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Jak zwykle GOKSiR i GBP w okresie ferii, tym ra-
zem od 14 do 25 lutego, przygotowali dla dzieci szereg 
propozycji spędzenia wolnego czasu. W sumie było to 
43 różnych wydarzeń, 133 godziny i 537 uczestników.

Największe zainteresowanie wzbudził Turniej FIFA 
2022 zorganizowany po raz pierwszy w Gminie Trąbki 
Wielkie. Z internetowej rejestracji skorzystało aż 44 za-
wodników. Ostatecznie jednak, z powodu fatalnej pogody, 
na Turniej dotarło 30. Byli to mieszkańcy z miejscowości 
Gminy Trąbki Wielkie: Domachowa, Ełganowa, Kłodawy, 
Pawłowa, Postołowa, Rościszewa, Sobowidza, Trąbek Wiel-
kich, jak również z Gdańska, Dąbrówki, Łęgowa, Miłocina, 
Pruszcza Gdańskiego, Rokitnicy, Różyn, Sumina, Szteklina 
i Turza. Zawodnicy zostali podzieleni na 8 grup. W grupach 
mecze odbywały się systemem każdy z każdym. Dwóch 
najlepszych z każdej grupy awansowało do fazy pucharowej.

Grano na 5 konsolach PS4. W rundzie grupowej 
2 x po 4 minuty, a w rundzie finałowej 2 x po 6 minut.

Zwyciężył Adam Piechota z Różyn grający drużyną 
PSG, drugie miejsce zajął Karol Kardasiński z Łęgowa 
(grał jako Adidas Team), trzecie - Michał Wiński z Kło-
dawy (grał jako Francja), a czwarte - Mateusz Merchel 
z Łęgowa (grał jako PSG). Wynik meczu finałowego 5 : 
2, a o trzecie miejsce 3 : 1.

Najlepsi otrzymali nagrody: 1. miejsce – puchar/ 
nagrody o wartości 250 zł (talony na zdjęciu), 2 miejsce 
– puchar/ nagrody o wartości 200 zł, 3. miejsce – puchar/
nagrody o wartości 150 zł, 4. miejsce - nagroda o wartości 
100 zł. Trzech pierwszych otrzymało także piłki Adidas. 
Wszyscy zaś dyplomy, posiłek w postaci kanapek, a od 
ekipy Red Bulla – napoje.

Tak duże zainteresowanie tym sportem w Gminie 
Trąbki Wielkie spowodowało, że Gminna Biblioteka 
Publiczna w Trąbkach Wielkich zakupiła konsolę PS5 
i każdy kto chciał pograć w grę FIFA 2022 mógł przyjść 
w kolejne dni ferii do Biblioteki Publicznej w Trąbkach 
Wielkich i skorzystać z konsoli.

W czasie ferii nie mogło zabraknąć wycieczek. Od-
były się aż trzy.

Pierwsza, już tradycyjnie, na Lodowisko Miejskie 
do Gdańska. Uczestniczyły w niej 132 osoby: trzy grupy 
czytelników bibliotek w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu 
i Mierzeszynie. Lodowa tafla była do ich wyłącznej dyspo-
zycji, a dodatkową atrakcją była wizyta ekipy TVP Gdańsk.

TURNIEJ FIFA 2022 HITEM 
FERII W TRĄBKACH WIELKICH

Druga odbyła się do Przywidza na „Ekologiczne 
warsztaty z pszczółką Mają”. Na miejscu na 29 dzieci cze-
kało moc atrakcji, a wszystkie miały tematykę pszczelarską.

Trzecia natomiast do Osady Pod Turem w Klesz-
czewie, gdzie 45 dzieci miało możliwość podziwiania 
malowniczej Doliny Kłodawy oraz brać udział w warsz-
tatach manualnych.

Po raz drugi w czasie ferii odbyły się warsztaty ta-
neczne dla dzieci. Od poniedziałku do piątku w godzinach 
12.00 – 14.30 poznawały one trzy układy choreograficzne 
w stylach: zumba, video clip dance i hip hop do piosenek: 
„Pepas” Farruko, „Stranger” Olivii Addams i „Believer” 
zespołu „Imagine Dragons”, które zaprezentowały na za-
kończenie warsztatów. Wtedy to na widowni zasiedli ich 
rodzice, babcie, dziadkowie, rodzeństwo i wszyscy byli 
pod wrażeniem tego co zobaczyli nagradzając 15 młodych 
tancerzy gromkimi brawami.

Nowością były warsztaty teatralne. Szóstka ich uczest-
ników w ciągu 5 dni napisała scenariusz, przygotowała de-
koracje, kostiumy, muzykę oraz nauczyła się ról, a wszystko 
to pod czujnym okiem reżyserki Kamilli Cieślak. Inspiracją 
do ich sztuki była znana baśń braci Grimm pt. „Roszpunka”. 
Młodzi twórcy historię Roszpunki osadzili w czasach współ-
czesnych, co pozwoliło im w zabawny sposób skomentować 

dzisiejsze życie codzienne. Na zakończenie wystąpili, ale…
do kamery. Film ze spektaklem można zobaczyć na stronie 
www.gbp-trabkiwielkie.pl

Był także czas by spróbować sił w kodowaniu. W bi-
bliotece w Trąbkach Wielkich 6 dzieci podjęła wyzwanie. 
Podczas zajęć na platformie code.org uczyły się wprawiać 
w ruch postacie z ulubionych bajek. Każde z nich napi-
sało po kilkadziesiąt linijek prawidłowych poleceń. Ich 
trud i zaangażowanie w warsztaty zostały nagrodzone 
pamiątkowymi dyplomami, a same zajęcia rozbudziły 
w nich bakcyla programowania.

Powodzeniem cieszyły się zajęcia kreatywne w bi-
bliotekach w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu i Mierze-
szynie, w których uczestniczyło odpowiednio 12, 12 i 10 
osób. Podczas nich wykonywały one prace przestrzenne 
w kartonie, stroiki wielkanocne i wachlarze, ozdabiały 
jajka, a w Tłusty Czwartek piekły faworki.

Już tradycyjnie w Sali gimnastycznej w Sobowidzu 
odbył się cykl turniejów tenisa stołowego. Turniejów było 
8: otwarcia, systemem grupowym, do dwóch porażek, dru-
żynowy, systemem pucharowym, lewych rąk, w grupach 
i zamknięcia. Udział w nich wzięły 23 osoby. Najlepszą 
wśród zawodniczek była: Natalia Rybarska z Sobowidza, 
a wśród zawodników: Szymon Pipiórka z Sobowidza. 
Otrzymali oni w nagrodę puchary.

Natomiast 15 miłośników tenisa mogło uczestniczyć 
w trzech turniejach zorganizowanych na korcie w Trąb-
kach Małych. W pierwszym, dla dzieci w wieku 7 – 9 lat 
zwyciężył Robert Gregorkiewicz z Kleszczewa. W drugim 
uczestniczyli chłopcy w wieku 10 – 12 lat, a najlepszym 
okazał się Jan Rogalski z Czerniewa. Pierwsze miejsce 
w trzecim, dla osób w wieku 13 – 15 lat, zajął Sebastian 
Bukowski z Trąbek Małych.

Poza tym w czasie ferii w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich odbyły się zajęcia multimedialne 
i plastyczne, a w świetlicach w Gołębiewie Wielkim, Ła-
guszewie i Zaskoczynie zajęcia świetlicowe.

Tych wydarzeń dla dzieci nie byłoby, gdyby nie spon-
sorzy i partnerzy. Oto oni: Gmina Trąbki Wielkie, Stowa-
rzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego, Lodowisko 
Miejskie w Gdańsku, Osada Pod Turem w Kleszczewie, 
Ośrodek Omega w Przywidzu, Agencja Reklamowa As 
Decor z Trąbek Wielkich, Fundacja Pomocy Społecznej 
na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, UKS Kosynier Sobowidz, 
UKS Leo Trąbki Małe, Szkoła Podstawowa w Sobowidzu, 
sołectwa: Gołębiewo Wielkie, Łaguszewo, Zaskoczyn.  
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska
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UPAMIĘTNILI 
„ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH”

W dniu 1 marca 2022 roku w Sanktuarium 
Maryjnym w Trąbkach Wielkich odprawio-
na została Msza Święta w intencji Ojczyzny. 
Wierni pamiętali w swojej modlitwie także 
o Ukrainie i ofiarach trwającej wojny.

Po Mszy Świętej społeczność Gminy Trąb-
ki Wielkie na czele z Wójtem Gminy Trąbki 
Wielkie Błażejem Konkolem i Przewodniczą-
cym Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewem 
Leszczyńskim złożyli kwiaty oraz znicze pod 
tablicą upamiętniającą „Żołnierzy Wyklętych 
-Niezłomnych”.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

WÓJT SPOTKAŁ SIĘ 
Z DYREKTORAMI 
SZKÓŁ

W dniu 4 marca 2022 roku Wójt Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol spotkał się 
z dyrektorami szkół z terenu Gminy Trąbki 
Wielkie.

Omawiał sprawy bieżące z życia szkół jak 
chociażby rekrutacja do klasy I, przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych. Spotkanie odby-
ło się również w kontekście trwającej wojny 
na Ukrainie.

Omówione zostały również zasady przyj-
mowania cudzoziemców do polskich szkół.

W placówkach zostaną także zorganizo-
wane zbiórki dla dzieci z Ukrainy (wyłącznie 
nowe przybory szkolne).

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI
W dniu 4 marca w sali obrad Urzędu Gminy Trąbki Wielkie odbyło 

się spotkanie Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Dyrektora 
GOKSiR-u Leszka Orczykowskiego i Kierownika ZGKiM Karola Ru-
dominy z Sołtysami Gminy Trąbki Wielkie.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: funkcjonowanie 
świetlic wiejskich, planowane imprezy sołeckie, rozpoczęcie wiosennej 
naprawy dróg gminnych. Część spotkania poświęcona była także sytuacji 
uchodźców z Ukrainy, omówiono również formy udzielania im pomocy.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

OBRADOWAŁ GZZK
Raz w tygodniu w sali obrad Urzędu Gminy Trąbki Wielkie od-

bywają się spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Głównym tematem prac jest koordynacja pomocy humanitarnej dla 
obywateli Ukrainy.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Głos Trąbecki
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REKLAMA 0010425889

• implantologia
• ortodoncja
• protetyka
• radiologia
• endodoncja
• periodontologia
•  stomatologia estetyczna
•  chirurgia stomatologiczna

umów sie na wizytę

Twój uśmiech jest Twoją wizytówką, 
a naszym priorytetem!

www.sprusinski.pl

Centrum Stomatologii Nowoczesnej AS Sprusińscy

Trąbki Wielkie, ul. Wiśniowa 6  [ 530 244 503 pon. 15-20, śr. pt. 9-20
Skórcz, ul. Starogardzka 29  [ 501 737 886 pon. 9-14, wt. czw. 10-19

Pojedynczy ubytek, brak kilku zębów – implanty denty-
styczne rozwiążą te problemy. Jak uważają stomatolodzy, by 
cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem, nie warto odwlekać 
wizyty u dentysty czy ortodonty nawet w czasach pandemii.

Każdy z nas marzy o pięknym i białym uśmiechu. Niestety 
rozwój niektórych chorób, niewystarczająca profilaktyka czy po 
prostu wypadek, mogą być przyczyną utraty zębów. Niezależ-
nie jednak od przyczyny, braki zębowe warto jak najszybciej 
uzupełnić – unikniemy stresu związanego z wyglądem, ale też 
problemów zdrowia ogólnego.

Zęby stanowią naturalne mechaniczne obciążenie dla kości, 
więc gdy ich zabraknie, dochodzi do stopniowej atrofii kości 
żuchwy lub szczęki, inaczej mówiąc zaniku tkanki kostnej. Taka 
nieużywana kość traci na gęstości i objętości. To z kolei powo-
duje charakterystyczne zmiany w wyglądzie twarzy, która wy-
gląda na krótszą, bardziej ponurą i starszą niż w rzeczywistości.

Braki w uzębieniu to nie tylko sprawa estetyki. Mogą także 
spowodować przesuwanie się reszty zębów w łuku i powstanie 
wad zgryzu. Duże braki w uzębieniu powodują problemy pod-
czas jedzenia, gryzienia, żucia.

Centrum Stomatologii Nowoczesnej AS Sprusińscy ofe-
ruje współczesne rozwiązania protetyki stomatologicznej. 
W zależności od liczby utraconych zębów do wyboru są mosty 
protetyczne, protezy lub implanty stomatologiczne.

Obecnie implanty są często najlepszym rozwiązaniem zarów-
no dla pacjenta, który stracił pojedynczy ząb, jak również dla 
osób z większą liczbą braków w uzębieniu lub zupełnie bezzęb-
nych. W dobie implantów szlifowanie sąsiednich zębów, a więc 
ich nieodwracalne uszkadzanie, jest nieuzasadnioną ingerencją 
w stan naturalny. Zgodnie z dzisięjszą wiedzą, nie ma alterna-
tywy dla implantów u pacjentów z utraconym pojedynczym 
zębem. Wszczepienie implantów jest również dobrym rozwiąza-

CIESZ SIĘ UŚMIECHEM W KAŻDEJ CHWILI
niem dla osób, które utraciły więcej niż jeden ząb. Szczególnie 
gdy są to tzw. braki skrzydłowe, czyli luk zębowych pacjenta 
kończy się na przykład na „czwórce” i brakuje kolejnych zę-
bów w szczęce. Klasyczna protetyka proponuje takim pacjen-
tom protezy ruchome, które są jednak niewygodne, ponieważ 
w czasie żucia potrafią się przemieszczać. Alternatywą może być 
właśnie wszczepienie implantów: najlepiej dwóch, na których 
można oprzeć most. Przy brakach całkowitych jest również 
rozwiązanie w leczeniu implantologicznym. Protezy są oparte 
na 2 do 7,8 implantach w formie zatrzasków lub przykręcane.

Korzyści z odbudowy zębów na implantach jest wiele. Przede 
wszystkim to zachowanie zdrowego i naturalnego uśmiechu oraz 
zachowanie naturalnego konturu twarzy, możliwość czerpania 
przyjemności z jedzenia ulubionych potraw, łącznie z surowy-
mi i twardymi pokarmami, dogodność higieny, takiej samej 
jak naturalnych zębów, poprawa komfortu podczas jedzenia 
i rozmowy oraz podniesienie wiary w siebie.

Czas założenia jednego implantu zwykle nie przekracza 
45 minut. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejsco-
wym, tylko w niektórych, szczególnie trudnych przypadkach 
pod narkozą.

Nosisz aparat ortodontyczny? Pamiętaj o kontroli. Masz 
założony stały aparat na zęby, mija 2 lub 3 miesiące i nie sta-
wiasz się na kontrolę do ortodonty? To duży błąd. Leczenie 
ortodontyczne jest procesem bardzo dynamicznym i wyma-
ga stałej kontroli lekarza. Wówczas sprawdzamy stan aparatu 
i weryfikujemy postępy, w razie potrzeby wprowadzamy mo-
dyfikacje. W przypadku pomijania tych wizyt, pacjent naraża 
się na komplikacje np. nadmierne wychylanie łuków. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku leczenia aparatem stałym, jeśli 
chcemy osiągnąć pożądany efekt i nie wydłużać terapii – mówi 
stomatolog Artur Sprusiński.

Głos Trąbecki
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Pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom Gminy Trąbki Wielkie za oka-
zaną pomoc humanitarną i wsparcie, które okazaliście Ukrainie w trudnej sytuacji.
Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za tak ogromne zaangażowanie w niesieniu 
pomocy dla Ukrainy. Jestem bardzo dumny z tego, że nasi mieszkańcy tak licznie 
podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób ludzi, którzy ucie-
kają przed wojną.

Chciałbym w sposób szczególny podziękować naszym uczniom w  Szkołach Pod-
stawowych w: Trąbkach Wielkich, Czerniewie, Mierzeszynie, Kłodawie, Sobowidzu, 
którzy otoczyli życzliwością i wsparciem nowo przybyłych uczniów z Ukrainy. Słowa 
podziękowania kieruję do nauczycieli, rodziców i opiekunów,   którzy  wspierają 
działania podjęte przez szkoły. Jestem z Was bardzo dumny!

Przed nami  jeszcze wiele trudnych chwil i spraw, ale widząc działania miesz-
kańców i wielką ofiarność daje mi to wielką siłę i przekonanie, że warto dla takiej 
wspaniałej społeczności pracować i poświęcać swoją energię i zapał.Z tego wzglę-
du łączmy siły i wspierajmy Ukrainę dając im poczucie bezpieczeństwa i wsparcie 
humanitarne.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Błażej Konkol

Zdjęcie: Jakub Ferski

PODZIĘKOWANIE WÓJTA  
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  
TRĄBKI WIELKIE

W związku z nadawaniem numerów PESEL dla 
uchodźców z Ukrainy wprowadzamy następującą zasadę:

Aby uzyskać numer PESEL prosimy o uprzedni kon-
takt telefoniczny z Urzędem Gminy Trąbki Wielkie w celu 
ustalenia indywidualnego terminu wizyty.

Zasada dotyczy wszystkich uchodźców zakwatero-
wanych W PRYWATNYCH DOMACH NA TERENIE 
GMINY TRĄBKI WIELKIE.

Zgłaszać można się pod numerem telefonu 515-
147-011.

Dzięki ustaleniu terminu wizyty formalności uda się 
załatwić szybko i wygodnie, bez zbędnego oczekiwania 

NUMER PESEL DLA UCHODŹCÓW
w kolejce. Podczas jednej wizyty zostanie wypełniony 
wniosek, wykonana fotografia (bezpłatnie i na miejscu 
w Urzędzie Gminy ), nadany numer PESEL i założony 
profil na ePUAP-ie. (PESEL i ePUAP potrzebne do ubie-
gania się o świadczenia pomocowe).

Każda osoba musi się pojawić osobiście, m.in. ze 
względu na konieczność pobrania odcisku palca.

Każda dorosła osoba musi mieć własny numer tele-
fonu i adres mailowy.

Wniosek można pobrać i wypełniony przynieść do 
Urzędu Gminy (wniosek do pobrania, wnioski są dwu-
języczne pol-ukr, pol-rus).

Wnioski są dostępne również w Urzędzie Gminy.
Mariusz Czerwiński

Za nami pierwsza fala pomocy. Po okre-
sie spontanicznego pomagania musimy usys-
tematyzować naszą pomoc i odpowiadać na 
bieżące komunikaty. Przedstawiamy 8 ZASAD 
POMAGANIA Z GŁOWĄ:

1. Nastawmy się na potrzebę długotrwałej 
pomocy dla naszych sąsiadów

2. Zamieszczamy listę rzeczy potrzebnych - 
kup coś z tej listy i dostarcz do miejsca zbiórki 
(w Gminie Trąbki Wielkie jest to hala sporto-
wa w Trąbkach Wielkich, pn-pt, 9:00 -17:00).

Śledź nasze komunikaty o aktualnych po-
trzebach na bieżąco

3. Przyjmujemy rzeczy nowe, pełnowarto-
ściowe (takie, które sam chciałbyś dostać lub 
dać swojemu dziecku)

4. Dary lepiej kupować zgrzewkami, kar-
tonami (np. zgrzewka mleka) niż pojedyncze 
sztuki z różnych kategorii (1 mleko, 1 kon-
serwa, 1 bandaż)

5. Przekazuj żywność z długim terminem 
ważności, zdatną do przechowywania w tem-
peraturze pokojowej

POMAGAMY Z DOBREGO SERCA, ALE Z GŁOWĄ
6. Nie możesz nic kupić, a chcesz pomóc? 

Wpłać pieniądze dla organizacji pomagających 
uchodźcom (zawsze weryfikuj komu dajesz 
pieniądze)

7. Przyjąłeś do swojego domu uchodź-
ców we własnym zakresie? Zgłoś to do Urzę-

du Gminy Trąbki Wielkie (509-461-772 lub 
512-005-159)

8. Nie udostępniaj w sieci nagrań z rucha-
mi wojsk polskich i sojuszniczych (pomagamy 
Ukrainie, a nie rosyjskiemu najeźdźcy).

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński
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POWIAT GDAŃSKI 
KWATERUJE UCHODŹCÓW

Już blisko 450 uchodźców z Ukrainy korzysta z zorganizowanego 
zakwaterowania w Powiecie Gdańskim (stan na 22 marca 2022 roku). 
Obywateli Ukrainy przyjmujemy na ten moment w 7 ośrodkach tj.: 
Małe Złotowo w Trąbkach Małych, Złoty Staw w Borkowie, Osada 49 
w Cząstkowie, Dom Pielgrzyma w Trąbkach Wielkich, Ośrodek Wypo-
czynkowo-Szkoleniowy ROMA w Łapinie, Apart Chopin w Pruszczu 
Gdańskim oraz Ośrodek Szkoleniowy Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Po-
morskiego w Pruszczu Gdańskim.

Dziękujemy za każdą okazaną przez Was pomoc, potrzeby mamy 
niezmiennie każdego dnia, dlatego zachęcamy do wpłacania datków na 
numer konta utworzony specjalnie w tym celu! Numer konta bankowego: 
25 1600 1462 1026 4301 9000 0003 z dopiskiem: Darowizna dla Ukrainy.

Małgorzata Kaczorowska
Zdjęcie: facebook Powiatu Gdańskiego

Wielokrotny mistrz świata w wyścigach 
psich zaprzęgów z Ełganowa, czyli Igor Tracz 
jak tylko wybuchła wojna postanowił ratować 
ukraińskie zwierzęta. Wraz ze znajomymi jeździ 
więc do Ukrainy po czworonogi. Ma specjalne 
przyczepy do transportu wyposażone w panel 
słoneczny, ogrzewanie i klimatyzację. Z ogar-
niętego wojną kraju wywozi jednak nie tylko 
zwierzęta, ale i ludzi. Zorganizował już 8 kon-
wojów, podczas których zawiózł do Ukrainy 
ponad 20 ton karmy, kilka ton leków i sprzętu 
dla żołnierzy, a wydostał stamtąd ponad 150 
psów, kilkadziesiąt kotów i kilkadziesiąt osób.

JEŹDZI DO UKRAINY RATOWAĆ ZWIERZĘTA
Zdaniem wielu wyrósł na lidera akcji 

humanitarnych dla zwierząt. Sam jednak 
twierdzi, że to zasługa całego teamu, w tym 
kolejnych mieszkańców Ełganowa: Agniesz-
ki Szymańskiej, Żanety Krauze i jej synów 
Mikołaja i Mateusza, a także Oskara Trzoski.

Jeden z uczestników konwoju tak podsu-
mował to co robi Igor Tracz: „Tyle serca, siły 
i czasu jaki ten gość wkłada w pomoc naszym 
sąsiadom i ich zwierzakom, nie da się zmierzyć 
żadnym ziemskim medalem”.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: facebook Igor Tracz

DARY Z UEHLFELD DLA 
„NASZYCH” UCHODŹCÓW

Na nasz apel o przekazywanie darów dla uchodźców z Ukrainy znaj-
dujących się na terenie Gminy Trąbki Wielkie odpowiedziało bardzo 
dużo osób.  Wśród nich znaleźli się także mieszkańcy zaprzyjaźnionej 
z naszą Gminą Gminy Uehlfeld w Niemczech. Zbiórka zorganizowana 
była w tamtejszym Urzędzie Gminy oraz w szkole i w przedszkolu. Dary 
dostarczone zostały osobiście przez Burmistrza Wernera Stöckera, który 
wraz z 4 osobami przyjechał do Trąbek Wielkich samochodem z przy-
czepą wypełnioną po brzegi darami. Były to ubrania, środki medyczne 
i artykuły spożywcze. Za wszystko serdecznie dziękujemy.

Leszek Orczykowski
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Od 1 marca 2022 roku obowiązki Dyrektora Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol powierzył, 
po zakończeniu postępowania konkursowego, na okres 
do 31 sierpnia 2026 roku Annie Bartoszewskiej. Jest 
ona absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego i posiada tytuł magistra pedagogiki 
specjalnej. Ukończyła także studia podyplomowe: z edu-
kacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie 

AHOJ ŻEGLARZE!
Żeglarstwo jest wspaniałą przygodą. Jest również 

formą aktywnej rekreacji, sposobem na ciekawe życie, 
pasją, którą warto przekazać dzieciom. Sporty wodne 
nie tylko przyczyniają się do kreowania postaw, ale są 
też szkołą charakteru, sposobem na poznawanie świa-
ta. Pozwalają urzeczywistniać marzenia i fantazje każ-
dego miłośnika przygody. Żeglarstwo pojmowane jako 
sposób spędzania wolnego czasu i kształtowania cha-
rakteru młodego człowieka jest doskonałym środkiem 
wychowawczym.

I tak idąc tą myślą, 12 marca 2022 roku w Szkole 
Podstawowej w Kłodawie odbyły się pierwsze zajęcia 
Projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska 
i Żeglarska w Gminie Trąbki Wielkie”. Tego dnia ucznio-
wie zapoznali się z kulturą, tradycją i praktyką żeglarską. 
Poznali sylwetki polskich najwybitniejszych żeglarzy 
i ich osiągnięcia. Zaczynając od pioniera żeglarstwa 
i wychowania morskiego gen. Mariusza Zaruskiego po-
przez dokonania olimpijskie Mateusza Kusznierewicza. 
Dowiedzieli się o żeglarskich obyczajach jakie panują 
wśród żeglarzy i na morzu. Poznali podstawowe typy 

Bardzo dobrze spisało się 5 uczennic Szko-
ły Podstawowej w Trąbkach Wielkich w 9. 
Konkursie Wojewódzkim „Żołnierze Wyklę-
ci w poezji, piosence i pracach plastycznych”.

W Konkursie dotyczącym prac plastycz-
nych w kategorii uczniów z klas IV – VIII 
zwyciężyła praca Martyny Talarowskiej, trze-
cie miejsce zajęła praca Zuzanny Potockiej, 
a wyróżniona została praca Amelii Rychter. 
Amelia nie tylko zdobyła wyróżnienie w Kon-
kursie plastycznym, ale zajęła również drugie 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOBOWIDZU 
MA NOWĄ PANIĄ DYREKTOR

Gdańskim i z zarządzania oświatą na Elbląskiej Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej. Posiada także uprawnie-
nia do nauczania języka niemieckiego i religii. Jest także 
dyplomowaną masażystką. Ostatnio pracowała jako na-
uczycielka rewalidacji i religii w szkołach podstawowych 
Nr 7 i Nr 10 w Tczewie, a wcześniej - jako dyrektorka 
w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu. Jej hobby 
to: podróże, teatr i spływy kajakowe.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

żaglowców, rodzaje ożaglowania i budowę jachtu. Był 
to czas, w którym nie zabrakło zabaw integrujących 
grupę, jak również przypominających etykietę żeglar-
ską. Uczniowie przygotowali również prace plastyczne 

na temat „Jacht naszych marzeń”. Prace prezentowane 
są obecnie w holu Szkoły.

Sylwia Myszk
Zdjęcie: Leszek Orczykowski

UCZENNICE Z TRĄBEK WIELKICH 
LAUREATKAMI KONKURSU 
O „WYKLĘTYCH”

miejsce w Konkursie recytatorskim w kategorii 
uczniów z klas IV – VI. W tej samej kategorii 
trzecie miejsce zajęła Karolina Jędrzejewska, 
a wyróżniona została Zuzanna Ohler.

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Monika Rysiewicz
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PAŃSTWO JĘDRZEJEWSCY SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Zofia i Mieczysław Jędrzejewscy z Łaguszewa w dniu 10 

marca 2022 roku zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznacze-
nia dokonał Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol w obecności 
Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Lu-
dwiki Zdun. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono 
kwiaty i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

PAŃSTWO JURKOWSCY SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Irena i Jan Jurkowscy z Trąbek Wielkich w dniu 9 marca 

2022 roku zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia dokonał 
Zastępca Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling w obecności Pani 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Ludwiki Zdun. 
Miejscem uroczystości była Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Do 
życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołączono kwiaty i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

PAŃSTWO RODNICCY SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Wanda i Zbigniew Rodniccy z Sobowidza w dniu 7 marca 

2022 roku zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczenia dokonał 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol w obecności Pani Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Trąbkach Wielkich Ludwiki Zdun. Miejscem 
uroczystości była Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Do życzeń zdro-
wia na dalszej wspólnej drodze dołączono kwiaty i upominek.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

ZAPRASZAMY NA WYKŁADY UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU

Wznowione zostały zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku pn. „Złota Jesień Se-
niora z wiedzą przez życie”. Odbywają się raz w tygodniu w środy w Bibliotece Publicz-
nej w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 2. W tegorocznych wykładach udział już 
wzięły 33 osoby, a średnia frekwencja na wykładach wynosi 20 osób.

A oto program kwietniowych wykładów:
6.04.2022 r., godz. 16.00 – Karolina Chociej – My, oni – czy możliwe jest porozu-

mienie? Omówienie różnic pokoleniowych
13.04.2022 r., godz. 16.00 – Jacek Wałdoch - Od Jezusa Chrystusa do O. J. Simpsona. 

Słynne procesy w dziejach świata
20.04.2022 r., godz. 16.00 – Justyna Smolarz - Fitness mózgu cz. 2
27.04. 2022 r., godz.16.00 – Matylda Wojciechowska - Jak zadbać o stawy i mięśnie 

w warunkach domowych
Przypominamy. Cały czas można dołączyć do słuchaczy. Można przychodzić na 

wszystkie wykłady, a można tylko na wybrane. Nie ma potrzeby dokonywania wcze-
śniejszych zapisów. Wystarczy po prostu przyjść na zajęcia. Są one oczywiście bezpłatne. 
Jedyny warunek to ukończenie 55 roku życia.

Projekt ten realizowany jest dzięki podpisanej umowie o partnerstwie miedzy Gminą 
Trąbki Wielkie a Fundacją dla Gdańska i Pomorza, a finansowany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Leszek Orczykowski
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Prezentowany od 3 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich Escape Room Stara 
Biblioteka cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Fani takiej rozrywki 
pytali o kolejne edycje zabawy. I…marzenia się spełniają. Kolejny Escape 
Room nazywa się Kościuszko. Gra powstała we współpracy: Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich, Szkoły Podstawowej w So-
bowidzu oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Jej premiera miała 
miejsce w dniu 4 lutego 2022 roku w związku z obchodami Dnia Pa-
trona Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu. Gra 
ta dedykowana jest dla dzieci i młodzieży, a jej celem jest promowanie 
postaci patriotycznej, jaką jest bohater narodowy Tadeusz Kościuszko.

Escape Room Kościuszko znajduje się pod adresem: www.gbp-
-trabkiwielkie.pl

Zapraszamy do zabawy.
Tekst i zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

ESCAPE ROOM KOŚCIUSZKO

Niespodzianka spotkała studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku pn. „Złota Jesień Seniora 
z wiedzą przez życie” w dniu 16 marca 2022 roku 
w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Za-
nim bowiem wysłuchali wykładu obejrzeli spektakl 
pt. „Roszpunka”. Aktorami byli uczestnicy warszta-
tów teatralnych zorganizowanych w Bibliotece Pu-
blicznej w Trąbkach Wielkich w czasie ferii, które 
prowadziła Kamilla Cieślak. Oni też napisali scena-

„ROSZPUNKA” DLA SENIORÓW
riusz, przygotowali dekoracje, kostiumy i muzykę. 
Młodzi twórcy inspirowali się baśnią braci Grimm 
o tym samym tytule, ale historię Roszpunki przenieśli 
w czasy współczesne. Wcześniej wystąpili tylko raz, 
ale przed…kamerą. Tak więc występ przed seniorami 
był światową prapremierą z udziałem publiczności. 
Zagrany w sposób brawurowy i z profesjonalnym 
zacięciem spektakl wywołał burzę oklasków wśród 
widowni i zebrał pochlebne recenzje.

Młodzi artyści: Olga Głowacka, Karolina Ję-
drzejewska, Milena Mądraszewska, Amelia Mu-
cha, Kasper Pająkowski, Blanka Połtarzycka wraz 
z reżyserką Kamillą Cieślak otrzymali za występ 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe od Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola.

Polecamy obejrzenie filmu ze spektaklem, który 
znajduje się na stronie www.gbp-trabkiwielkie.pl

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Ryszard Dominowski

CENTRUM GMINNE JAK ŻADNE INNE
Rozstrzygnięty został Konkurs studencki na projekt koncepcyjny 

Nowego Centrum Gminnego w Trąbkach Wielkich. Skierowany był 
on do studentów sem. 5 stopnia I Wydziału Architektury Politech-
niki Gdańskiej. Ogłoszony został 7 października 2021 roku w formie 
prezentacji na zajęciach oraz podczas wycieczki studialnej w dniu 14 
października 2021 roku połączonej ze spotkaniem w Urzędzie Gminy 
Trąbki Wielkie kiedy to studenci otrzymali materiały niezbędne do wy-
konania projektu. Składanie prac konkursowych odbyło się 3 lutego 2022 
roku w Politechnice Gdańskiej. W wyznaczonym terminie wpłynęły 22 
prace. Każda z nich opatrzona została przez autorów kodem, a ich na-
zwiska pozostawały zabezpieczone w zamkniętych kopertach. Komisja 
konkursowa obradowała w dniu 7 lutego 2022 roku. Przewodniczącą 
Komisji była dr hab. Inż. Arch. Katarzyna Zielonko-Jung, a w jej skład 
wchodzili także: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Zastępca 
Wójta Gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling, Kierownik Organizacyjny 
Urzędu Mirela Formella, Inspektor ds. inwestycji gminnych Seweryn 
Nagórski, dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, dr hab. inż. arch. 
Dorota Wojtowicz-Jankowska i dr inż. arch. Elżbieta Marczak. Komi-
sja postanowiła przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody, jedną 
trzecią nagrodę oraz cztery równorzędne wyróżnienia.

Pierwsze nagrody przyznano zespołom: nr 375365 Alicja Kaźmier-
czak i Martyna Maliszewska oraz nr 139819 Wiktoria Przedpełska, Ju-
styna Wesołowska i Klaudia Zientara.

Po ogłoszeniu werdyktu Komisji konkursowej prace prezentowa-
ne były na wystawie zorganizowanej na Dziedzińcu Heweliusza Poli-
techniki Gdańskiej. Obecnie można je oglądać w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich.

Czy i kiedy, któraś z tych prac zostanie zrealizowana czas pokaże. 
Oby jak najszybciej.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska
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TŁUSTY CZWARTEK W GMINIE TRĄBKI WIELKIE INNY NIŻ POPRZEDNIE
Zdjęcia: Mariusz Czerwiński

Głos Trąbecki

13



4. Trąbkowska Liga Futsalu była wyjątkowa. Rozpo-
częła się bowiem w dniu 5 grudnia 2020 roku, a zakończyła 
20 lutego 2022 roku. Trwała więc 443 dni!!! Oczywiście 
powodem była pandemia zakaźnej choroby COVID-19 
wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Udział 
w Lidze wzięło 9 zespołów. W Hali Sportowej w Trąb-
kach Wielkich wystąpiło 153 zawodników. Wśród nich 
było dwóch 2. ligowców: Mariusz Sławek ze Stali Rzeszów 
i Jan Kopania z Raduni Stężyca (obaj z zespołu Nutmeg 
Team). Było też dwóch obcokrajowców: Białorusin Mak-
sim Shkuratsenka (Orzeł 1955) i Hiszpan David Olivan 
Buil (Mokry Dwór).

Zdecydowane zwycięstwo w Lidze, bez porażki, od-
niosła drużyna GLKS Różyny. Pokonała ona KS Orzeł 
1955 Trąbki Wielkie 6 : 2, GTS Pruszcz Gdański 12 : 1, 
Nutmeg Team 4 : 3, Elnaft Team 9 : 1, Pinex Kleszczewo 
8 : 1, GKS Trąbki Wielkie 7 : 1, Mokry Dwór 7 : 2, Sokół 
Ełganowo 9 : 2 zdobywając 24 punkty i uzyskując bilans 
bramkowy 62 : 13.  Drugie miejsce z 16 punktami zajął 
KS Orzeł 1955 Trąbki Wielkie, a na trzecim miejscu, 
mając 15 punktów, uplasował się GTS Pruszcz Gdański.

Tuż po zakończeniu ostatniego meczu odbyło się 
uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Pierw-
sze trzy zespoły otrzymały okazałe puchary i dyplomy, 
a zawodnicy tych drużyn – medale. Przedstawiono wtedy 
tzw. „Złotą Piątkę”, czyli najlepszych piłkarzy Ligi. Zostali 
nimi: Kamil Wacholc (Pinex Kleszczewo), Cezary Kusaj 
(Elnaft Team), Dominik Kukowski (GLKS Różyny), Daniel 
Niedzielski (GLKS Różyny) i Tomasz Musik (KS Orzeł 
1955 Trąbki Wielkie). Otrzymali oni statuetki, dyplomy 
i piłki, a także zestawy upominków ufundowanych przez 
Pomorski Związek Piłki Nożnej i Gminę Trąbki Wielkie. 
Dodatkową nagrodę, voucher na obiad rodzinny w Bistro 
U Żany, otrzymał Daniel Niedzielski (GLKS Różyny). 
Natomiast sprzęt sportowy ufundowany przez właściciela 
Firmy Markraft – Skład Budowlany w Trąbkach Wielkich 
trafił do Kamila Wacholca (Pinex Kleszczewo).

Nagrody wręczali: Wiceprzewodnicząca Rady Powia-
tu Gdańskiego Dorota Bąk, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński i Radna Gminy 
Trąbki Wielkie Wioleta Frydrych.

Najlepszym strzelcem Ligi został zdobywca 22 bra-
mek Daniel Niedzielski (GLKS Różyny), drugi w tej 
klasyfikacji był Sylwester Wołoszyk (Pinex Team) z 12 go-
lami, a trzeci – Kewin Wesołowski (Pinex Team) strzelec 
11 bramek.

Podczas Ligi po każdej kolejce wybierano najlepsze-
go zawodnika. Najlepszymi zostali: 1 – Emil Ćwiek (GTS 
Pruszcz Gdański), 2 – Kewin Wesołowski (Pinex Kleszcze-

WYJĄTKOWO DŁUGA LIGA FUTSALU ZAKOŃCZONA
wo), 3 – Marcin Laga (Elnaft Team), 4 – Daniel Niedzielski 
(GLKS Różyny), 5 – Krystian Guzowski (Nutmeg Team), 
6 – Kamil Wacholc (Nutmeg Team), 7 – Daniel Radzi-
szewski (Elnaft Team), 8 – Remigiusz Litkowski (Pinex 
Team), 9 – Rafał Bronka (GLKS Różyny). Nagrodami dla 
nich były małe beczki piwa.

A na koniec prezentujemy Ligę w statystyce:
6 – to ilość meczów przegranych walkowerem (Mo-

kry Dwór – 4, Elnaft Team i Nutmeg Team – po 1)
6 – to największa ilość bramek zdobyta przez jednego 

zawodnika w jednym meczu (Daniel Niedzielski z GLKS 
Różyny w meczu z Sokołem Ełganowo, wynik 9 : 2)

9 – to ilość czerwonych kartek pokazanych zawod-
nikom przez sędziów

13 – to najmniejsza ilość bramek straconych przez 
drużynę  (GLKS Różyny)

14 – to najmniejsza ilość bramek zdobyta przez dru-
żynę (Sokół Ełganowo)

15 – to największa ilość zdobytych bramek przez 
drużynę w jednym meczu (Pinex Kleszczewo w meczu 
z Sokołem 15 : 2)

18 – to największa ilość bramek zdobytych w jed-
nym meczu (Elnaft Team – GKS Trąbki Wielkie 14 : 4)

49 – to największa ilość bramek straconych przez 
drużynę (GKS Trąbki Wielkie)

60 – to ilość żółtych kartek pokazanych zawodni-
kom przez sędziów

62 – to największa ilość bramek zdobyta przez dru-
żynę (GLKS Różyny)

84 – to ilość zawodników, którzy zdobyli co naj-
mniej jedną bramkę

273 – to ilość bramek zdobytych
301 – to ilość fauli odgwizdanych przez sędziów
Liga odbyła się pod patronatami: Senatora RP Ry-

szarda Świlskiego, Starosty Gdańskiego Mariana Cichona 
i Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola. Sponso-
rem tytularnym Ligi była Firma Markraft Skład Węgla 
z Trąbek Wielkich, a sponsorem nagród dla najlepszych 
piłkarzy poszczególnych kolejek był właściciel Firmy Bu-
dowlanej „Okrój” z Barwika k. Przodkowa Zdzisław Okrój.

Leszek Orczykowski
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Zakończyła się przerwa w rozgrywkach 
piłkarskich organizowanych przez Pomorski 
Związek Piłki Nożnej. Drużyny występujące 
w gdańskiej klasie okręgowej „no10.pl” w gru-
pie 1, a wśród nich i KS Orzeł 1955 Trąbki 
Wielkie, rozegrały już cztery kolejki. Niestety 
w żadnej z nich nasza drużyna nie wygrała. Na 
inaugurację została ona rozgromiona w Redzie 
z Orlętami 1 : 5,  potem na własnym boisku 
przegrała z liderem – Bałtykiem II Gdynia 0 
: 2, następnie w derbach Powiatu Gdańskiego 
uległa w Różynach drużynie GLKS 2 : 3 i do-
piero w 4. wiosennej kolejce zdobyła pierwszy 
punkt remisując bezbramkowo w Trąbkach 
Wielkich z Gedanią II Gdańsk. W tabeli znaj-
duje się ona tuż nad grupą spadkową na miej-
scu 15. mając po 21. kolejkach 21 punktów za 6 
wygranych i 3 zremisowane mecze i posiadając 
bilans bramkowy 39 – 44. Wyprzedza tylko 
o 2 punkty drużynę Błyskawica Reda Rekowo 
Dolne, która jest na 16., czyli ostatnim miej-
scu spadkowym. Liczymy jednak na zdobycze 
punktowe w kolejnych meczach:

2 kwietnia 2022 roku, godz. 17.00, GKS 
Sierakowice – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie

9 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00 Orzeł 
1955 – KS Chwaszczyno

13 kwietnia 2022 roku, godz. 16.30, Orzeł 
1955 – Sztorm Kosakowo

23 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00, Osi-
czanka Osice – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie

Orzeł 1955 – Cartusia Kartuzy, brak ter-
minu

Akademia Sportowa Pomorze – Orzeł 
1955 Trąbki Wielkie, brak terminu

7 maja 2022 roku, godz. 16.00, Orzeł 1955 
Trąbki Wielkie – GTS Goszyn

Kamionka Sopot – Orzeł 1955 Trąbki 
Wielkie 0 : 3 walkower

21 maja 2022 roku, 16.00, Orzeł 1955 
Trąbki Wielkie - Akademia Sportu Kolbudy

28 maja 2022 roku, 14.00, GTS Mokry 
Dwór – Orzeł 1955 Trąbki Wielkie

4 czerwca 2022 roku, godz. 16.00, Orzeł 
1955 Trąbki Wielkie – Zenit Łęczyce

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

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

Rozgrywki rozpoczęły się także w gdań-
skiej klasie A „no10.pl” w grupie 2 m.in. 
z udziałem LKS Sokół Ełganowo. I podob-
nie jak w przypadku Orła 1955 nie najlepiej. 

W pierwszym bowiem meczu na własnym 
boisku Sokół przegrał z GTS Rotmanka 1 : 2. 
W drugim natomiast w Gdańsku z Moreną już 
było zwycięstwo 3 : 0. Dzięki temu Sokół jest 
na 4. pozycji w tabeli mając po 15 kolejkach 29 
punktów za 9 wygranych i dwa remisy tracąc 
do miejsca premiowanego awansem, czyli 2., 
6 punktów. Jego bilans bramkowy to 28 : 26.

Poniżej przedstawiamy pozostałe mecze 
Sokoła w rundzie wiosennej:

2 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00, Sokół 
Ełganowo – Orzeł Gołubie

9 kwietnia 2022 roku, godz. 12.00, Porto-
wiec Gdańsk – Sokół Ełganowo

13 kwietnia 2022 roku, godz. 17.30, Sokół 
Ełganowo – Amator Kiełpino

23 kwietnia 2022 roku, godz. 12.00, Potok 
Pszczółki – Sokół Ełganowo

30 kwietnia 2022 roku, godz. 15.00, Sokół 
Ełganowo – Sporting Leźno

7 maja 2022 roku, godz. 11.00, Orzeł Stra-
szyn – Sokół Ełganowo

14 maja 2022 roku, godz. 15.00, Sokół Eł-
ganowo – Wisła Długie Pole

21 maja 2022 roku, godz. 15.00 Sokół Eł-
ganowo – Jaguar II Gdańsk

29 maja 2022 roku, godz. 12.00, KS Mści-
szewice – Sokół Ełganowo

4 czerwca 2022 roku, godz. 15.00, Sokół 
Ełganowo – Korona Cedry Małe

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

Swojego przedstawiciela mieliśmy w run-
dzie jesiennej sezonu 2021/2022 także w klasie 
B, dokładnie w grupie 2. Była to Unia Kło-
dawa. Niestety z powodu braków kadrowych 
została ona wycofana z rozgrywek.

Leszek Orczykowski

ORZEŁ 1955 – 15. W KLASIE OKRĘGOWEJ, 
SOKÓŁ – 4. W KLASIE A, UNIA – WYCOFANA
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