwca

Zespół ten był Gwiazdą Biesiady „Trąbki w Trąb-
kach”. Jego członkowie rozpoczęli od spokojnych utwo-
rów, potem rozkręcali się, była „Mastika”, były znane 
przeboje, a zakończyli słynnym utworem „Kalashnikov”. 
Nie było nikogo kto siedział lub stał spokojnie słucha-
jąc ich muzyki. A była grupa fanów, która szalała pod 
sceną tańcząc i śpiewając z nimi piosenki. Wszyscy 
przekonali się także o wirtuozerskich umiejętnościach 
gry na trąbce Marko Markovicia. Nic więc dziwnego, 
gdy redaktor Wawrzyniec Rozenberg napisał w „Echu 
Pruszcza”, że „takiego koncertu jeszcze w Trąbkach 
Wielkich nie było”.

2. Koncert Cappelli Gedanensis, Trąbki 
Wielkie, Aula Szkoły Podstawowej,  

2 września
Trzy godziny po wykonaniu światowej premiery 

kompozycji „Koncert na dwa flety i orkiestrę” Adama 
Sławińskiego w Gdyni, została ona także zaprezentowa-
na w Trąbkach Wielkich!!! Solistami byli uznani fleciści: 
Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz, towarzyszyła im 
Cappella Gedanensis. Wykonawcy otrzymali moc okla-
sków. Specjalne podziękowania otrzymali oni od kom-
pozytora, obecnego na koncercie, Adama Sławińskiego. 
Nie był to jedyny utwór tego koncertu. Artyści zagrali 
także utwory Franciszka Dopplera, Janusza Bieleckiego, 
Antonio Vivaldiego i Astora Piazzoli. Wszystkie wyko-
nania były wirtuozerskie. Nic dziwnego, że nie obyło 
się bez bisów. Koncert ten na pewno na długo zapadnie 
w pamięci słuchaczy.

KULTURALNE PODSUMOWANIE 
2018 ROKU W GOKSIR

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich był organi-
zatorem lub współorganizatorem 81 wydarzeń kulturalnych. Były one oczywiście bardzo 
różnorodne. Były koncerty, występy, spektakle, konkursy, wystawy, bale, spotkania i wyjaz-
dy. Odbywały się zarówno dla kilkusetosobowej widowni, jak i dla kilkunastu osób. Wy-
stępowali profesjonalni artyści, jak i uczniowie szkół podstawowych. Podczas koncertów 
wykonywano utwory muzyki klasycznej, religijnej, operetkowej, musicalowej, patriotycznej, 
chóralnej, marszowej, ludowej jak również kabaretowej, rockowej, discopolowej, biesiad-
nej i gospel. Dla każdego więc było coś miłego. A że koniec roku skłania do podsumowań, 
oto nasze GOKSiR-owskie kulturalne TOP 10. To oczywiście bardzo subiektywna lista, któ-
rą należy traktować bardziej jako miłą zabawę niż bardzo poważne zestawienie.

Kulturalne TOP 10 – GOKSiR Trąbki Wielkie 2018

3. Pobicie Rekordu Polski w jednoczesnej 
grze na trąbkach, Trąbki Wielkie, Stadion,  

9 czerwca
Ustanowiony w 2017 roku Rekord Polski w kategorii 

najwięcej osób grających na trąbkach jednocześnie, czyli 
92 trębaczy, jest już nieaktualny. Został on pobity podczas 
14. Biesiady „Trąbki w Trąbkach”. Wynosi on obecnie 102 
trębaczy. Wielu przyjechało z różnych stron Pomorza. Wy-
konali oni Hejnał Gminy Trąbki Wielkie. Chórem trąbek 
dyrygował i jednocześnie grał na trąbce dr hab. Wacław 
Mulak z Akademii Muzycznej w Krakowie.

4. Koncert „Moje Betlejem”, Mierzeszyn, 
kościół, 20 stycznia

Koncert był owocem artystycznej współpracy pomiędzy 
Orkiestrą Kameralną Symfoników Gdańskich a Młodzieżo-
wym Chórem Miasta Pruszcz Gdański z udziałem perkusisty 
legendarnego Zespołu Skaldowie – Jana Budziaszka. Artyści 
zaprezentowali pastorałki Skaldów do muzyki Jacka Zieliń-
skiego i tekstów Leszka Aleksandra Moczulskiego. Oczywiście 
to nie wystarczyło przybyłej publiczności, która skutecznie, 
gorącymi brawami, zachęciła artystów do zaprezentowania 
także dwóch przebojów Skaldów. Jan Budziaszek przy okazji 
koncertu zaprosił publiczność do duchowej podróży odkry-
wającej istotę Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawił urok 
Świąt wolnych od zgiełku, komercji i zbędnych elementów 
absorbujących naszą uwagę.

5. Koncert Federowicz-Stroynowski Duo, 
Trąbki Wielkie, sala GOKSiR, 10 marca

Anna Federowicz zaśpiewała przy akompaniamencie 
Tomasza Stroynowskiego największe przeboje legendarnej 

Anny German: „Bal u Posejdona”, „Gori, gori moja zwiez-
da”, „Wróć do Sorrento”, „Tango d’amore”, „Człowieczy los” 
i „La Mamma”. Ale nie tylko - wykonała także m.in. utwo-
ry: Anny Jantar, Katarzyny Majdaniec, Nataszy Zylskiej, 
Haliny Kunickiej. Tym koncertem potwierdzili oni, że są 
znakomitymi artystami. Świadczyły o tym burze braw 
po każdym utworze i długa kolejka, już po koncercie, po 
płytę z dedykacją i autografami.

6. Pokaz filmów „Ostatni Mówią w Trąbkach 
Wielkich”, Trąbki Wielkie, Biblioteka 

Publiczna, 6 października
Kolejne odcinki filmowego cyklu „Ostatni Mówią 

w Trąbkach Wielkich” zaprezentowanymi publiczności to: 
odcinek nr 5 „Gdzie chleb tam ojczyzna”, nr 6 – „Co ty się 
czepiasz tej kobiety”, nr 7 – „Masz Ojca i Matkę czcić tak 
długo jak żyjesz na świecie” i nr 8 – „Tu moje miejsce”. 
Ich bohaterami są mieszkańcy naszej Gminy: Władysław 
Gajęcki z Domachowa, Mieczysława Stosio z Mierzeszyna, 
Helena Gordon z Warcza i Agata Halba z Trąbek Wiel-
kich.  Opowiadali oni o trudnych czasach przed II Wojną 
Światową, okresie wojennym i powojennym. Z niektórych 
opowieści mogłyby powstać niezłe scenariusze filmowe.

7. Koncert Elżbiety Kruglik, Sobowidz, 
Biblioteka Publiczna, 28 listopada

Wieczór z poezją Romana Ciesielskiego uświetniła 
swoim występem Elżbieta Kruglik.  Okazało się, że utwo-
ry poety idealnie pasują do poezji śpiewanej, mimo, że jak 
stwierdził, był początkowo przeciwnego zdania. Przybyli na 
spotkanie przekonali się o tym słysząc wiersze autora w in-
terpretacji Elżbiety Kruglik akompaniującej sobie na gitarze.

8. Koncert Jan Konop Big Band, Trąbki 
Wielkie, Stadion, 9 czerwca

Widzowie podczas Biesiady „Trąbki w Trąbkach” 
mogli później podziwiać kunszt artystyczny 18 muzyków 
z Zespołu Jan Konop Big Band. Muzyka, którą zagrali, to 
był w większości swing, muzyka, którą rozpropagowały 
właśnie orkiestry jazzowe – big bandy.

9. Występ Kabaretu pod Napięciem, Trąbki 
Wielkie, Plac Herbowy, 9 września

Gwiazdą kabaretową Biesiady Dożynkowej był Kabaret 
Pod Napięciem, czyli Arkadiusz „pan” Pawłowski i Maciej 
Wójtewicz. Wystarczyło jak się pokazali i już publiczność 
była rozbawiona, a jak już coś powiedzieli to - „pękała” ze 
śmiechu. Skecze, improwizacje, piosenki, kontakt z pu-
blicznością to wszystko zadecydowało o udanym występie.

10. Występ Zespołu Alibi, Trąbki Wielkie, 
Plac Herbowy, 9 września

Zespół Alibi był Gwiazdą Biesiady Dożynkowej. Siostry 
Aleksandra i Weronika szybko nawiązały kontakt z fanami 
i wprawiły ich w doskonały nastrój wykonując swoje naj-
większe przeboje: „Zdobędę Cię”, „Ty lubisz zołzy” i „Chcę 
Ciebie oczarować”. Były wspólne śpiewy, rzucanie płyt do 
publiczności, wymachiwanie rękami, tańce przed sceną, a po 
występie długie rozdawanie autografów i wspólne zdjęcia.

Tak wygląda nasza lista kulturalnych wydarzeń-prze-
bojów. A jak wyglądałaby taka lista ustalona przez Państwo 
i jakie są Państwa oczekiwania kulturalne od GOKSiR 
w 2019 roku? Opinie i uwagi na te tematy prosimy prze-
syłać na nasz adres goksir@goksir-trabkiwielkie.pl do 31 
stycznia br. Wśród wszystkich, którzy odpowiedzą na nasz 
apel rozlosujemy atrakcyjną nagrodę.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Vengo Marta Gruszkowska
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1. Vienna Life Lang Team Maratony 
Rowerowe, Gmina Trąbki Wielkie,  

16 czerwca
Była to jedna z sześciu edycji Vienna Life Lang Team 

Maratony Rowerowe w 2018 roku. Odbyła się jako czwarta, 
po Warszawie, Krakowie i Gdańsku, a przed Katowicami 
i Kwidzynem. Kolarze rywalizowali na następujących dy-
stansach: 88 km – Grand Fondo (trzy pętle), 61 km – Medio 
(2 pętle), 34 km – Mini (1 pętla), 10 km – o Puchar Mini-
stra Sportu i Turystyki i 10 km – Parada Rodzinna. Start 
i meta dla wszystkich grup usytuowane były na stadionie 
w Trąbkach Wielkich. Honorowym starterem wszystkich 
grup kolarzy był Arcybiskup Metropolita Gdański Leszek 
Sławoj Głódź. W wydarzeniu tym wzięło 472 osoby.

2. Międzynarodowy Turniej w podnoszeniu 
ciężarów, Trąbki Wielkie, Hala Sportowa,  

29 września
Był to pierwszy turniej w podnoszeniu ciężarów jaki 

odbył się w Gminie Trąbki Wielkie. Udział w nim wzięły 
4 ekipy: Dolna Saksonia (Niemcy), Kaliningrad (Rosja), 
Pomorski OZPC i LUKS Meyer Elbląg. Na pomoście za-
prezentowało się 22 zawodników i 1 zawodniczka w trzech 
kategoriach wiekowych. W klasyfikacji drużynowej zwy-
ciężyła ekipa Pomorskiego OZPC.

3. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, Sobowidz, 4 marca

Start i meta usytuowane były na boisku w Sobowidzu. 
Trasa przebiegała ulicą Sportową, a następnie ścieżkami 
w lesie. Biegano na trzech dystansach: 1963 m, 5 km i 10 
km (dwie pętle po 5 km). Udział w nich wzięło 116 osób, 

SPORTOWE PODSUMOWANIE 
2018 ROKU W GOKSIR

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich w 2018 roku organizował 
wydarzenia sportowe rangi sołeckiej, gminnej, powiatowej, międzywojewódzkiej, a także 
z udziałem gości z zagranicy. Były to zawody biegowe, futsalowe, golfowe, karate, kolar-
skie, koszykarskie, lekkoatletyczne, piłkarskie, w podnoszeniu ciężarów, w piłce siatkowej, 
strzeleckie, szachowe, tenisowe, w tenisie stołowym, warcabowe, wędkarskie, a także re-
kreacyjne. Zorganizowanych zostało 62 takich imprez.
Podobnie jak w przypadku wydarzeń kulturalnych także imprezy sportowe postanowiliśmy 
sklasyfikować. Ich kolejność wygląda następująco:

Sportowe TOP 10 – GOKSiR Trąbki Wielkie 2018

w tym 51 zawodniczek i 65 zawodników. Wszyscy otrzy-
mali pakiety startowe zawierające koszulkę z wizerunkiem 
Żołnierzy Wyklętych, opaskę na rękę, komiks o Hieroni-
mie Dekutowskim ps. „Zapora” oraz  okolicznościowe 
publikacje, a na mecie okazałe medale.

4. Turniej sportowo-rekreacyjny 
Samorządowców Powiatu Gdańskiego, 

Trąbki Wielkie, Stadion, 27 czerwca
53 osoby z 6 gmin rywalizowały w sześciu konkuren-

cjach: w rzutach do kosza, w rzutach ringo do celu, w strza-
łach do pustej bramki, w slalomie z piłką nożną, koszykową 
i unihokejem, we wspinaniu się na ściankę i w przeciąga-
niu liny. Zwyciężyła reprezentacja Gminy Trąbki Wielkie.

5. Turniej Sołectw, Trąbki Wielkie,  
Hala Sportowa i Stadion, 1 lipca

W Turnieju wzięło udział 99 osób z 18 sołectw. Prze-
prowadzono zawody w następujących konkurencjach: 
rzuty piłkami, rzuty podkową, rzuty ringo, przeskoki 
przez linę, przeciąganie liny, przerzynanie kłody drew-
na, siłowanie na rękę, slalom piłkarski i dojenie krowy. 
Już po raz szósty z rzędu zwyciężyło Sołectwo Pawłowo.

6. Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie 
w strzelectwie, Trąbki Wielkie, Orlik,  

9 września
Udział w nich wzięło aż 156 osób z 21 sołectw. Odby-

ły się one w czasie Biesiady Dożynkowej na terenie Orlika 
w Trąbkach Wielkich. Strzelanie odbywało się z karabinka 
pneumatycznego z odległości 10 m. Zawodniczki i za-
wodnicy oddawali najpierw po 3 strzały z możliwością 
sprawdzenia wyników, a następnie do tej samej tarczy 

kolejnych 7 strzałów. Wszystkie 10 strzałów liczyło się 
do klasyfikacji. Mistrzostwa odbyły się w 4 kategoriach 
wiekowych, oddzielnie dla zawodniczek i oddzielnie dla 
zawodników. Maksymalnie można było zdobyć 120 punk-
tów, ale nikt tego nie dokonał. Najwięcej punktów, bo aż 
103, uzyskał Karol Potocki z Gołębiewa Wielkiego. W kla-
syfikacji drużynowej zwyciężyło Sołectwo Trąbki Wielkie.

7. Bieg przełajowy Gminy Trąbki Wielkie, 
Drzewina, 6 maja

120 osób (55 zawodniczek i 65 zawodników) wzięło 
udział w tym Biegu. Start i meta znajdowały się na drodze 
przed lasem w Drzewinie, a trasa przebiegała po drogach 
gminnych i leśnych wokół klasztoru Karmelitów Bosych 
i miała długość 2,9 km. Przed Biegiem rozgrzewkę dla 
startujących przeprowadził wielokrotny Mistrz Świata 
w wyścigach psich zaprzęgów Igor Tracz, który następnie 
pilotował na rowerze biegaczy. Starterem był Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Józef Sroka. 
Najszybciej trasę przebiegł Sebastian Bukowski z Ełganowa. 
W klasyfikacji drużynowej, w której liczył się procentowy 
wskaźnik udziału mieszkańców startujących w zawodach do 
wszystkich mieszkańców, zwyciężyła, po raz czwarty z rzę-
du, Drzewina 30,11% (28 osób spośród 93 mieszkańców).

8. Turniej halowej piłki nożnej LOTOS 
Griffin Cup U-8, Trąbki Wielkie, Hala 

Sportowa, 3 marca
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. Zwyciężył Lew Lębork.

9. Odjazdowy Bibliotekarz, Trąbki Małe,  
29 maja

Udział w akcji wzięły 92 osoby. Byli to uczniowie i ich 
opiekunowie ze szkół podstawowych w Trąbkach Wiel-
kich, Sobowidzu, Mierzeszynie, Czerniewie i Kłodawie, 
ale nie tylko. Oprócz nich w rajdzie uczestniczyli bowiem 
także seniorzy z klubów w Trąbkach Wielkich i Gołębiewa 
Wielkiego. Ich celem był Dom Weselny „Małe Złotowo” 
w Trąbkach Małych. Większość czytelników - rowerzy-
stów ubranych było w charakterystyczne pomarańczowe 
koszulki z napisem „Odjazdowy Bibliotekarz” i z logo 
akcji. Najdłuższą drogę do Trąbek Małych (14 km) mieli 
uczestnicy rajdu z Mierzeszyna.

10. Szkolny Basket, Trąbki Wielkie,  
Hala Sportowa, 19 listopada

Program „Szkolny Basket” ma na celu propagowanie 
koszykówki i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród 
uczniów pomorskich szkół. W jego ramach odbyły się 
zajęcia w formie koszykarskich zabaw z nietypowymi za-
daniami dla 90 dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych 
z Trąbek Wielkich, Sobowidza, Mierzeszyna, Kłodawy 
i Czerniewa. Głównym prowadzącym zajęcia był Kac-
per „Kacpa” Lachowicz - popularny trener, konferansjer 
i propagator koszykówki, znany z pracy przy campach 
organizowanych przez Marcina Gortata.

Czy macie Państwo podobne odczucia? Czy w 2019 
roku chcielibyście, aby GOKSiR organizował podobne 
imprezy, czy wolelibyście jakieś inne? Bardzo prosimy 
o opinie i uwagi na te tematy przesyłać na nasz adres: 
goksir@goksir-trabkiwielkie.pl do 31 stycznia br. Wśród 
wszystkich, którzy odpowiedzą na nasz apel rozlosujemy 
atrakcyjną nagrodę.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski
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HIPPIKA DLA 
KAŻDEGO
Drodzy Państwo,
Rozpoczynamy cykl artykułów opisu-
jących piękno i zalety wyjątkowego 
sportu, jakim jest jazda konna.  Jak 
każdą aktywność fizyczną, jazdę kon-
ną możemy potraktować wyczynowo, 
dążąc do osiągnięcia mistrzowskich 
umiejętności lub rekreacyjnie, z do-
stosowaniem do własnych umiejętno-
ści i możliwości oraz ilości czasu, 
który chcemy temu poświęcić.

W historii ludzkości, koń towarzyszył 
człowiekowi od niepamiętnych czasów. Do-
wodem na to jest fakt, iż kości koni i psów są 
znajdowane zawsze obok najstarszych szcząt-
ków człowieka. Na pytanie, kto jest przodkiem 
dzisiejszego konia, trudno jednoznacznie od-
powiedzieć. Niektórzy biolodzy uważają, że 
przodkiem tym był żyjący na półpustynnych 
i stepowych terenach Mongolii i Chin koń 
Przewalskiego, nazwany tak od jego odkrywcy. 

Pierwsza encyklopedia polska zawiera la-
koniczne hasło: „Koń jaki jest, każdy widzi”. 
Sugeruje ono, że wystarczy zerknąć za okno,  
by konia zobaczyć, a nikt by i tak objaśnienia 
nie czytał,  bo każdy o koniu wie wszystko. 
Każdy - w Polsce.  Ale to było dawno i …
nieprawda.

Koń odegrał w dziejach ludów rolę bar-
dzo ważną.  W dziejach Polski – szczególną. 
Po drugiej wojnie światowej sporty hippiczne 
uznano za kaprys i przywilej bogatych kapita-
listów oraz burżujów. Koń został sprowadzony 
do roli zwierzęcia pociągowego, by następ-
nie być zastąpiony traktorem. Jak powiedział 
Pawlak w filmie „Nie ma mocnych” – koń to 
przeżytek. Czy na pewno?

Dawniej byliśmy potęgą w hippice,  a dziś 
– niestety nie jesteśmy. Sporty konne i jeź-
dziectwo w Europie Zachodniej maja się do-
skonale, ale na szczęście w Polsce powoli 
odradza się hodowla koni i popularność tej 
formy wypoczynku i współzawodnictwa. Oka-
zji do kontaktu z koniem jest dzisiaj coraz wię-
cej - w naszej Gminie i jej okolicy funkcjonują 
szkoły jazdy konnej  i stadniny, co pozwala 
z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Zapraszam Państwa do czytania cyklu ar-
tykułów opisujących te miejsca, a także piękno 
i zalety obcowania z niewątpliwie cudowny-
mi zwierzętami, jakimi są konie. Opiszemy 
również leczniczą rolę koni – hipoterapię, 
która stanowi niezwykłą, lecz wciąż mało 
znaną formę rehabilitacji. Chciałbym również 
przypomnieć starszym i pokazać młodszym, 
czym (a być może kim?) był koń w naszych 
rodzinach poprzez prezentację zdjęć, o które 
w przyszłości Państwa poproszę.

Na Koń!
Stefan Jakubski
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CHŁOPAK Z MIERZESZYNA  
BĘDZIE GRAŁ W LECHU POZNAŃ!!!

Liczymy, że w gronie lepszych piłka-
rzy, w Ekstraklasie, gdzie te cele są inne niż 
w pierwszoligowych klubach jeszcze moc-
niej się rozwinie i jeszcze lepiej będzie mógł 
sprzedawać swoje nietuzinkowe umiejętności 
– twierdzi Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy 
Lecha w rozmowie z redaktorami strony www.
lechpoznan.pl.

20-letni mieszkaniec Mierzeszyna Ju-
liusz Letniowski podpisał 3,5 letnią umowę 
z zajmującym obecnie 3. miejsce w piłkarskiej 
Lotto Ekstraklasie Lechem Poznań.

Najbardziej z tego faktu cieszą się Maria 
i Władysław Ornowscy z Fundacji Pomocy 
Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, 
których jest to wnuczek.

Julek jest wychowankiem Lechii Gdańsk, 
w której występował od piątego roku życia. 
Jesień 2016 roku spędził na wypożyczeniu 
w I – ligowej Bytovii Bytów, ale zagrał tylko 
3 spotkania. Wrócił więc do Lechii. Trenował 
nawet z pierwszym zespołem, ale grał tylko 

w juniorach. Odszedł więc do Bałtyku Gdy-
nia. Na III ligowych boiskach w 31 meczach 
zdobył 10 bramek i zaliczył 7 asyst. Latem 
ubiegłego roku przeszedł ponownie do Bytovii 
Bytów. Rozegrał 19 meczów, w których zdobył 
7 bramek i zanotował 3 asysty. Swoją bardzo 
dobrą grą zwrócił uwagę na siebie przed-
stawicieli klubów Ekstraklasy. Zdecydował 
się na Lecha Poznań, gdzie będzie trenował 
pod wodzą Adama Nawałki. Także kluby się 
dogadały (Bytovia otrzyma od Lecha ok. 300 
tys. zł) i jest już ze swoimi nowymi kolegami 
na obozie przygotowawczym do rundy wio-
sennej w Turcji

Natomiast Juliusz powiedział: „Podpisanie 
kontraktu to dla mnie spore przeżycie, Lech jest 
potężny klubem. Cieszę się, że ktoś mnie tutaj 
dostrzegł, a ja jestem gotowy do ciężkiej pracy.

Myślę, że każdy kibic Lecha liczy na mi-
strzostwo Polski. Z takim potencjałem jest to 
realne. Przychodzę tutaj, aby zostać mistrzem.”

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: www.lechpoznan.pl

W dniu 12 grudnia 2018 roku w Sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sobowi-
dzu odbyła się uroczystość obchodów 20-lecia 
istnienia Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Kosynier” Sobowidz. Jego założycielami 
byli: Bożena Witoń i Władysław Mazurek, 
który w historii Klubu jest jedynym Prezesem.

W uroczystości wzięli udział: Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Prze-
wodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie 
Zbigniew Leszczyński, Radny Powiatu Gdań-
skiego Tomasz Kempa, Radny Gminy Trąbki 
Wielkie Marian Płotka, Prezes Pomorskiego 
Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego 
Ryszard Weisbrodt, przedstawiciele LZS – Jan 
Trofimowicz i Wiesław Kempa, przedstawi-
cielka Flextronics Tczew Karolina Biesek, 
a także byli i aktualni zawodnicy Klubu wraz 
ze swoimi rodzicami.

Uroczystość jubileuszową rozpoczął Pre-
zes Klubu Władysław Mazurek informując, 
że tak naprawdę tenis stołowy w Sobowidzu 

UKS KOSYNIER MA JUŻ 20-LAT
zaczął się w 1973 roku. Natomiast pierwszym 
znaczącym sukcesem tenisistów stołowych 
pod kierownictwem trenera Władysława 
Mazurka było zdobycie 1. Miejsca podczas 
Finałów Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Tczewie. Prezes podkreślił, że 
oprócz licznych sukcesów sportowych takich 
jak: 2. Miejsce Agnieszki Mazurek w grze 
podwójnej w kategorii młodziczek podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Zie-
lonej Górze w 2001 roku, 2. miejsca Kamila 
Staniszewskiego i Kamila Zimnego w kate-
gorii r. 1999 i młodsi podczas Finału Ogól-
noplskiego Turnieju Uczniowskich Klubów 
Sportowych w Stroniu Śląskim w 2009 roku, 
2. miejsca Julii Willner i Mai Miklaszewskiej 
w kategorii r. 2001 i młodsze podczas Fina-
łu Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich 
Klubów Sportowych w Radomiu w 2011 roku, 
Klub wychował liczną rzeszę działaczy, czyli 
sędziów (Michalina Pawłowicz, Karolina Lesz-
czyńska, Emilia Mazurek) i trenerów (Urszula 

Leszczyńska, Patryk Sadoch, Agnieszka Pett-
ke). W ciągu 20-lecia Klubu trenowało w nim 
ok. 300 zawodniczek i zawodników. Zarząd 
Klubu cieszą bardzo sukcesy sportowe człon-
ków, ale przede wszystkim udział i olbrzymie 
zaangażowanie Władz Gminy, Dyrekcji Szkoły 
w Sobowidzu oraz rodziców. Niektórzy z ro-
dziców aktywnie uczestniczą w treningach, 
a nawet zawodach organizowanych przez 
Klub. Jednym słowem Klub poprzez swoją 
działalność integruje swoją małą ojczyznę.

W dalszej części uroczystości Ewa Buga, 
Piotr Pawlukiewicz i Leszek Orczykowski 
zostali udekorowani przez Prezesa PWZTS 
w Gdańsku Ryszarda Weisbrodta brązowymi 
odznakami Polskiego Związku Tenisa Sto-
łowego. Ponadto zaproszeni goście na ręce 
Prezesa składali życzenia dla Klubu  dalszych 
sukcesów sportowych i społecznych. Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol prze-
kazał na rzecz Klubu talon o wartości 1000 
zł, a Sołtys wsi Sobowidz Katarzyna Karnath 
– o wartości 200 zł.

W związku z tym, że w dniu uroczystości 
Prezes Władysław Mazurek obchodził swoje 
80-urodziny otrzymał on także mnóstwo ży-
czeń osobistych.

Po części oficjalnej zebrani obejrzeli pro-
gram artystyczny z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Sobowidzu.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy 
kawie, herbacie, ciastach i urodzinowym 
torcie Prezesa, podczas którego rozmawiano 
o historii i dniu dzisiejszym tenisa stołowego 
w Sobowidzu.

Cztery dni później w Sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Sobowidzu odbył się 
Turniej tenisa stołowego z okazji 20-lecia Klu-
bu. Udział w nim wzięło 20 osób. Zwyciężyli: 
Oliwia Fijał w kategorii tenisistek i Andrzej 
Mazurek w kategorii tenisistów.

Głównym sponsorem nagród było Po-
morskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku.

Władysław Mazurek
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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