
Str. 2  UROCZYŚCIE OTWARTO  
OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SOBOWIDZU

Str. 3 Z PROW GMINA OTRZYMAŁA PRAWIE 1,4 MLN ZŁ
 GMINIE PRZYZNANO PRAWIE 700 TYS. ZŁ 

Z FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
 OSP SOBOWIDZ  

Z DOFINANSOWANIEM NA SAMOCHÓD
Str. 4 WICEPREMIER U WÓJTA
 ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA 

W GMINIE TRĄBKI WIELKIE
 OBRADOWALI RADNI
Str. 5 REKLAMY
Str. 6 SZCZEPMY SIĘ – MÓWI WŁADYSŁAW 

ORNOWSKI
 ZMIANY W GKRPA
 MIESZKAŃCY 19 WSI OTRZYMALI PLACKI

Str. 7 POGORZELCY Z SOBOWIDZA POTRZEBUJĄ 
POMOCY

 BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU 
GDAŃSKIM PRZEKAZAŁ KOMPUTERY DLA 
POTRZEBUJĄCYCH

 ODDAWALI KREW W KRIOBUSIE
Str. 8 DZIEŃ GODNOŚCI W OREW CARITAS –  

WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI!
 POMIMO PRZECIWNOŚCIOM LOSU – 

 „U NAS ZAWSZE JEST RADOŚNIE!”
Str. 9 NASI WŚRÓD STYPENDYSTÓW STAROSTY 

GDAŃSKIEGO
 SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH 

PRZEDMIOTOWYCH
 Z TRĄBEK WIELKICH DO EGIPTU
Str. 10 REKLAMY

W NUMERZE:
Str. 11 REKLAMY
Str. 12 MŁODZI TRĘBACZE BĘDĄ RYWALIZOWAĆ VIA NET
 KONKURS „SREBRNA SPINKA” DLA PLASTYKÓW 

I LITERATÓW
 TABLICE POŚWIĘCONE MACIERZY SZKOLNEJ 

ZOSTAŁY ODNOWIONE
Str. 13 PLEBISCYTOWY SUKCES BIBLIOTEKI W MIERZESZYNIE
 BYŁY WARSZTATY, SĄ LAPTOPY
 GBP W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK
Str. 14 „BIEG TROPEM WILCZYM” PRZEŁOŻONY  

NA 15 SIERPNIA
 ZAPRASZAMY MŁODYCH WĘDKARZY
MH AUTOMATYKA MTB POMERANIA MARATON 

ODBĘDZIE SIĘ W DOMACHOWIE 4 LIPCA
Str. 15 ORZEŁ 1955 W KLASIE OKRĘGOWEJ – 10,  

SOKÓŁ W KLASIE A–12, A GKS W KLASIE B–8



W dniu 5 maja 2021 roku odbyło się uro-
czyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Sobo-
widzu. Symbolicznego aktu otwarcia w postaci 
przecięcia wstęgi dokonali: Posłanka Magda-
lena Sroka, Senator Ryszard Świlski, Staro-
sta Gdański Stefan Skonieczny, Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Przewodni-
czący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew 
Leszczyński,

Radny Gminy Trąbki Wielkie Marian Płot-
ka, Kierownik Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich 
Karol Kozak, Sołtys wsi Sobowidz Krzysztof 
Łoński, Sołtys wsi Gołębiewo Średnie Daniel 
Fedak, Prezes Ecol-Unicon Sp. z o. o. z Gdań-
ska Wojciech Falkowski, Właściciel Zakładu 
Instalacji Sanitarnych i CO z Liniewa Jan 
Miętki i Właściciel Przedsiębiorstwa Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowego „Sombud” 
z Somonina Mirosław Socha.

Umowę o dofinansowaniu projektu pn. 
„Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanaliza-
cyjnej w Aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki 
Wielkie” ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
podpisano w połowie 2018 roku, natomiast do 
użytku oczyszczalnia została oddana z koń-
cem 2020 roku.

Jest to największa inwestycja w historii 
Gminy Trąbki Wielkie. Jej wartość wyniosła 
24 645 750,96 złotych, natomiast kwota dofi-
nansowania z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego to 16 194 494,56 złotych.

Oczyszczalnia ścieków jest mechaniczno-
-biologiczna w układzie przepływu ciągłego 
o wydajności średniodobowej 385 m3/d.

W skład obiektów kubaturowych oczysz-
czalni wchodzą:
–  dwa bioreaktory o średnicy wewnętrznej 

10,15 m, wysokości w świetle 5,5 m,
–  budynek techniczno-socjalny, którego po-

wierzchnia użytkowa wynosi 145,89 m2,

UROCZYŚCIE OTWARTO  
OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W SOBOWIDZU

–  zbiornik magazynowy osadu nadmiernego 
o średnicy wewnętrznej 6,0 m i wysokości 
w świetle 4,7 m,

–  pompownia ścieków o średnicy wewnętrz-
nej 2,0 m i wysokości w świetle 5,0 m, i po-
wierzchni zabudowy 4,52 m2,

–  dwa zbiorniki uśredniające dla ścieków do-
wożonych o średnicy wewnętrznej 3,0 m 
i wysokości w świetle 4,0 m, i powierzchni 
zabudowy 8,55 m2,

–  studnia pomiarowa o średnicy wewnętrznej 
2,0 m i wysokości w świetle 2,3 m, i po-
wierzchni zabudowy 4,15 m2, wyposażona 
w układ pomiaru i rejestracji ilości i prze-
pływu ścieków oczyszczonych,

–  taca najazdowa i separator ścieków o wy-
miarach 4,0 × 6,5 m,

–  punkt zlewny o wymiarach 2,05 x 2,65 m 
i wysokości pomieszczenia 2,65 m, po-
wierzchnia zabudowy to 6,4 m2,

–  wiata pod agregat prądotwórczy,
–  zasilanie elektroenergetyczne - słupowa sta-

cja transformatorowa 100 kVA wraz z ka-
blową linią zasilającą s/n 15 kV,

–  przepływomierz elektromagnetyczny Qm 
= 0-50 m3/h, moduł rejestracyjny z czyt-
nikiem kart magnetycznych i wydrukiem 
danych,

–  dwukomorowy zbiornik uśredniający ście-
ków dowożonych o maks. poj. roboczej V 
= 20 m3,

–  pompa zatapialna ścieków i osadów dowo-
żonych z wirnikiem otwartym o przelocie 
min. D=60mm, parametry pompy Qh = 17,0 
m3/h, H = 4,0 m,

–  pompownia główna: o wydajności Qm = 
40 m3/h, wyposażona w dwie pompy zata-
pialne z wirnikami otwartymi o przelocie 
Dmin=60 mm i parametrach Qh = 32,8 
m3/h, H = 10,1 m,

–  dodatkowo obiekt wyposażony jest w system 
monitoringu i wizualizacji pracy podstawo-
wych urządzeń technologicznych.

Ścieki do oczyszczalni trafiają z trzech 
miejscowości: Sobowidz, Gołębiewo Wielkie 
i Gołębiewo Średnie. Długość sieci wynosi 
25,7 km. Możliwy jest odbiór ścieków z 400 
przyłączy.

– Zrealizowanie tego przedsięwzięcia wy-
magało wielu lat pracy, współpracy z wielo-
ma przedstawicielami instytucji i podmiotów 
– mówi Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol. – Uroczyste otwarcie oczyszczalni było 
okazją do tego, by im za to serdecznie podzię-
kować. Jednym z nich jest Zastępca ds. Polityki 
Ekologicznej i Środowiska Dyrektora Departa-
mentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego Tadeusz 
Styn, któremu w sposób szczególny dziękujemy 
za zaangażowanie i pomoc.

– Dzięki realizacji inwestycji poprawi się 
jakość życia mieszkańców, zarówno poprzez 
zapewnienie dostępu do kanalizacji sanitar-
nej, jak i polepszenie stanu środowiska na-
turalnego. Zwiększy się również atrakcyjność 
turystyczna i rekreacyjna Gminy.

Leszek Orczykowski
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W dniu 15 kwietnia 2021 roku Zarząd 
Województwa Pomorskiego zatwierdził zak-
tualizowaną listę informującą o kolejności 
przysługiwania pomocy operacji typu „Bu-
dowa lub modernizacja dróg lokalnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej in-
frastruktury, w tym inwestycji w energię od-

Z PROW GMINA OTRZYMAŁA 
PRAWIE 1,4 MLN ZŁ

nawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 wybranych do realizacji 
w ramach trzeciego naboru wniosków. Na li-
ście tej znajduje się m.in. operacja o nazwie 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej Posto-
łowo – Ełganowo”, której przyznano kwotę 
pomocy w wysokości 1 338 176 zł. Długość 
modernizowanego odcinka drogi to 1,9 km. 

Całkowita wartość inwestycji to 2 103 000 zł. 
Jej zakończenie planowane jest na paździer-
nik 2021 roku.

Leszek Orczykowski

W 2021 roku dofinansowaniem z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg zostanie objętych 
141 inwestycji. Wsparcie z RFRD wyniesie 231 
173 103 zł.  Z uwagi na fakt, że cześć inwestycji 
to zadania wieloletnie, w tym roku samorzą-
dom przekazanych zostanie ponad 136 mln zł. 
Dzięki rządowemu wsparciu w Pomorskiem zo-
stanie zmodernizowanych ok. 328,81 km dróg 
lokalnych. Także jedna z dróg w Gminie Trąbki 
Wielkie będzie zmodernizowana dzięki środ-
kom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Jest to ulica Łąkowa w Mierzeszynie, której 
przebudowa obejmie odcinek 0,99 km. War-
tość całej inwestycji to 1 390 154 zł, a kwota 
dofinansowania wynosi połowę, czyli 695 077 
zł. Planowany termin zakończenia realizacji 
zadania to grudzień 2021 roku.

Leszek Orczykowski

GMINIE PRZYZNANO PRAWIE 700 TYS. ZŁ 
Z FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

OSP SOBOWIDZ  
Z DOFINANSOWANIEM NA SAMOCHÓD

W 2021 r. do  jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-
-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uni-
wersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok. 80%). Zakupy samochodów 
zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
• dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
• dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
• środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

Na liście ochotniczych straży pożarnych, które otrzymają dofinansowanie na za-
kup samochodów znalazła się także Ochotnicza Straż Pożarna z Sobowidza. Będzie 
ona mogła zakupić średni samochód ratowniczo-gaśniczy, którego wartość wynosi 
ok. 900 tys. zł. Nasi strażacy są bardzo zadowoleni z przyznania dofinansowania. 
Niestety do pełni szczęścia, czyli do zabezpieczenia pełnej kwoty na w/w samochód, 
mimo wsparcia także ze strony Starostwa Powiatowego i Gminy Trąbki Wielkie, po-
trzebne jest jeszcze ok. 80 tys. zł.

Dlatego też zwracają się z prośbą o uzyskanie środków, które pozwolą im zakupić 
i wyposażyć samochód strażacki. Samochód ten pozwoli sprostać wymogom i zada-
niom stawianym podczas akcji gaśniczych i ratownictwa medycznego.

Osoby zainteresowane wsparciem inicjatywy proszone są o kontakt z:
Ochotnicza Straż Pożarna w Sobowidzu, tel. 58 683 82 47, 
e-mail: ospsobowidz@onet.pl, http://sobowidz.osp.org.pl/2/index.php

Leszek Orczykowsk
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WICEPREMIER U WÓJTA
W dniu 19 kwietnia 2021 roku Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol gościł 

Wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina oraz Posłankę na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Magdalenę Srokę.

Podczas spotkania poruszonych zostało kilka istotnych tematów:
– Wicepremier Jarosław Gowin chciał poznać zdanie Wójta Gminy Trąbki Wielkie 

Błażeja Konkola na temat planów Rządu w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podat-
ku do 30 000 zł. Z punktu widzenia samorządów tego typu ruch spowodowałby istotny 
spadek wpływu podatku dochodowego do budżetu gmin. Zwiększenie kwoty wolnej od 
podatku wymagałoby wzrostu udziału gmin w podziale wpływów z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych z obecnych ok. 38% do ok. 60%.

– Kolejnym tematem była kwestia obowiązku budowy kanałów technologicznych dla 
infrastruktury teleinformatycznej przy nowo budowanych drogach. Wójt sugeruje zmianę 
rozporządzenia, tak by obowiązek budowy kanałów technologicznych był realizowanych 
tylko w uzasadnionych przypadkach.

– Wójt Błażej Konkol zaprezentował Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi i Po-
słance Magdalenie Sroce projekt budowy w Trąbkach Wielkich domu dla seniorów wy-
magających stałej opieki. Wartość tego zadania wynosi ponad 13 mln zł brutto, dlatego 
Gmina Trąbki Wielkie będzie ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Przy tej okazji Wicepremier Jarosław Gowin pogratulował Wójtowi Błażejowi Kon-
kolowi pozyskania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę 
nowego ośrodka zdrowia w Mierzeszynie i życzył powodzenia w realizacji inwestycji.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

OBRADOWALI RADNI
W dniu 30 kwietnia 2021 roku odbyła się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy 

Trąbki Wielkie. Była ona przeprowadzona w sposób tradycyjny. Podczas tej Sesji radni 
podjęli następujące uchwały:
–  XXIX/235/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Trąbki 

Wielkie na 2021 rok,
–  XXIX/236/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2021 – 2032,
–  XXIX/237/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warun-

ków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-

kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu 
ich pobierania,

–  XXIX/238/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
„Strategii Rozwoju Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021 – 2026”,

–  XXIX/239/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
z Budżetu Gminy Trąbki Wielkie Województwu Pomorskiemu,

–  XXIX/240/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie”

–  XXIX/241/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Sp. z o.o.,

–  XXIX/242/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 
wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia  udziałów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszka-
niowej KZN Sp. z o.o.,

–  XXIX/243/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Trąbki 
Wielkie, Gmina Trąbki Wielkie,

–  XXIX/244/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Hono-
rowego Obywatelstwa Gminy Trąbki Wielkie

–  XXIX/244/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Honoro-
wego Obywatelstwa Gminy Trąbki Wielkie.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na stronie:
https://ugtr.ssdip.bip.gov.pl/2021-rok/uchwaly-rady-gminy-2021.html

Katarzyna Czyż
Zdjęcie: Andrzej Markowsk

Społeczność Gminy Trąbki Wielkie świętowała 230. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Najpierw w kościele pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki została odprawiona Msza 
święta w intencji Ojczyzny. Następnie, po okolicznościowym wystąpieniu Wójta Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, władze samorządowe i mieszkańcy złożyli kwiaty 
oraz zapalili znicze w miejscu pamięci narodowej w Ełganowie. Byli tam także m.in.: 
Posłanka Magdalena Sroka, Radny Powiatu Gdańskiego Józef Sroka, Przewodniczący 
Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński, radni: Ryszard Budzyński, Sławo-
mir Mazurek, Roman Olszewski i Jan Selka. Były także poczty sztandarowe ze Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich, Polskiej Macierzy Szkolnej i OSP Ełganowo. Później, 
już w mniejszym gronie, delegacja z Posłanką Magdaleną Sroką, Wójtem Gminy Trąbki 
Wielkie Błażejem Konkolem i Przewodniczącym Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbignie-
wem Leszczyńskim na czele złożyła kwiaty i znicze w miejscach pamięci narodowej 
w Trąbkach Wielkich i Mierzeszynie.

W ten sposób w Gminie Trąbki Wielkie oddano cześć wszystkim bohaterom zasłu-
żonym dla naszej Ojczyzny.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Zenon Kulwikowski

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA W GMINIE TRĄBKI WIELKIE
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Pod względem liczby wykonanych szczepień przeciw 
COVID-19 w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców 
województwo pomorskie wciąż zajmuje pierwsze miejsce 
w Polsce. Co ważne, już ponad 50 proc. dorosłych miesz-
kańców regionu zostało zaszczepionych przynajmniej 
pierwszą dawką. Według danych Ministerstwa Zdrowia 
na 13 maja 2021 r. w Polsce wykonano 14 705 512 szcze-
pień. W pełni zaszczepionych jest 4 030 995 Polaków. 
W województwie pomorskim wykonano 981 522 zastrzy-
ków przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 
248 887 Pomorzan (dane na 13 maja). Na każde 10 tys. 
mieszkańców naszego regionu

4 061 otrzymało przynajmniej jedną dawkę.
Także wielu mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie 

jest już zaszczepionych. Na terenie Gminy jedyny punkt 
szczepień znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Trąbkach Wielkich. Szczepią się tam nie tylko mieszkań-
cy Gminy, ale i spoza Gminy. I są oni bardzo zadowoleni 
z obsługi. Świadczy o tym wypowiedź mieszkanki Prusz-
cza Gdańskiego na jednym z portali społecznościowych:

„Chciałam wyrazić wielkie uznanie i podziękowanie 
Personelowi Medycznemu w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
za wzorową organizacje szczepień i atmosferę jaką Perso-

SZCZEPMY SIĘ – MÓWI WŁADYSŁAW ORNOWSKI
nel wytworzył wobec pacjenta. Porządek, zainteresowanie 
pacjentem, wysoka kultura osobista – to wszystko podzi-
wialiśmy w Trąbkach Wielkich”.

Jednym z tych, którzy zaszczepieni zostali już drugą 
dawką jest Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek” Władysław Ornowski (na zdjęciu). 
Pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca przyjął w dniu 
27 marca, a drugą w dniu 21 maja. Szczepienie oferowano 
mu znacznie wcześniej, ale stwierdził, że nie jest dobrem 
narodowym i może poczekać na swoją kolejkę. Zaszcze-
pił się, bo na co dzień ma kontakt z mieszkańcami wielu 
domów pomocy społecznej, z różnymi rodzinami, a nie 
chciał przerwać działalności.

Gorąco zachęca wszystkich niezdecydowanych, aby 
skorzystali z ochrony przed COVID-19 i się zaszczepili.

Na szczepienia zapisać się można poprzez:
– infolinię 989,
– portal pacjenta,
– w punkcie szczepień,
– wysłanie SMS-a o treści SzczepimySie na numer 

880 333 333.
Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Władysław Ornowski

ZMIANY W GKRPA
W dniu 22 kwietnia 2021 roku Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 

Konkol i Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Marek Czerwiński pożegnali i podziękowali 
Krystynie Rodzie oraz Wiesławie Błach za wieloletnią pracę w GKR-
PA. Dołączamy się do serdecznych podziękowań i najlepszych życzeń!

Jednocześnie Wójt Gminy Trąbki Wielkie i Przewodniczący GKR-
PA powitali dwie nowe członkinie wspominanej Komisji: Patrycję Je-
reczek oraz Gabrielę Jędrzejczyk. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy!

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

MIESZKAŃCY 
19 WSI 
OTRZYMALI 
PLACKI

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, 
Prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek” Władysław Ornowski, 
Sołtys wsi Sobowidz Krzysztof Łoński i Pre-
zes Jednostki OSP w Sobowidzu Krzysztof 
Piepiórka tuż przed Świętami Wielkanocnymi 
sprezentowali mieszkańcom 11 sołectw ponad 
9 ton mrożonych frytek firmy Aviko. I nie usta-
ją w działaniu na rzecz mieszkańców Gminy 
Trąbki Wielkie. W dniu 19 kwietnia 2021 roku 
dotarła do nich kolejna dostawa. Było to aż 7 
ton mrożonych placków ziemniaczanych fir-
my Aviko. Placki te otrzymali chętni z 19 wsi: 
Błotnia, Cząstkowo, Czerniewo, Domachowo, 
Drzewina, Ełganowo, Gołębiewko, Gołębiewo 
Średnie, Gołębiewo Wielkie, Graniczna Wieś, 
Klępiny, Łaguszewo, Mierzeszyn, Pawłowo, 

Postołowo, Sobowidz, Trąbki Małe, Zasko-
czyn, Warcz. Jak zauważył Sołtys wsi Sobowidz 
Krzysztof Łoński prawdziwa jest sentencja 
Henry’ego Forda:

„Połączenie sił to początek, pozostanie 
razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Krzysztof Piepiórka
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Wielkie nieszczęście spotkało 4 rodziny z Sobowi-
dza. Budynek, w którym mieszkały spłonął doszczętnie 
w dniu 20 kwietnia 2021 roku. W jednej chwili 15 osób 
straciło dorobek całego życia. Na szczęście nikt nie zginął.

Na miejscu zdarzenia pojawił się Wójt Gminy Trąb-
ki Wielkie Błażej Konkol, Kierownik ZGKiM Karol Ko-
zak, Sołtys wsi Sobowidz Krzysztof Łoński oraz członek 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Anna An-
dreskowska. W Szkole Podstawowej w Sobowidzu odbyło 
się spotkanie Wójta i służb z pogorzelcami. Mieszkańcy 
przyjęli pomoc zaoferowaną przez Gminę Trąbki Wielkie.

Potem z pomocą ruszyli okoliczni mieszkańcy. Jesz-
cze tego samego dnia do Remizy w Sobowidzu zaczęły 
napływać dary dla poszkodowanych.

POGORZELCY Z SOBOWIDZA 
POTRZEBUJĄ POMOCY

Przywożono rzeczy pierwszej potrzeby tj. ubrania, 
żywność długoterminową, chemię domową, przedmioty 
użytkowe gospodarstwa domowego, poczynając od kuchni, 
łazienki kończąc na wyposażeniu podstawowym sypialni. 
Remiza szybko się zapełniła.

W pomoc zaangażowali się także strażacy zarówno 
z Sobowidza, jak i z Ełganowa, Mierzeszyna, Rościszewa 
i Trąbek Wielkich.

Najważniejsze są jednak miejsca do zamieszkania.
Poszkodowani w pożarze na razie zamieszkali albo 

u swoich rodzin, albo skorzystali z zorganizowanej noc-
legowni. Gmina przygotowuje się do udostępnienia kilku 
mieszkań komunalnych. Deklaruje też, że chce w ciągu 

roku, z Rządowym wsparciem, odbudować budynek. Straty 
oceniła na 400 tysięcy złotych.

Pogorzelcom można pomóc rzeczowo kontaktując 
się telefonicznie z GOPS-em w Trąbkach Wielkich (58 
682-83-76).

Poszkodowanych można wspomóc również finan-
sowo przez specjalnie utworzoną zbiórkę na platformie 
„zrzutka.pl” pod adresem

https://zrzutka.pl/puwvs9
Jak na razie została zebrana kwota w wysokości 

8309 złotych z założonych 50 000 zł. Zachęcamy do dal-
szych wpłat.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU 
GDAŃSKIM PRZEKAZAŁ KOMPUTERY 
DLA POTRZEBUJĄCYCH

W dniu 27 kwietnia 2021 roku w imieniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Prusz-
czu Gdańskim Dyrektor Oddziału Banku w Trąbkach Wielkich Katarzyna Łukaszewska 
przekazała 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla podopiecznych 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich.

– Chcemy w ten sposób wesprzeć najbardziej potrzebujące dzieci, szczególnie te, 
których rodzina straciła cały dobytek w pożarze domu w Sobowidzu – poinformowała 
Dyrektor Katarzyna Łukaszewska.

Dary odebrała Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąb-
kach Wielkich Beata Kaczmarek – Galińska.

Tomasz Szalbierz
Zdjęcie: Arkadiusz Hajduk

ODDAWALI KREW W KRIOBUSIE
W dniu 24 kwietnia 2021 

roku odbyła się już druga te-
goroczna edycja zbiórki krwi 
w Trąbkach Wielkich w ramach 
akcji „Twoja Krew – Moje Życie”. 
Krwiobus Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Gdańsku stanął, jak zwykle, 
w centrum Trąbek Wielkich przy 
Remizie Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Tym razem, w godzinach 
9.00 – 13.00, zebrano 6,75 l krwi. 
Krew oddało 15 osób, w tym 7 
nowych krwiodawców. Byli to 
mieszkańcy nie tylko Gminy 
Trąbki Wielkie, ale i Gdańska, 
Starogardu Gdańskiego, Pruszcza 
Gdańskiego i Straszyna. Znaleźli 
się i tacy, którzy chcieli wziąć udział w akcji, ale nie mogli ze względów zdrowotnych.

- W czasach pandemii zbiórka krwi ma szczególne znaczenie, gdyż jej zapasy 
zmalały, a zapotrzebowanie jest ciągle duże. Cieszymy się, że jest zainteresowanie 
tą akcją. Łącznie zebraliśmy już 35,1 l krwi podczas czterech ostatnich edycji akcji 
„Twoja Krew – Moje Życie” - mówi koordynatorka zbiórki Dagmara Megger z OSP 
Trąbki Wielkie. - Dziękujemy Piekarni „Sobowidz” z Różyn, która dla każdego dawcy 
krwi ufundowała słodką niespodziankę. I już teraz zapraszam na kolejną edycję akcji, 
która odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 roku. Przypominam, że każdy pracownik, 
który odda krew ma prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Wioleta Frydrych
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DZIEŃ GODNOŚCI W OREW CARITAS 
– WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNI!

Prawa człowieka stanowią o tym, jak powinniśmy być traktowani. Nasze 
poczucie godności warunkuje to, w jaki sposób traktujemy siebie samych 
oraz w jaki traktują nas inni.

Co roku 5 maja obchodzimy bardzo ważne święto, jakim jest Dzień 
Godności Osób Niepełnosprawnych. Tego właśnie dnia nasza placówka, od 
lat organizowała wspaniały piknik na placu przy kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Trąbkach Wielkich. 

Dzięki kreatywności i pracowitości całej naszej kadry, ten dzień był pe-
łen pomysłów i ciekawych atrakcji. Gościliśmy mnóstwo zaprzyjaźnionych 
osobistości. Nie sposób policzyć, jak ogromna rzesza ludzi integrowała się 
z nami, przybywając z radością na wspólną zabawę. Konkursy, taniec i pyszne 
potrawy urozmaicały te piękne chwile towarzyszyły nam od samego rana.

W dobie pandemii nie powtórzymy tego dnia z tak licznymi gośćmi, 
jednak pamięć i troska o siebie nawzajem nadal nam towarzyszy.

Dziękujemy wszystkim za trud, pomoc i zaangażowanie, pomimo tak 
trudnego czasu, jaki obecnie mamy. Godność jedności jest nierozerwalnie 
związana z godnością innych ludzi. Wspaniale, że codziennie spotykamy 
na naszej drodze ludzi i wielkich sercach.

Epidemia zmienia nasze życie, lecz nigdy nie zmieni szacunku, miłości 
i przyjaźni-sfer, którymi codziennie kierujemy się w naszej pracy z osobami 
niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

Zespół placówki OREW Caritas Trąbki Wielkie każdego dnia od po-
nad 10 lat, dba o terapię i rozwój swoich podopiecznych, podnosząc im 
jakość życia oraz dbając o godne warunki funkcjonowania w otaczającej 
rzeczywistości. 

Magdalena Michalak 
Zdjęcie: Magdalena Jurkowska

Wywiad z Edytą, mieszkanką Gminy Trąbki Wielkie, 
mamą dwójki dzieci: Łukasza lat 9, chłopca z niepełno-
sprawnością intelektualną i ruchową, podopiecznego 
OREW w Trąbkach Wielkich oraz siedmioletniej Zosi. 
Łukasz jest doświadczony wieloma schorzeniami neuro-
logicznymi. Rodzina stawia czoła wielu przeciwnościom 
losu. Nieustanne wizyty lekarskie, konsultacje ze specjali-
stami to codzienność. Łukasz wymaga nieustannej opieki 
i rehabilitacji. Terapeuci, z racji braku u Łukasza umie-
jętności samodzielnego chodzenia oraz porozumiewania 
się, poszukują sposobów komunikacji z otoczeniem dbając 
o godność i jakość życia dziecka. Mimo wszystko, mama 
Łukasza każdego dnia podejmuje wyzwanie specjalistycz-
nej opieki nad synem. Z ogromną siłą i optymizmem stara 
się dbać o dobro dziecka i całej rodziny.

Jak wygląda Pani codzienność?
Każdego dnia budzi nas Łukaszek. Piję kawę i przy-

gotowuję dzieci do wyjazdu do ośrodka oraz szkoły. Kie-
dy dzieci są na swoich zajęciach mam czas, żeby zająć się 
bieżącymi sprawami, obowiązkami związanymi z prowa-
dzeniem domu. Po powrocie Łukaszka i Zosi wspólnie 
gotujemy obiad, szczególnie syn lubi mi towarzyszyć, 
mieszając w swoim garnuszku. Po obiedzie jest czas na 
odrobienie lekcji, wykonanie zadań zalecanych przez 
Panie z ośrodka oraz odpoczynek – wspólną zabawę, czy 
grę w planszówki. Łukasz ma swoją kostkę, która wyrzu-
ca odpowiednią liczbę oczek, a my przesuwamy za niego 
pionek. Jest przy tym bardzo dużo radości, a Łukasz ma 
prawdziwą frajdę, że też uczestniczy w rodzinnych roz-
grywkach. O 19.20 dzieci oglądają wspólnie bajkę na do-
branoc, po której szykują się do spania. Kiedy dzieci zasną, 
mamy z mężem czas na to, by porozmawiać, pobyć razem.

Jakie są Pani zainteresowania?

POMIMO PRZECIWNOŚCIOM LOSU – 
„U NAS ZAWSZE JEST RADOŚNIE!”

Jak tylko pogoda pozwala, uwielbiam prace w ogro-
dzie oraz grę w badmintona. Czasem oglądamy z mę-
żem film.

Jak wyglądają relacje między rodzeństwem?
Zdarza się, że Zosia podporządkowuje sobie Łukasz-

ka, ale jest też wobec niego bardzo troskliwa i opiekuńcza. 
Kiedy długo nie widzi brata, martwi się o niego, dopytuje, 
kiedy wróci i czy nie dzieje mu się krzywda. Natomiast 
Łukasz uwielbia naśladować siostrę we wszystkim. Gdy 
ona narysuje laurkę dla mamy i taty, Łukasz też to natych-
miast musi zrobić. Potem gestem i zawołaniem domaga 
się, by jego praca, tak jak praca siostry, została powieszona 
na drzwiach lodówki.

Czy przypomina sobie Pani jakąś zabawną sytuację 
związaną z wychowaniem Łukaszka?

Całe życie z synem jest radosne, pełne niespodzia-
nek. Trudno mi wybrać jedną taką sytuację, ale pamiętam, 

że kiedy Łukasz był mały, nie mógł się nauczyć zasypiać 
samodzielnie w łóżku, lubił, kiedy nosiłam go na rękach 
i przytulałam. Pewnego dnia mąż postanowił, że nadszedł 
czas na zmiany. Położył  syna do łóżeczka, a swoją rękę na 
jego głowie i delikatnie kołysał. Łukasz tak to polubił, że 
gdy mąż zabierał rękę, bujał się sam. Inna dość zabawna 
sytuacja związana była z rozwojem mowy. Gdy Łukasz 
nauczył się słowa „nie”, wypowiadał je za każdym razem, 
gdy ktoś zadał mu pytanie, niezależnie od tego, jaka była 
jego prawdziwa intencja. Stąd na pytania: Idziemy do 
domu? Chcesz się pobawić? Jesteś głodny? Zawsze sły-
szeliśmy: „nie”! 

Jaka jest ulubiona zabawka Łukasza?
Syn bardzo lubi wozy strażackie. Wsadza do nich 

miniaturowe figurki Strażaka Sama, ja nucę melodię z tej 
bajki i wtedy strażacy ruszają na akcję. Łukasz lubi też 
majsterkować ze swoim tatą. Ma nawet swój młotek i de-
seczkę. Syn lubi też obserwować, co dzieje się za oknem, 
rysować kredą i godzinami bawić się w wodzie lub błotku.

Czy wyjeżdżacie Państwo rodzinnie na jakieś week-
endowe lub wakacyjne wycieczki, czy wolicie spędzać 
je w domu?

Lubimy robić sobie takie jednodniowe wypady, 
szczególnie na ryby. Mąż i dzieci uwielbiają wędkować. 
Jeździmy też na długie spacery, np. do Parku w Oliwie. 
Na dłuższe i dalsze wyjazdy raczej się nie decydujemy 
ze względu na chorobę syna. Najbezpieczniej czuje się 
w domu, zresztą podobnie jak Zosia.

Czy zdarza się Państwu spędzać popołudnie bez 
dzieci, tylko we dwoje? W jaki sposób?

Dziadkowie bardzo chętnie spędzają czas ze swoimi 
wnukami i oferują swoją pomoc w opiece nad nimi, ale 
my nawet, gdy jesteśmy sami, najczęściej spędzamy ten 
czas na rozmowach o dzieciach.

Magdalena Nienartowicz,  
Agnieszka Lesiak-Janca  

Zdjęcie: Magdalena Michalak
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Starosta Gdański przyznał stypendia za 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za I se-
mestr roku szkolnego 2020/2021 dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają 
naukę na terenie Powiatu Gdańskiego. Warun-
kiem niezbędnym do przyznania stypendium 
jest średnia ocen uzyskana przez ucznia: liceum 
ogólnokształcącego na poziomie, co najmniej 
5,2, technikum na poziomie, co najmniej 5,0 
i szkoły branżowej na poziomie, co najmniej 
4,8. Muszą oni także mieć co najmniej oce-
nę bardzo dobrą z zachowania. Stypendia 
otrzymało 40 osób. Najwyższą średnią (5,88) 
osiągnęła Róża Chojnowska z Katolickiego Nie-
publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. 

NASI WŚRÓD STYPENDYSTÓW 
STAROSTY GDAŃSKIEGO

św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim. Trze-
cią najwyższą średnią w Powiecie Gdańskim 
może się pochwalić uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego Nr 1 w Pruszczu Gdańskim 
Natasza Kołek (na zdjęciu) z Trąbek Wielkich. 
Jej średnia to 5,80. Oprócz niej wśród wyróż-
nionych jest jeszcze 6 osób z Gminy Trąbki 
Wielkie: Weronika Szymikowska z Błotni, Julia 
Janiszewska z Postołowa, Wiktoria Szymikow-
ska z Błotni, Tomasz Czyrson z Kłodawy, Aga-
ta Temberska z Błotni i Oliwia Niedźwiedzka 
z Trąbek Wielkich. Stypendium wynosi 1000 zł 
za semestr. Nagrodzonym gratulujemy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Tamara Kołek

Pomorski Kurator Oświaty organizuje dla 
uczniów szkół podstawowych konkursy przed-
miotowe. W 2021 roku odbyło się 10 takich kon-
kursów dotyczących następujących przedmiotów: 
język polski, język angielski, język niemiecki, 
historia, biologia, geografia, matematyka, fizy-
ka, chemia i informatyka. Udział w nich mogą 
wziąć osoby z klas IV – VIII. Cele konkursów to: 
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, 
rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy 
w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny 
pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich 
szkół, promowanie nauczycieli i szkół wspiera-
jących uzdolnienia uczniów.

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH
Konkursy mają 3 stopnie: szkolny, rejonowy 

i wojewódzki. Laureaci konkursów stopnia wo-
jewódzkiego mają prawo przyjęcia do wybranej 
przez siebie publicznej szkoły średniej w pierw-
szej kolejności. W konkursach tych sukcesy od-
nieśli także uczniowie ze szkół z Gminy Trąbki 
Wielkie. Laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Geograficznego został Maciej Kulla – uczeń Szko-
ły Podstawowej w Trąbkach Wielkich, którego 
nauczycielem geografii jest Krzysztof Tuszkowski. 
Natomiast czworo uczniów zostało finalistami 
konkursów. Finalistkami Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego zostały: Wanesa Pawłow-
ska ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich 

(nauczycielka Kamilla Cieślak) i Weronika Ro-
sanowska ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie 
(nauczycielka Katarzyna Pęczek). Finalistką 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego 
została Maria Mokrosińska (nauczycielka Dorota 
Niewiadomska), a finalistą Wojewódzkiego Kon-
kursu Informatycznego – Szymon Raducha (na-
uczycielka Bogusława Stykuć) – oboje ze Szkoły 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich.

Zarówno w/w uczniom, jak i nauczycielom, 
serdecznie gratulujemy.

Patrycja Jereczek
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Inicjatywa „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ 
(PASCH) łączy ogólnoświatową sieć ponad 2000 
szkół utrzymujących ścisłe związki z Niemcami. 
Celem inicjatywy jest budzenie w młodych ludziach 
trwałego zainteresowania i fascynacji nowoczesny-
mi Niemcami, niemieckim społeczeństwem i języ-
kiem. W ramach PASCH Goethe-Institut Warszawa 
wspiera 10 szkół podstawowych w całej Polsce, 
oferując im ukierunkowane wsparcie w zakresie 
wysokiej jakości lekcji języka niemieckiego oraz 
motywujących zajęć dla uczniów. Wśród tych 10 
szkół, już od 13 lat, jest Szkoła Podstawowa w Trąb-
kach Wielkich. Najnowszy projekt w ramach tej 

Z TRĄBEK WIELKICH DO EGIPTU
Inicjatywy polega na nawiązaniu kontaktu Szkoły 
z Trąbek Wielkich ze Szkołą w stolicy Egiptu – 

Kairze. Głównym celem projektu jest nawiązanie 
korespondencyjnego kontaktu między najmłodszy-
mi uczniami klas i komunikacja uczniów z Trąbek 
Wielkich z ich rówieśnikami z Afryki.  Uczniowie 
klasy 1a, którzy uczą się języka niemieckiego w ra-
mach zajęć rozwijających, napisali już pierwsze listy 
(oczywiście po niemiecku) do egipskich kolegów 
oraz pomalowali dla nich ekologiczne plecaczki. 
W realizacji projektu wspiera Szkołę Instytut Go-
ethego, który pomógł w znalezieniu szkoły partner-
skiej oraz sfinansował zakup plecaczków, pisaków 
i pokrył koszty przesyłki.  Teraz uczniowie z Trąbek 
Wielkich czekają na listy i prezenty, które dla nich 
przygotowali nowi egipscy przyjaciele.

Tekst i zdjęcie: Dorota Niewiadomska

Głos Trąbecki
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1. Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię 
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii 
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu 
czytaj pytania i odpowiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na 
kolejną stronę formularza.

5. Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci 
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same. 
Poinformuj je o tym.

7. Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować 
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9. Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które 
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek 
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie 
zadzwonić w tej sprawie.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Spis trwa do 30 września!

10 porad spisowych dla seniorów

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line

Głos Trąbecki
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W MIERZESZYNIE

NAD 
JEZIOREM 

możliwość pływania na  kajakach, łódkach, rowerach wodnych
malowanie łódek
dmuchańce
gry i zabawy
rodzinne zawody kajakowe
popcorn, wata cukrowa
kiełbaski z grilla

W PROGRAMIE (BEZPŁATNIE):

 Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony
 na  operację serca  Gabrysia Wąsowskiego

dawna /  OSADA 49 (            SENTOZA) /
 PODCZAS FESTYNU Z OKAZJI  DNIA DZIECKA

3 CZERWCA 2021 R.  /  CZWARTEK / GODZ.  15:00–20:00 

LOSOWANIE NAGRÓD GŁÓWNYCH
 

 GODZ.  20:OO
(m.in.  hulajnogi  i  roweru)

DMUCHANE ZABAWKI

TORY PRZESZKÓD

ŚCIANKA WSPINACZKOWA

MALOWANIE TWARZY

KOLOROWE WARKOCZYKI

TATUAŻE BROKATOWE

GRY I ZABAWY Z ANIMOTORAMI

TAŃCE

MUZEUM AUT

BASEN Z PIANY

POPCORN 

ZWIERZĄTKA Z BALONÓW 

FOTOBUDKA 

BAŃKI MYDLANE 

3 czerwca 2021 (czwartek)
15:00 - 20:00
Osada 49 (dawna Sentoza)
Cząstkowo 49

W PLANIE:

Głos Trąbecki
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KONKURS „SREBRNA SPINKA” 
DLA PLASTYKÓW I LITERATÓW

MOK w Pelplinie, GOKiBP w Skarszewach i GOKSiR w Trąbkach Wielkich organizują 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Srebrna Spinka”. Patronat nad Konkursem 
objęli: Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, Burmistrz Miasta i Gminy 
Skarszewy Jacek Pauli oraz Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Konkurs ma na 
celu zachęcenie amatorów (minimalny wiek to 16 lat) i profesjonalnych artystów do 
przyjrzenia się bogactwu historii gmin: Pelplin, Skarszewy i Trąbki Wielkie. Do udziału 
w Konkursie zapraszamy także grupy twórcze (do 10 osób), czyli uczestników w zróżni-
cowanym wieku, wspólnie działających, również z dziećmi, np. grupy rodzinne, grupy 
znajomych. Wielkie historyczne wydarzenia czy osobowości, zabytki architektoniczne, 
jak i małe, rodzinne skromne pamiątki mogą być osnową dla autorów do stworzenia 
pracy konkursowej: plastycznej lub literackiej. Prace te należy składać do 30 lipca 2021 
r. Pokonkursowa kolekcja prezentowana będzie na wystawach czasowych oraz w Po-
konkursowym Albumie „Srebrna Spinka”. Zapraszamy do udziału w Konkursie, którego 
szczegóły znajdują w Regulaminie dostępnym na stronie www.goksir-trabkiwielkie.pl.

historia gmin 

PELPLIN - SKARSZEWY -TRĄBKI WIELKIE 

w obrazach i słowach 

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

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

Podziel się tym  uczestnicząc w Konkursie!

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

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

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

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

TERMIN SKŁADANIA PRAC  do 30.07.2021

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

mok.pelplin.pl 
gokskarszewy.pl 

goksir-trabkiwielkie.pl

        ORGANIZATORZY KONKURSU:                                   Konktakt: info@fundacjakiwi.pl

SREBRNA SPINKA

KONKURS 

     O
gólNOPOlSKI 

MŁODZI TRĘBACZE BĘDĄ 
RYWALIZOWAĆ VIA NET

Już po raz 6 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Trąbkowy „Mały Trębacz 
w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego. Zostanie on przeprowadzony, 
podobnie jak w roku ubiegłym, w formule via net. Będą mogli w nim uczestniczyć za-
równo uczniowie polskich szkół muzycznych, jak i zagranicznych. Konkurs jest prze-
znaczony dla osób urodzonych w roku 2007 i młodszych, które klasyfikowane będą w 3 
grupach wiekowych. Za zadanie będą oni mieli zaprezentowanie Hejnału Gminy Trąbki 
Wielkie oraz utworu dowolnego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapisanie w rejestracji online jednego 
linku odsyłającego do nagrania z repertuarem Konkursowym znajdującego się na pry-
watnym dysku lub koncie platformy internetowej. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się 
poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.goksir-trabkiwielkie.pl. Wpisowe do 
Konkursu wynosi 60 zł. Oceny uczestników Konkursu dokona Jury w składzie: dr Kamil 
Kruczkowski - Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku – przewodniczący,  
członkowie: Joaquín Mompó Real (Hiszpania) i Filip Draglund (Szwecja). Jury wyłoni 

TABLICE POŚWIĘCONE MACIERZY 
SZKOLNEJ ZOSTAŁY ODNOWIONE

W tym roku 100. rocznicę powstania obchodzi polska organizacja oświatowa Macierz 
Szkolna. Organizacja ta zorganizowała szkoły powszechne m.in. w Trąbkach Wielkich 
i Ełganowie. W związku z powyższym, pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Bła-
żeja Konkola, odbędzie się kilka wydarzeń. Na początek zostały odnowione pamiątkowe 
tablice znajdujące się na budynkach, w których te szkoły funkcjonowały oraz na budynku 
gdzie jeszcze niedawno mieściła się Szkoła Podstawowa, a obecnie Przedszkole w Trąbkach 
Wielkich. Odnowienie polegało na ich wyczyszczeniu i pomalowaniu liter znajdujących 
się na nich. Dodatkowo zostały wymienione gwoździe przymocowujące tablice do ścian 
budynków na gwoździe ozdobne. Poza tym obok tablic zostały zainstalowane uchwyty 
na flagi. Za pomoc w wykonaniu tych prac dziękujemy mieszkańcowi Ełganowa Janowi 
Torbickiemu. Kolejnym elementem obchodów 100. rocznicy powstania Macierzy Szkol-
nej będzie okolicznościowa wystawa. Szczegóły podamy wkrótce.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Sławomir Kusaj

zdobywcę Grand Prix spośród wszystkich uczestników Konkursu oraz zdobywców miejsc 
1, 2, 3 w poszczególnych grupach, a także osoby wyróżnione. Zdobywca Grand Prix 
otrzyma trąbkę, statuetkę i dyplom, zdobywcy miejsc 1, 2, 3 w poszczególnych grupach 
otrzymają statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe, a osoby wyróżnione - dyplomy i na-
grody rzeczowe, nagrody rzeczowe i statuetki otrzymają także: najmłodsza uczestniczka 
i najmłodszy uczestnik Konkursu.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 7 czerwca 2021 roku, a lista lau-
reatów zostanie upubliczniona na stronie www.goksir-trabkiwielkie.pl w terminie do 
21.06.2021 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Gdańskiego Stefana Skoniecznego oraz 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, natomiast organizatorami są: Gmina Trąbki 
Wielkie, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich i Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Trąbkach Wielkich. Patronat medialny nad Konkursem objęli: TVP3 
Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Panorama Pomorza Flash i Głos Trąbecki. Wszelkie pytania 
dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres malytrebacz@goksir-trabkiwielkie.pl

Leszek Orczykowski

Głos Trąbecki
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MAMY 2. MIEJSCE ZARÓWNO W KATE-
GORII OBIEKTÓW Z WOJEWÓDZTWA PO-
MORSKIEGO, JAK I W KATEGORII „MAŁE 
JEST PIĘKNE” W PLEBISCYCIE „MODERNI-
ZACJA ROKU I BUDOWA XXI W.”!!!

Plebiscyt trwał od 1 kwietnia do 10 maja 
2021 roku. Głosować, raz dziennie, można 
było na wybrane inwestycje za pośrednictwem 
strony internetowej www.modernizacjaroku.
org.pl Biblioteka Publiczna w Mierzeszynie 
wystartowała dopiero w dniu 21 kwietnia 
i rywalizowała w kategorii „małe jest piękne”. 
Mimo to dogoniliśmy czołówkę, przez chwilę 
byliśmy nawet na pierwszym miejscu i gonili-
śmy lidera. Finiszowaliśmy znakomicie otrzy-

PLEBISCYTOWY SUKCES BIBLIOTEKI W MIERZESZYNIE
mując w ostatnim dniu 242 głosy. W sumie 
uzyskaliśmy 1299, a do pierwszego miejsca 
w kategorii „małe jest piękne” zabrakło nam 
tylko…6 głosów. Gratulujemy zwycięstwa Gmi-
nie Krasocin z województwa świętokrzyskiego, 
która zgłosiła „Wiatrak typu Holender”. W tej 
kategorii startowało 25 obiektów. Nie było na-
tomiast wątpliwości w kategorii obiektów z wo-
jewództwa pomorskiego, w której brało udział 
50 obiektów. Tutaj przewaga obiektu Powiatu 
Wejherowskiego, który zgłosił  „Moderniza-
cję Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi 
z nadbudową, windą i adaptacją poddasza na 
bibliotekę” wyniosła aż 8655 głosów. Obiekt 
ten w klasyfikacji generalnej zajął 3. miejsce - 

gratulujemy. Nasza Biblioteka Publiczna w Mie-
rzeszynie uplasowała się natomiast wśród 457 
obiektów na 25. miejscu. Gratulujemy i dzię-
kujemy za rywalizację także obiektom, które 
zajęły 3. miejsca: w kategorii „małe jest pięk-
ne” – „Budowa Stacji Kultury w Deszcznie” 
z województwa lubuskiego (1088 głosów) oraz 
w kategorii obiektów z województwa pomor-
skiego – „Gminna Biblioteka i Centrum Kul-
tury w Przechlewie” (969 głosów). Wszystkim 
naszym Czytelniczkom, Czytelnikom, Sym-
patyczkom i Sympatykom, którzy oddali na 
naszą bibliotekę głosy serdecznie dziękujemy 
i zapraszamy do jej odwiedzin.

Leszek Orczykowski

BYŁY WARSZTATY, 
SĄ LAPTOPY

Jak już informowaliśmy Gminna Biblioteka 
Publiczna w Trąbkach Wielkich zorganizowa-
ła warsztaty online „Projektowanie graficzne 
z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” w ra-
mach projektu „Sieć na kulturę w podregionie 
gdańskim”, które odbywały się od 8 lutego do 
31 marca 2021 roku. W 31 spotkaniach trwa-
jących 62 godziny, w dwóch grupach, bra-
ło udział 18 osób. W związku z powyższym 
główny organizator tego projektu, czyli Fun-
dacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju 
z Warszawy, zakupiła dla Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Trąbkach Wielkich 6 laptopów 
ASUS o wartości prawie 11 tys. zł. Laptopy te 
już do nas dotarły i będą mogły służyć do pro-
wadzenia kolejnych zajęć z dziećmi.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich zakwalifikowała się do 4. rundy Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek przedsięwzięcia Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonej 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego!!! Znalazła się ona wśród 79 bibliotek z ca-
łej Polski, mimo, że zgłoszeń było dwa razy tyle. 
Z Województwa Pomorskiego, oprócz naszej GBP, 
w 4. rundzie PRB jest jeszcze 5 bibliotek: Gminna 
Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie, 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy 
Słupsk, Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa 

Wybickiego w Sopocie i Biblioteka Miejska im. 
gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.

4. runda PRB będzie realizowana od 20 maja 
2021 roku do końca 2022 roku. W tym czasie 
3-osobowy Zespół Biblioteki będzie uczestniczył 
w szkoleniach, warsztatach i kursach mających na 
celu wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej 
Biblioteki. Wsparcie w ramach Programu będzie 
obejmowało zarówno rozwój instytucjonalny 
Biblioteki, jak i opracowanie nowej oferty usług 
odpowiadających na aktualne potrzeby miesz-
kańców, ze szczególnym uwzględnieniem usług, 
które mogą być dostarczane online. Poza tym na-

GBP W PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK sza Biblioteka wzbogaci się o laptop Dell, tablet 
Lenovo i kamerę internetową Logitech o łącznej 
wartości prawie 6 tys. zł.

Liczymy, że dzięki udziałowi w PRB zdobę-
dziemy nowe kompetencje, które pomogą zapro-
jektować sposób działania i zarządzania Biblioteką 
w nowych czasach, a także odpowiedzą na wy-
zwania, które pojawiły się w wyniku pandemii.

Leszek Orczykowski

Głos Trąbecki
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ZAPRASZAMY MŁODYCH WĘDKARZY
W dniu 6 czerwca 2021 roku (niedziela) odbędą się zawody w wędkarstwie spła-

wikowym dla dzieci i młodzieży. Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych: 
rocznik 2013 i młodsi, rocznik 2012 - 2009 i rocznik 2008 - 2005. Miejscem zawodów 
będzie Jezioro Małe Mierzeszyńskie. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 13.30, 
natomiast losowanie stanowisk odbędzie się o godzinie 14.00. Rozpoczęcie wędkowania 
planowane jest na 14.15, a zakończenie 15.45. Zanętę uczestnicy otrzymają gratis. Każ-
dy z uczestników zawodów musi posiadać siatkę do przechowywania ryb. Po zważeniu 
wszystkie ryby trafią z powrotem do jeziora. Dzieci muszą startować w zawodach pod 
opieką rodziców lub opiekunów. Po zawodach wędkarskich odbędą się wyścigi rowerów 
wodnych z udziałem 2-osobowych zespołów składających się z osoby dorosłej i osoby 
urodzonej w roku 2005 i młodszej. Także te zawody odbędą się w trzech kategoriach 
wiekowych. Nagrodami w zawodach będą statuetki i medale. Po zawodach wszyscy 
uczestnicy zaproszeni zostaną na kiełbaski. Organizatorami zawodów są: Koło PZW 
nr 117 „Czapla” z Pruszcza Gdańskiego i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Trąbkach Wielkich. Zapraszamy.

6  c z e r w c a  2 0 2 1  ( n i e d z i e l a )

J e z i o r o  M a ł e

 w  M i e r z e s z y n i e

PROGRAM ZAWODÓW:

13:30 OTWARCIE BIURA ZAWODÓW 

14:00 LOSOWANIE STANOWISK

14:15  POCZĄTEK ZAWODÓW

15.45  KONIEC ZAWODÓW WĘDKARSKICH

16:00  WYŚCIGI ROWERÓW WODNYCH

- rocznik 2013 i  młodsi,

- rocznik 2012 - 2009

- rocznik 2008 - 2005.

Zawody odbędą  się  w trzech kategoriach wiekowych:

Zanętę
 uczestnicy

 otrzymają 
gratis.

Każdy z uczestników zawodów musi posiadać siatkę do przechowywania ryb.

Po zawodach

wszyscy uczestnicy

zaproszeni zostaną

na kiełbaski

 Statuetki

 Medale

Nagrody:

s z c z e g ó ł y  n a :  w w w . g o k s i r - t r a b k i w i e l k i e . p l

W 2019 roku największą naszą imprezą sportową był MTB Pomerania Maraton 
w Domachowie w dniu 8 czerwca. Wystartowały w nim 204 osoby w różnych katego-
riach. W ubiegłym roku również chcieliśmy zaprosić kolarzy do naszej Gminy. Edycja 
w Domachowie miała odbyć się w dniu 10 maja. Jednak zagrożenie koronawirusem 
spowodowało, że najpierw nasze zawody zostały przeniesione na 2 sierpnia, a następnie 
odwołane. W tym roku ponownie ściganie w ramach MH Automatyka MTB Pomerania 
Maraton wraca do Gminy Trąbki Wielkie. Będzie to 4. edycja w dniu 4 lipca 2021 roku 
(niedziela) po Luzinie (28.03.), Szemudzie (15.05.) i Łęczycach (19.06.), a przed Pelplinem 
(24.07.) i Gdańskiem (4.09.). Start i meta znajdować się będą na boisku w Domachowie. 
Zawodnicy do pokonania będą mieli dwie trasy o długościach: 32 km (speed) i 47 km 
(mega). Do zawodów można się zapisać na stronie: https://zapisy.pomerania-sports.pl/

Leszek Orczykowski

„BIEG TROPEM WILCZYM” 
PRZEŁOŻONY NA 15 SIERPNIA

Z uwagi na pandemię koronawirusa oraz obowiązujące regulacje prawne „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” został przełożony przez Organizatorów z 16 maja 
na 15 sierpnia 2021 roku. Organizatorzy, czyli Fundacja Wolność i Demokracja z Warszawy, 
wyjaśnia powody tej decyzji na swoim facebooku w następujący sposób:

„Niestety większość organizatorów lokalnych nie otrzymała zgody na wynajem obiektów 
potrzebnych do organizacji biegu. Z organizacji w terminie majowym musiało zrezygno-
wać wielu inicjatorów biegów dużych i średnich, a jeśli organizatorami były szkoły - zdalne 
nauczanie również wielu z nim przeszkodziło w realizacji projektu.

 Co ważne, dostaliśmy też wiele sugestii od biegaczy z prośbami, aby nie łączyć realizacji 
biegu z okresem szczepień, gdyż wiele osób celowo alienuje się w tym czasie z wydarzeń spo-
łecznych, by naturalnie zminimalizować ryzyko zachorowania. Takie zachowawcze postawy 
wpływały też na frekwencję. Najważniejszym powodem przesunięcia była nasza wspólna 
troska o Wasze bezpieczeństwo, którym przy wysokiej skali zakażeń ryzykować nie możemy.

 Rozważaliśmy różne opcje nowego terminu, szeroko je konsultując i sugerując się 
opiniami organizatorów lokalnych. Słuszne uwagi o tym, iż termin czerwcowy nie gwaran-
tuje niezbędnej do realizacji biegu minimalizacji obostrzeń spowodowały jego odrzucenie. 
Termin wrześniowy nie spotkał się z kolei aprobatą większości organizatorów lokalnych 
jako niepewny i zbyt odległy, a w wielu regionach zaplanowano już eventy związane z ob-
chodami licznych wydarzeń wrześniowych. Termin ten nie został też zaakceptowany przez 
Mecenasów i Partnerów projektu Tropem Wilczym.

 Najlepszym rozwiązaniem było połączenie Tropem Wilczym z wydarzeniem tema-
tycznie bliskim, angażującym lokalne środowiska. 15 sierpnia jest właśnie takim dniem. 
Bieg może być elementem obchodów Święta Wojska Polskiego, a pomocną w organizacji 
tego dnia może być współpraca z lokalnymi garnizonami. Święto Wyklętych jest świętem 
polskiego wojska, bohaterów noszących polski mundur - dla wielu z Państwa połączenie 
świętowania dwóch wydarzeń w jednym dniu jest sporym ułatwieniem. Święto Niezłom-
nych bohaterów naturalnie wplata się również w uroczystości dożynkowe i daje szansę na 
piękne podkreślenie znaczenia ofiary bohaterów walczących o wolną polska ziemię - dziś 
tak obficie opłacającą swoimi płodami. Dla wielu z Państwa połączenie biegu ze świętem 
Maryjnym jakie mamy 15 sierpnia będzie też okazją do podkreślenia znaczenia Maryi 
jako wybranej przez Niezłomnych patronki ich cnót, wielu z nich nosiło zawsze przy so-
bie właśnie Maryjne ryngrafy.

Liczymy na zrozumienie i wierzymy, że uda nam się spotkać na starcie 15 sierpnia 
w całej Polsce (i nie tylko!).”

Tak więc „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Trąbkach Wiel-
kich odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2021 roku.

MH AUTOMATYKA MTB POMERANIA MARATON ODBĘDZIE SIĘ 
W DOMACHOWIE 4 LIPCA
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Od 13 marca do 20 kwietnia trwała prze-
rwa w rozgrywkach klasy okręgowej dla Orła 
1955 Trąbki Wielkie. W dniu 21 kwietnia 
rozegrał mecz ze Sportingiem w Leźnie, któ-
ry wygrał 3 : 2 i… był to jego ostatni mecz 
rundy wiosennej. Pomorski Związek Piłki 
Nożnej postanowił bowiem po rozegraniu 
dwóch wiosennych kolejek o zmianie systemu 
rozgrywek. Utworzone zostały dwie grupy: 
A (kluby z miejsc 1-9) oraz B (kluby z miejsc 
10-18). Orzeł 1955 zajmujący po 19. kolej-
kach 11. miejsce znalazł się w grupie B wśród 
drużyn walczących o utrzymanie się w klasie 
okręgowej. Dotychczas rozegrał dwa mecze na 
własnym boisku pokonując Sztorm Kosakowo 
1 : 0 i Bałtyk II Gdynia 6 : 0. Obecnie zajmuje 
10. lokatę, a więc pierwszą w grupie B, mając 
zdobytych 32 punkty za 10 zwycięstw, 2 remisy 
i 9 porażek, i stosunek bramek 44: 45.

W rozgrywkach klasy A i B zmiany na-
stąpiły tylko w harmonogramach. Pierwsze 
mecze w tych klasach w rundzie wiosennej 
odbyły się w dniu 24 kwietnia.

Występujący w klasie A w grupie II Sokół 
Ełganowo rozegrał już pięć meczów.

Na własnym boisku przegrał dwa mecze: 
z Osiczanką Osice 0 : 3 i z KS Sulmin 1 : 2. 
Natomiast na wyjazdach dwa mecze bezbram-
kowo zremisował z Orłem Straszyn i z Gryfem 
Goręczyno, a przegrał z Jaguarem II Gdańsk 
0 : 3. W tabeli zajmuje obecnie 12. miejsce 
(na 15 drużyn) z 14 punktami za 3 wygrane, 
5 remisów i 11 porażek, i posiada stosunek 
bramek 24 : 42.

GKS Trąbki Wielkie rozegrał w rundzie 
wiosennej dotychczas 4 mecze o mistrzostwo 
klasy B grupy II. Na własnym boisku zremi-
sował z Wisłą Steblewo 4 : 4 i przegrał z KS 
Grabiny Zameczek 1 : 4, na wyjazdach zaś 
przegrał z Moreną Gdańsk 3 : 9 i z GTS Jusz-
kowo 0 : 3. Po tych meczach zajmuje 8. miejsce 
(na 12 drużyn) z 14 punktami za 4 wygrane, 

2 remisy i 9 porażek, i posiada stosunek bra-
mek 34 : 56.

ORZEŁ 1955 W KLASIE OKRĘGOWEJ – 10, 
SOKÓŁ W KLASIE A–12, A GKS W KLASIE B–8

Ponieważ od 15 maja mecze mogą już 
obserwować kibice (max 25% pojemności 
obiektu) zapraszamy do dopingowania na-
szym drużynom. Najbliższe mecze na wła-
snych boiskach rozegrają one w następujących 
terminach:
29 maja 2021 r. (sobota), godz. 18.00 Sokół – 
Portowiec Gdańsk
29 maja 2021 r. (sobota), godz. 15.30 GKS – 
GTS Pruszcz Gdański
5 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 15.00 Orzeł 
1955 – Potok Pszczółki
5 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 16.00 Sokół 
– Wisła Długie Pole
9 czerwca 2021 r. (środa), godz. Sokół – Ama-
tor Kiełpino
13 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 16.00 
GKS – GKS Żukowo
16 czerwca 2021 r. (środa), godz. GKS – Ko-
rona Cedry Małe
19 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 15.00 Orzeł 
1955 – Sporting Leźno
20 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 16.00 
Sokół – KS Mściszewice
26 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 15.30 Sokół 
– GTS Rotmanka

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski
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