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Zorganizowanych zostało 6 wycieczek. Trzy do 
Parku Trampolin JUMPCITY w Gdańsku, dwie na 
Przystanek Drzewina i jedną do Gdańskiego Ogro-
du Zoologicznego. Wyprawy do JUMCITY pozwoliły 
dzieciom i młodzieży w bezpieczny sposób spróbować 
akrobatyki oraz powalczyć z grawitacją. Przez dwie 
godziny nic nie ograniczało ich swobody. Skoki, akro-
batyka, nawet odbijanie się od ścian czy fantazyjne 
wsady do koszykarskiego kosza, a wszystko pod opieką 
i asekuracją doświadczonych instruktorów. Ponieważ 
opanowanie swojego ciała w locie wymagało dużego 
wysiłku spalone kalorie najmłodsi mogli uzupełnić 
w pobliskim McDonald’s. W Drzewinie uczestnicy 
na świeżym powietrzu uczestniczyli w wielu grach 
i konkurencjach sportowych i terenowych. W ciągu 
kilku godzin zabawy mogli sprawdzić się w planowa-
niu strategicznym i taktycznym, przetestować swój 
refleks, spryt i celność. Wszystko odbywało się pod 
czujnym okiem trenerów. Natomiast do gdańskiego 
ZOO pojechali zwycięzcy Konkursu ekologicznego 
„Wycieczka za puszki”, najlepsi uczestniczący w cyklu 
turniejów „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym” 
oraz laureaci loterii w Mierzeszynie. W wycieczkach 
wzięły udział 203 osoby. Tak spędzony czas wolny 
na pewno na długo zostanie w pamięci uczestników.

Oprócz wycieczek największym zainteresowaniem 
dzieci cieszyły się warsztaty taneczne. Odbyły się pięć 
5-dniowych warsztatów. Każde z nich kończyły się 
pokazem dla najbliższych. Uczestniczyło w nich 65 
osób. Warsztaty odbywały się trzy razy w Trąbkach 
Wielkich (sala GOKSiR), raz w Mierzeszynie (świe-
tlica) i i raz w Sobowidzu (remiza).

Nowością tegorocznej oferty wakacyjnej były 
warsztaty kreatywne w pracowni poligraficzno-rekla-
mowej. Uczestnicy zajęć zapoznali się z urządzeniami 
takimi jak: ploter wielkoformatowy HP, trymer, lami-
nator czy laser wielkoformatowy. Każde z dzieci miało 
możliwość szycia na przemysłowych maszynach typu 

PO WAKACJACH Z GOKSIR I GBP 
DZIECI WRACAJĄ DO SZKOŁY

W czasie akcji „Wakacje 2022” Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji i Gminna Biblioteka Publiczna przygotowali dla dzieci 
i młodzieży różnorodne formy wypoczynku.

owerlok oraz na stebnówce dwuigłowej. Niezwykłą 
atrakcją okazało się zaprojektowanie własnego gra-
weru na kuchennej desce oraz wykonanie nadruku 
na koszulce. Uczestniczyło w nich 10 osób.

Kolejna nowość to warsztaty pn. „Wakacyjna 
przygoda z gitarą”. Były to 5-dniowe warsztaty gita-
rowe dla grup. Odbyły się w dwa turnusy – pierwszy 
w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich, a drugi 
w GOKSiR. Uczestnicy nauczyli się podczas warsz-
tatów podstaw grania na gitarze. Były gry i zabawy, 
a także prezentacja innych instrumentów. Skorzystało 
z tej formy rozrywki 10 osób.

Powodzeniem cieszyły się zajęcia multimedialne 
z kodowaniem. Odbyło się 5 takich zajęć w: Pawłowie, 
Łaguszewie, Rościszewie, Zaskoczynie i Mierzeszynie. 
Na zajęciach dzieci programowały, kodowały, grały na 
PS5. Poprzez zabawę wykorzystując metodę grywaliza-
cji zdobywały nowe umiejętności oraz uczyły się radzić 
ze stresem i agresją. Z tej oferty skorzystało 38 osób.

Wakacyjne zajęcia plastyczne to kolejna oferta 
dla dzieci i młodzieży. Odbyły się one w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich w następujących 
dniach: w lipcu - 7, 14, a w sierpniu - 11, 16 i 25. 

Każdorazowo było na nich po kilkanaście osób. Na 
każdych prowadzone były niestandardowe działania 
np. malowanie … samochodu, który przekazali rodzice 
jednej z uczestniczki zajęć.

Także warsztaty kreatywne stanowiły dla dzieci 
dużą wakacyjną atrakcję. W trzech naszych bibliote-
kach: w Trąbkach Wielkich, w Sobowidzu i w Mie-
rzeszynie skorzystało z nich 20 osób.

Podczas warsztatów dzieci wykonały zawiesz-
ki metodą makramy, a także przyborniki na kredki 
i długopisy. Dzięki warsztatom dzieci nauczyły się 
kreatywności oraz wykorzystywania materiałów, które 
mają w domu i nadaniu im „drugiego życia”.

W Bibliotece Publicznej w Mierzeszynie odbyły 
się warsztaty fotograficzne, które były kontynuacją 
zajęć realizowanych …2 lata temu. Uczestnicy anali-
zowali zrobione samodzielnie zdjęcia, starali się uło-
żyć je tematycznie i przygotowali wystawę prac, którą 
można było podziwiać w bibliotece.

W wakacje nie mogło zabraknąć także zawodów 
sportowych. Już po raz dziesiąty zorganizowana zosta-
ła akcja „Wakacyjne wtorki z tenisem stołowym”. W jej 
ramach młodzi pingpongiści mogli zagrać w Sali gim-
nastycznej w Sobowidzu. Udział w niej wzięło 9 osób.

Kolejną atrakcją jaka została przygotowana dla 
dzieci w okresie wakacji były zajęcia tenisowe. Odby-
wały się w każdy poniedziałek w okresie od 11 lipca do 
22 sierpnia na kortach w Trąbkach Małych w 4 gru-
pach. Uczestniczyło w nich 15 osób.

W lipcu i sierpniu dwa razy w tygodniu w świe-
tlicy w Zaskoczynie odbywały się zajęcia świetlicowe, 
na których było każdorazowo od kilku do kilkuna-
stu osób.

W każdy dzień lipca i sierpnia w godzinach 
10.00 – 18.00 nad Jeziorem Małym Mierzeszyńskim 
czynna była wypożyczalnia sprzętu sportowego gdzie 
bezpłatnie można było popływać na rowerze wodnym, 
łódce lub kajaku.

Chcieliśmy zorganizować także zajęcia dla przed-
szkolaków, ale niestety z powodu małej ilości chętnych 
zajęcia zostały odwołane.

Za pomoc w zorganizowaniu zajęć wakacyjnych 
dziękujemy: Gminie Trąbki Wielkie, sołtysom wszyst-
kich miejscowości Gminy Trąbki Wielkie, Szkole Pod-
stawowej w Sobowidzu, Fundacji Pomocy Społecznej 
na Rzecz Dzieci „Pan Władek” Gdańsk, Fundacji 
Oparcia Społecznego Aleksandry Gdańsk, AS Decor 
Trąbki Wielkie, UKS Kosynier Sobowidz, OSP w So-
bowidzu, OSP w Rościszewie i TUKS Leo Trąbki Małe.

A my już dziś zapraszamy do spędzenia razem 
z GOKSiR i GBP kolejnych wakacji. Gwarantujemy 
niezapomniane wrażenia!

Leszek Orczykowski
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Zdjęcie: Hanna Kryszewska
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ROZPOCZĘŁA SIĘ 
BUDOWA DRÓG 
GMINNYCH

Mimo szczególnej sytuacji jaka nas dotyka 
(wojna, inflacja, wzrost cen materiałów bu-
dowlanych, paliwa, energii) udało się również 
w tym roku przystąpić do budowy dróg gmin-
nych w naszych sołectwach. W Mierzeszynie 
kontynuowaliśmy prace na ul. Leśnej. Również 
w Kleszczewie trwa budowa kolejnego odcinka 
ul. Spacerowej.

Obecna sytuacja ma odzwierciedlenie 
w ostatecznej cenie. W tym roku, za budo-
wę 12 dróg o łącznej powierzchni 6800 m2 
w 11 sołectwach naszej Gminy, zapłacimy 1 
041 875,47 zł. To daje ponad 153 zł za 1 m2 
utwardzonej drogi.

Korzystając z okazji, zwracam się do 
Państwa z apelem o przekazywanie części 
środków z Funduszu Sołeckiego właśnie na 
budowę dróg. Warto skorzystać z dofinanso-
wania. Do każdej złotówki z FS przekazanej 
na drogi Rada Gminy Trąbki Wielkie dokłada 
2 zł. W ten sposób możemy razem budować 
więcej kolejnych dróg w naszych sołectwach. 

I to Państwo decydujecie bezpośrednio, która 
droga gminna ma zostać utwardzona. Jeszcze 
raz apeluję, wykorzystajmy FS rozsądnie i prze-
każmy środki na budowę dróg.

Inwestycja jest finansowana ze środków 
Gminy Trąbki Wielkie:

1) bezpośrednio z budżetu Gminy Trąb-
ki Wielkie

TRWA REMONT MOSTU 
W WARCZU

Na moście na rzece Kłodawa w Warczu, znajdującym się na drodze 
wojewódzkiej 226 prowadzone są prace remontowe. W związku z po-
wyższym występują tam utrudnienia  w ruchu. Do czasu wykonania 
prac rozbiórkowych i budowlanych mostu będzie tam ruch wahadłowy 
i sygnalizacja świetlna. Z myślą o pieszych i rowerzystach została po-
stawiona tymczasowa kładka. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 
nie planuje żadnych objazdów.

Przewiduje się, że zadanie będzie zrealizowane do 30 listopada 
2022 roku.

Inwestycję prowadzi i finansuje Województwo Pomorskie za po-
średnictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

UMOWA NA REMONT 
SP W CZERNIEWIE 
PODPISANA

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
podpisał w dniu 29 sierpnia 2022 roku umowę 
z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 
Natalia Żmijewska-Instalacje z Gdańska na 
remont oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej im. Zygmunta Bukowskiego 
w Czerniewie. Wartość zadania to blisko 495 
tysięcy złotych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 
3.1 Edukacja przedszkolna.

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

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

Zadanie jest realizowane przez Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe „DROG-TRANS” 
Sp.z o.o. ze Starogardu Gdańskiego.

Z wyrazami szacunku Wójt Gminy Trąbki 
Wielkie Błażej Konkol

Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

Głos Trąbecki

4



Gminne obchody 83. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej odbyły się w dniu 1 września 2022 
roku w Ełganowie. Uczestniczyli w nich: Posłan-
ka na Sejm RP Magdalena Sroka, Radny Powiatu 
Gdańskiego Józef Sroka, Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
Błażej Konkol, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniew Leszczyński, radni: Marian Płotka, 
Michał Studziński i Roman Olszewski, dyrektorzy 
gminnych szkół podstawowych i instytucji kultury, 
Sołtys wsi Ełganowo Franciszek Surma, harcerze 
i mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie. Towarzyszyły 
im poczty sztandarowe: Szkoły Polskiej Gdańskiej 
Macierzy Szkolnej, Szkoły Podstawowej im. Kune-
gundy Pawłowskiej z Trąbek Wielkich i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ełganowie. Obchody rozpoczęły się 
Mszą św. w kościele pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w intencji Ojczyzny, którą odprawił Ksiądz Proboszcz 
Jarosław Brylowski. Następnie uczestnicy uroczysto-
ści przeszli przed kamień pamiątkowy z tablicą, gdzie 
odśpiewali hymn narodowy, złożyli kwiaty i zapalili 
znicze, a Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Czerwiński

ODDALI HOŁD OFIAROM WOJNY

Z inicjatywy trzech znakomitych trębaczy: 
Adama Stachowiaka z Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Mar-
cina Gawdzisa z Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy i Ro-
berta Barwińskiego z Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, 
przy wsparciu Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola, powstało Stowarzyszenie 
„Bractwo Trębaczy”. Zostało już wpisane ono 
do ewidencji stowarzyszeń prowadzonej w Sta-
rostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim. 
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Trąb-

BRACTWO TRĘBACZY MA SIEDZIBĘ 
W GOKSIR!!!

kach Wielkich przy ulicy Sportowej 4, a więc 
w budynku GOKSiR. Jego celem jest stworze-
nie ośrodka integracji trębaczy z całego świata, 
propagowanie sztuki gry na trąbce oraz praca 
na rzecz rozwoju kulturalnego Gminy Trąbki 
Wielkie. Najważniejszą osobą Stowarzyszenia 
jest Przedstawiciel, którym jest Robert Barwiń-
ski (na zdjęciu), na co dzień mieszkaniec wsi 
Kaczki. Przedstawicielowi, jak i Stowarzysze-
niu życzymy samych sukcesów.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Mariusz Suski

ROLNICY Z GMINY TRĄBKI 
WIELKIE PODZIĘKOWALI ZA 
PLONY NA JASNEJ GÓRZE

W dniach 3 i 4 września 2022 roku 53 – osobowa grupa pielgrzymów, w szcze-
gólności rolników i ich rodzin z Gminy Trąbki Wielkie udała się do Częstochowy.

Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za plony przebiegało pod hasłem „Do Ma-
ryi Królowej Pokoju”. Pielgrzymi uczestniczyli w drodze krzyżowej na Wałach, Apelu 
Jasnogórskim i uroczystej Sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych.

Tradycyjnie jasnogórskim dożynkom towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza 
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W Alejach 
Najświętszej Maryi Panny można było skosztować regionalnych potraw i zakupić 
przedmioty wykonane przez polskich rękodzielników.

W drogę na Jasną Górę zabieramy własne intencje, prośby, dziękczynienia – mó-
wiła jedna z pątniczek. Wracamy oczyszczeni i pełni wiary.

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
tej pielgrzymki.

Irena Drożyńska
Zdjęcie: Maria Orlikowska
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W dniu 5 sierpnia 2022 roku grupa 
uczniów ze szkół podstawowych: w Trąbkach 
Wielkich i w Mierzeszynie wraz z opiekuna-
mi wyruszyła na 9-dniową kolonię do Lewina 
Kłodzkiego.

Na miejscu czekało na nich sporo atrakcji. 
Korzystali z parku rozrywki „Mikilandia”. Pod-
czas wycieczki w góry zdobyli najwyższy szczyt 
Gór Stołowych - Szczeliniec oraz zwiedzili  
labirynty Błędnych Skał. Byli również w Ko-
palni Węgla w Nowej Rudzie, gdzie poznali 
pracę górników. Po górskich wspinaczkach 
regenerowali swoje siły w aquaparku w Kudo-
wie-Zdroju, spacerując po parku zdrojowym 
oraz zjeżdżając na torze saneczkowym. Próbo-
wali swoich sił w kręgielni w hotelu Werona 
w Dusznikach-Zdroju. Wspaniałą przygodą 
było poszukiwanie krasnali na wrocławskim 
Starym Mieście.

Podczas kolonii realizowany był również 
program profilaktyczny. Zajęcia uczyły aser-
tywności, zdrowych nawyków żywieniowych 
i  aktywnego spędzania czasu, wolnego od 

WSPANIAŁE DNI NA KOLONII W LEWINIE KŁODZKIM

uzależnień. Na ten cel wykorzystano fundu-
sze z Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich 
z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

W imieniu dzieci i ich rodziców pragnę 
serdecznie podziękować za możliwość spę-

dzenia tych wspaniałych dni Wójtowi Gminy 
Trąbki Wielkie Błażejowi Konkolowi i Państwu 
Marii i Władysławowi Ornowskim.

Irena Drożyńska
Zdjęcie: Władysław Ornowski

W dniu 1 września 2022 roku pierwszy 
dzwonek w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Sobowidzu rozbrzmiał pod fla-
gą biało – czerwoną. To było bardzo radosne, 
podniosłe i patriotyczne rozpoczęcie roku 
szkolnego. Na placu przed Szkołą pojawił się 
maszt na flagę Polski, który w listopadzie 2020 
roku „wyklikaliśmy” w ramach rządowej akcji 
„Pod Biało-Czerwoną”.

Szkoła dodatkowo napisała projekt, w któ-
rym włączyła w przedsięwzięcie Ochotniczą 
Straż Pożarną w Sobowidzu i lokalny Klub 
Seniora. Dzięki wsparciu sobowidzkich stra-
żaków dotychczasowy maszt został odnowiony 
i zawisła na nim flaga Gminy Trąbki Wielkie. 
Uczniowie na uroczystość przygotowali część 
artystyczną. Zadanie w całości zostało zreali-
zowane ze środków pozyskanych z projektu  
„Pod Biało-Czerwoną”.

Gratulujemy całej społeczności Szkoły 
Podstawowej w Sobowidzu!

Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

SOBOWIDZ POD BIAŁO – CZERWONĄ

W Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie oraz podczas 
uroczystych apeli z okazji rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego, Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
wręczył nauczycielom akty nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego.

Warunkiem uzyskania awansu było odbycie stażu 
trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej 
oceny pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją eg-
zaminacyjną.

Akty mianowania otrzymali:
– Aleksandra Knitter – nauczycielka Przedszkola 

im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich
– Marta Wilczewska – nauczycielka Przedszkola im. 

Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich
– Paulina Cieniewicz – nauczycielka Przedszkola 

im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich
– Katarzyna Koss – nauczycielka Zespołu Szkolno 

– Przedszkolnego w Mierzeszynie
– Michalina Pawłowicz – nauczycielka Szkoły Podsta-

wowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
– Krystian Ryczkowski – nauczyciel Szkoły Podsta-

wowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich
Wręczenie aktów nadania zostało poprzedzone zło-

żeniem ślubowania.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukce-

sów i dalszego rozwoju kariery zawodowej.
Tekst i zdjęcia: Mariusz Czerwiński

AWANSE NAUCZYCIELI GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
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Procesja prowadzona będzie przez Gru-
dziądzką Orkiestrę Dętą.

Orkiestra została powołana w 2008 roku. 
W jej szeregach znajdują się doświadczeni 
muzycy, ale także tacy, którzy przygodę z in-
strumentem i nutami zaczęli właśnie w tej 
Orkiestrze. Są tu m.in. trąbki, flety, klarnety, 
puzon, saksofony. Zaczynali od marszy. Dziś 
ćwiczą wytrwale poszerzając muzyczną ofertę 
o kolejne, coraz ciekawsze kompozycje, wśród 
których są m. in. światowe przeboje do grania 
koncertowego. Ich występy kończą się zawsze 
gromkimi oklaskami, a równie głośno klaszczą 
i ci starsi, i ci młodsi.

Uroczyste otwarcie Biesiady 
Dożynkowej planowane jest  

na 13.45.
Następnie, o godzinie 14.00 ponownie, 

tym razem na scenie i w repertuarze rozryw-
kowym, wystąpi Grudziądzka Orkiestra Dęta.

O godzinie 14.15 na scenie wystąpią dzieci 
z przedszkoli w: Trąbkach Wielkich, Sobowi-
dzu i Mierzeszynie.

Kolejnym punktem programu będzie 
o godzinie 15.15 występ dwojga wykonawców, 
którzy rozbawią wszystkie dzieci. Animacje 
z dziećmi prowadzone będą przed sceną.

O godzinie 16.15 sceną zawładną tance-
rze: mieszkanka Trąbek Małych Weronika 
Rosanowska i Jakub Wrona. Oboje mają po 
16 lat. Taniec jest ich wielką pasją. Weronika 
zaczęła tańczyć w wieku 5 lat, a Kuba w wie-
ku 12. Reprezentują Akademię Tańca Smooth 
z Pruszcza Gdańskiego. Trenując średnio 4 
razy w tygodniu. Tworzą parę taneczną za-
lewie od 9 miesięcy, a już osiągają sukcesy, 
np. na Międzynarodowym Turnieju Tańca 
Sportowego Haston Cup we Wrocławiu zajęli 
2. miejsce. Mają także inne liczne osiągnięcia 
na poziomie ogólnopolskim.

Na 16.30 planowany jest występ Kaszubskiej 
Kapeli Szutenberg Band ze Staniszewa k. Kar-
tuz. Jest to kapela rodzinna, w której grają trzy 
pokolenia. Założycielem jest Eugeniusz Szuten-
berg grający na akordeonie już od 60 lat. Ka-
pela gra folklor kaszubski i nie tylko. Może się 
ona poszczycić nagraniem w 2020 roku płyty.

O godzinie 17.15 odbędzie się ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród w konkursach 
organizowanych w „Rodzinnej Eko Strefie” 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Fani Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego 
Gryf z Trąbek Wielkich mogą szykować się na 
godzinę 17.30. Wtedy to panowie ćwiczący na 
co dzień w GOKSiR zaśpiewają doskonale zna-
ne wszystkim przeboje muzyki rozrywkowej. 
Kierownikiem zespołu jest Ryszard Budzyński, 
a dyrygentem – Jerzy Stelmański.

O 18.30 zaprezentuje się Sstonkaa. Ka-
szubka z krwi i kości, na Kaszubach znana 
z promocji języka kaszubskiego w mediach 
społecznościowych jako Kaszubska Influencer-
ka. Muzyka w jej życiu towarzyszy od zawsze 
gdyż pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. 
Kocha muzykę disco i folk. Z muzyką wiąże 
swoją przyszłość.

Na 19.30 publiczność czekała będzie z za-
partym tchem. Wtedy to rozlosowane zostaną 
nagrody główne w loterii fantowej. Wśród nich 
m.in. nagroda Wójta Gminy Trąbki Wielkie 
Błażeja Konkola, czyli hulajnoga, nagroda 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wiel-
kie Zbigniewa Leszczyńskiego – trampolina. 
„Hilary – Gościniec dla Przyjaciół” w Klesz-
czewie ofiarował talon o wartości 200 zł, 
a KupCarGroup Ryszard Kupka Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów w Trąbkach Wiel-
kich bony uprawniające do bezpłatnego ba-
dania technicznego samochodu osobowego. 
Będzie ich ok. 20.

Wtedy też wręczone będą nagrody w Kon-
kursie kulinarnym dla KGW „Bitwa Regio-
nów” oraz w Gminnym Konkursie „Piękna 
Wieś”.

O 20.00 wystąpi Gwiazda tegorocznej Bie-
siady Dożynkowej, czyli Zespół After Party – 
polski zespół muzyczny wykonujący muzykę 
z pogranicza gatunku disco polo, folku, muzyki 
biesiadnej, techno, muzyki klubowej i dance. 
Liderem grupy jest Patryk Pegza, a funkcję 
DJ-a pełni Mariusz Pawlak, znany jako „DJ 
Pawlo”. Zespół After Party w ciągu 3 lat wbił się 
w czołówkę polskiej muzyki tanecznej. Mega 
sukcesem Zespołu było zajęcie 1. miejsca na 
Festiwalu w Kobylnicy, gdzie za piosenkę „Tyl-
ko ona jedyna” otrzymał statuetkę za hit lata 
2013 w głosowaniu widzów na antenie Polo 
TV. Zespół After Party koncertował miedzy 
innymi w Szkocji, Szwecji, Niemczech, An-
glii, Kanadzie i USA. W  styczniu 2017 roku. 
Zespół otrzymał Diamentową Płytę za utwór 

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI 
ARCHIDIECEZJALNO-SAMORZĄDOWE

Już tradycyjnie, w drugą niedzielę września, czyli w tym roku - 11 września, odbędą się Dożynki Archidie-
cezjalno-Samorządowe. Miejscem głównych uroczystości będzie plac przy Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Trąbkach Wielkich. O godzinie 12.00 rozpocznie się tam Msza św. koncelebro-
wana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów: Trąbki Wielkie, Kolbudy i Pruszcz 
Gdański, którą przewodniczył będzie Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Wiesław Szlachetka. Roz-
strzygnięty będzie wtedy konkurs koron żniwnych.
Po nabożeństwie ok. godz. 13.30 odbędzie się procesja z wieńcami dożynkowymi na Stadion.
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„Ona lubi pomarańcze” oraz Srebrny Przycisk 
Play. Na swoim koncie mają również Złote oraz 
Platynowe Płyty.

Biesiada Dożynkowa zakończy się 
o godzinie 21.00.

Biesiadzie towarzyszyć będzie wiele wy-
darzeń.

Jedno z nich to loteria fantowa. Przygo-
towanych zostanie 500 losów w cenie 10 zł, 
które będzie można kupić w namiocie zain-
stalowanym na stadionie. Oczywiście każdy 
los wygrywa, a do tego będzie można wygrać 
jedną z wielu cennych nagród głównych. Do-
chód z loterii przeznaczony zostanie na lecze-
nie i rehabilitację 2-letniego Frania Olczyka 
z Trąbek Wielkich chorego na mukowiscydozę.

Będzie także „Rodzinna Eko Strefa” Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. A w niej: 
konkursy, gra terenowa z super atrakcyjnymi 
nagrodami, warsztaty dla dorosłych, dużo 
zabaw edukacyjnych dla dzieci, koło fortuny, 
bańki mydlane, dmuchaniec, stoiska eduka-
cyjne kampanii #ekoTurysta i #ekoTransport, 
a także stoisko informacyjne doradców energe-
tycznych. Tak więc Strefa zainteresuje zarówno 
dzieci, jak i dorosłych.

W czasie Biesiady odbędzie się Konkurs 
kulinarny dla kół gospodyń wiejskich pn. 
„Bitwa Regionów”. Udział w nim weźmie 12 
kół: z Powiatu Gdańskiego, wśród nich KGW 
„Kaczuchy” z Kaczek oraz z Powiatu No-
wodworskiego. Przedmiotem Konkursu jest 
wykonanie pracy konkursowej polegającej 
na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regio-
nalnej (z wyłączeniem deserów) charaktery-
stycznej dla regionu działania koła gospodyń 
wiejskich.

Z kolei na Orliku, na boisku do koszy-
kówki, w godzinach 14.00 - 19.00 odbędą się 
Otwarte Mistrzostwa Gminy Trąbki Wielkie 
w strzelectwie.

Rywalizować będzie można w 8 katego-
riach wiekowych:

a)  młodziczki i młodzicy (rocznik 2009 – 
2006),

b)  juniorki i juniorzy (rocznik 2005 – 2002),
c)  seniorki i seniorzy (rocznik 2001 – 1958),
d)  weteranki i weterani (rocznik 1957 i starsi).

Strzelanie odbywać się będzie z karabinku 
pneumatycznego z odległości 10 m. Zawod-
niczki i zawodnicy oddadzą najpierw po 3 
strzały próbne, a następnie do tej samej tarczy 
kolejnych 7 strzałów. Wszystkie 10 strzałów 
liczyć się będzie do klasyfikacji.

Prowadzona będzie także akcja „Sadzonki 
za puszki”. Jej zasada jest bardzo prosta. Każdy 
kto przyniesie co najmniej 10 puszek aluminio-
wych otrzyma sadzonkę. Przyjmowanie puszek 
i wydawanie sadzonek odbywać się będzie od 
godziny 14.00 do ostatniej sadzonki.

Różnorodne stoiska zapewnią sporo rado-
ści i zadowolenia. Będą stoiska wielu instytu-
cji, z gastronomią m.in. KGW Gołębiewko, 
z zabawkami i wiele innych.

Na pewno długie kolejki utworzą się przy 
bezpłatnych atrakcjach do: Wesołego Miastecz-
ka, mobilnej ścianki wspinaczkowej, kuchni 
polowej z grochówką i malowania twarzy.

Serdecznie zapraszamy.

A oto program Dożynek:
12.00  Uroczystości odpustowe w Sanktuarium 

Maryjnym
13.30  Przemarsz na stadion
13.45  Uroczyste otwarcie Biesiady Dożynko-

wej
14.00  Grudziądzka Orkiestra Dęta
14.15  Dzieci z gminnych placówek oświato-

wych
15.15  Program dla dzieci
16.15  Pokaz tańca – Weronika Rosanowska 

i Jakub Wrona
16.30  Kaszubska Kapela Szutenberg Band
17.15  Wręczenie nagród w konkursach WFO-

ŚiGW w Gdańsku
17.30  Występ Męskiego Towarzystwa Śpie-

waczego Gryf Gminy Trąbki Wielkie
18.30  SSTONKAA
19.30  Losowanie nagród głównych w loterii 

fantowej, wręczenie nagród w Konkur-
sie „Bitwa Regionów” i w Gminnym 
Konkursie „Piękna Wieś”

20.00  AFTER PARTY
21.00  Zakończenie Biesiady

Leszek Orczykowski
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Gmina Trąbki Wielkie przystąpiła do re-
alizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Po-
lityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” 
w roku 2022.

W ramach tego Programu 20 Seniorów 
z rąk Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja 
Konkola otrzymało opaski bezpieczeństwa, 
dzięki którym będą pod stałą opieką centrum 

TELEOPIEKA W GMINIE TRĄBKI WIELKIE
teleopieki.  Jest to nowoczesna forma sprawo-
wania opieki nad osobami starszymi. Idealne 
rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, 
polegające na stałym monitorowaniu stanu 
zdrowia Seniorów w miejscu ich zamieszka-
nia, a w razie konieczności na powiadamia-
niu właściwych służb i udzieleniu pomocy 
medycznej.

Podstawowe funkcje opaski bezpieczeństwa 
to: pomiar pulsu i saturacji, lokalizator GPS, 
czujnik upadku, możliwość włączenia alarmu 
(przycisk SOS), komunikacja głosowa i łącz-
ność GSM/GPRS.

Seniorów w wieku 65+, którzy chcieliby 
wziąć udział w Programie zapraszamy do kon-
taktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Trąbkach Wielkich (nr tel. 517 083 007).

Tekst i zdjęcia: Dorota Strukiel

99. URODZINY PANI ANNY
W dniu 26 sierpnia 2022 roku mieszkanka wsi Warcz Pani Anna 

Myszk obchodziła swoje 99. urodziny. Z tej okazji Seniorkę odwiedził 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol wraz pracownicami Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich. Z okazji tak 
zacnego jubileuszu Pani Anna otrzymała kosz upominkowy oraz ser-
deczne życzenia, długich lat życia przepełnionych zdrowiem, szczę-
ściem i spokojem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości 
oraz wszystkiego co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Dorota Strukiel
Zdjęcie: Wioleta Frydrych

KOLEKCJA TRĄBEK GOKSIR 
ROZRASTA SIĘ

Mamy kolejną trąbkę. 
Darczyńcą okazał się Radny 
Gminy Trąbki Wielkie, Prze-
wodniczący Gminnej Rady 
Seniorów, Sołtys wsi Trąbki 
Małe w jednej osobie, czyli 
Władysław Kanka. Serdecznie 
dziękujemy. Tak więc kolekcja 
GOKSiR składa się już z 9 in-
strumentów dętych. Gdyby 
ktoś chciał podarować nam 
następną trąbkę będziemy 
bardzo wdzięczni.

Tekst i zdjęcia:  
Leszek Orczykowski
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Na realizację zadania publicznego „Senior 
Cafe 2022 – tym razem Postołowo” Funda-
cja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 
z Gdańska otrzymała grant od Gminy Trąbki 
Wielkie w wysokości 6600 zł. Dzięki temu 
odbyło się sześć 15-osobowych wyjazdów 
wakacyjnych dla Seniorów. Byli to głównie 
mieszkańcy miejscowości, gdzie nie ma klu-
bów seniora, czyli z: Czerniewa, Ełganowa, 
Gołębiewa Średniego, Granicznej Wsi, Klę-
pin, Łaguszewa, Pawłowa, Rościszewa, War-
cza, Złej Wsi. Podczas wyjazdów zapewnione 

SENIORZY UCZYLI SIĘ GRAĆ W GOLFA, I NIE TYLKO
mieli wiele atrakcji. Na polu golfowym w Po-
stołowie poznali tajniki gry w golfa i popró-
bowali uderzeń na odległość lub do dołka. 
W Zaskoczynie zobaczyli i dowiedzieli się 
o historii znajdującego się tam pomnika pn. 
„Macierzyństwo”. Natomiast w Mierzeszynie 
odwiedzili Bibliotekę Publiczną i Szkółkę Ro-
ślin Ozdobnych. Ostatnim punktem wycieczki 
było Miejsce Rekreacji nad Jeziorem Małym 
Mierzeszyńskim. Tam relaksowali się pływając 
rowerami wodnymi, a po zjedzeniu kiełbaski 
z grilla zadowoleni wracali do swoich domów.

Projekt realizowany był w partnerstwie z: 
Postołowo Golf Club, Szkółką Roślin Ozdob-
nych Dammera w Mierzeszynie, Domem 
Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekre-
acji w Trąbkach Wielkich, Gminną Biblioteką 
Publiczną w Trąbkach Wielkich i sołtysami 
wsi, z których pochodzili uczestnicy wyjazdów.

Alina Suska
Zdjęcia: Leszek Orczykowski

Fundacja KIWI Kreatywność Inicjatywa 
Wielokulturowość Integracja z Pruszcza Gdań-
skiego zaprasza na spotkania warsztatowe w ra-
mach realizacji zadania publicznego pn. „Złote 
Ręce”. Odbędą się one w Bibliotece Publicznej 
w Trąbkach Wielkich w soboty: 15 i 22 paź-
dziernika 2022 roku w godzinach 10.00 – 16.00.

Podczas pierwszych (15.10.) uczestnicy 
wykonywać będą miękką kulę odstresowują-
cą. Do tego celu wykorzystana będzie technika 
filcowania na sucho. Kula może być dosko-
nałą dekoracją, zabawką lub gadżetem, który 
uspokoi ręce i emocje. Organizator zapewnia 
wszystkie niezbędne materiały.

Drugie zajęcia (22.10.) odbędą się pod 
hasłem „akrylowe freestyl’owe”. Będzie wtedy 
można pomalować akrylami bawełniane torby. 
Następnie, wykorzystując zdobyte umiejętno-
ści, -  elementy swojej garderoby np. dżinsowe 
spodnie lub spódnicę. Powstanie wtedy orygi-
nalna część garderoby. Organizator zapewnia 
wszystkie materiały, w tym bawełniane torby.

ODKRYJ SKARB, KTÓRY POSIADASZ – ZŁOTE RĘCE!
Zajęcia są bezpłatne, ale przychodząc 

na nie zapraszamy do pochwalenia się swo-
imi umiejętnościami kulinarnymi. W czasie 
przerwy w zajęciach przewidziana jest degu-
stacja potraw.

Zapisy odbywać się będą w Bibliotece 
Publicznej w Trąbkach Wielkich – osobiście, 
telefonicznie (58 683 71 15, 512 005 144) lub 
mailowo (katarzyna.madraszewska@gbp-trab-
kiwielkie.pl).

Zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona.
SPĘDŹ MIŁO CZAS, ROZWIŃ SWOJE 

ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, ZDOBĄDŹ 
NOWĄ WIEDZĘ.

BĄDŹ TWÓRCĄ, UJAWNIJ SWÓJ 
SKARB – ZŁOTE RĘCE!

Na realizację zadania publicznego „Złote 
Ręce” Fundacja KIWI Kreatywność Inicja-
tywa Wielokulturowość Integracja z Prusz-
cza Gdańskiego otrzymała grant od Gminy 
Trąbki Wielkie.

Tekst i zdjęcie: Elena Ulyanova
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Już po raz 10. Uczniowski Klub Sportowy Kosynier 
Sobowidz przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich zorgani-
zował cykl turniejów pn. „Wakacyjne wtorki z tenisem 
stołowym”. Odbyło się 8 turniejów. Wszystkie w Sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Sobowidzu. Udział w nich wzięło 9 osób. Najwięcej 
zwycięstw, bo cztery, zanotowała Nadia Jaźdżewska, 

W WAKACYJNE WTORKI GRALI W TENISA STOŁOWEGO
w trzech najlepszą okazała się Natalia Rybarska, a w jed-
nym zwyciężyła Emilia Mielewczyk (wszystkie z Sobowi-
dza). One też w klasyfikacji generalnej wywalczyły miejsca 
na podium: najlepszą okazała się Nadia (198 pkt), druga 
była Emilia (158 pkt), a trzecia – Natalia (155 pkt). Tuż 
za nimi uplasował się pierwszy chłopak. Był nim Maciej 
Tusk, który zdobył 150 pkt. Dwa następne miejsca zajęli: 
Szymon Tomczak (108 pkt) i Ksawery Głowienka (38 pkt). 

Trzy najlepsze dziewczyny otrzymały puchary i nagrody 
rzeczowe, a dodatkową nagrodą dla 6 najlepszych w cyklu 
był udział w wycieczce do Gdańskiego Ogrodu Zoologicz-
nego. Sędzią głównym turniejów był trener Władysław 
Mazurek. Organizacja turniejów, jako zadanie publiczne 
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
sfinansowane zostało ze środków Gminy Trąbki Wielkie.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

Reprezentacja Gminy Trąbki Wielkie wzięła udział w 12. 
Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w piłce siatkowej plażowej, 
które odbyły się na kąpielisku gminnym w Przywidzu. W wy-
niku losowania znalazła się w grupie „śmierci” razem z druży-
nami z Gminy Pszczółki i Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. 
Pierwszy mecz, pełny emocji, jednak wygrała z mieszkańcami 
Gminy Pszczółki 2 : 1 (16 : 18, 15 : 13, 15 : 11). W drugim 
pojedynku jednak uległa drużynie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański po walce, bo 14 : 16 i 9 : 15. O układzie tabeli decy-
dował więc pojedynek pruszczan z pszczółczanami. Wygrali ci 
drudzy 2 : 0 i … wszystkie trzy drużyny zdobyły po 2 punkty. 
Tak więc o miejscach decydowały stosunki setów. Ostatecz-

POKONALI MISTRZÓW POWIATU, A ZAJĘLI 5. MIEJSCE
nie wygrała drużyna Gminy Pszczółki, druga była drużyna 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, a trzecia – drużyna Gminy 
Trąbki Wielkie. Tak więc nasza ekipa mogła następnie przy-
stąpić tylko do meczu o 5. miejsce. Bez problemów wygrała 
15 : 10, 15 : 9 z drużyną Gminy Cedry Wielkie. Jak się później 
okazało Mistrzami Powiatu, po wygranej z drużyną Gminy 
Przywidz 2 : 1, została drużyna Gminy Pszczółki. Tak więc 
nasi zawodnicy byli jedynymi, którzy pokonali Mistrzów tego 
dnia. W naszej drużynie wystąpili: Sebastian Buga, Wojciech 
Paszylk (obaj z Kaczek) i Mateusz Wiesse z Trąbek Wielkich.

Mistrzostwa te rozegrane były w ramach Współzawod-
nictwa Sportowo-Rekreacyjnego Gmin Powiatu Gdańskie-

go. Po 4. Wydarzeniach na pierwszym miejscu jest Gmina 
Wiejska Pruszcz Gdański (26 pkt), druga jest Gmina Trąbki 
Wielkie (22 pkt), trzecia – Gmina Przywidz (21 pkt), czwarta 
– Gmina Pszczółki (20 pkt), piąta – Gmina Cedry Wielkie 
(17 pkt), szóste zajmują ex aequo – Gmina Kolbudy i Gmina 
Miejska Pruszcz Gdański po 16 pkt, a na ósmym miejscu – 
Gmina Suchy Dąb (7 pkt).

Kolejne zawody w ramach Współzawodnictwa to 
Mistrzostwa Powiatu w tenisie, które odbędą się w dniu 
25 września 2022 roku na kortach w Pruszczu Gdańskim.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski

ZMIANA TERMINU 
„EKOLOGICZNEJ 5-TKI”

Informowaliśmy już, że w ramach wydarzenia pn. „5. Biegowe 
Grand Prix Kociewia” w Trąbkach Wielkich odbędzie się Bieg pn. 
„Ekologiczna 5-tka”. Nastąpiła zmiana terminu tego Biegu. Aktualny 
termin to 16 października 2022 roku (niedziela). Zapisywać się do 
Biegu można na stronie:

https://elektronicznezapisy.pl/event/6916/strona.html
Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy.

Leszek Orczykowski
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Grający w klasie okręgowej piłkarze Orła 1955 Trąbki Wielkie ro-
zegrali kolejne trzy mecze i wszystkie wygrali. Na własnym boisku z KS 
Chwaszczyno 1 : 0 i na wyjazdach: z GKS Sierakowice 5 : 0 i z Jaguarem 
II Gdańsk 2 : 0. Dzięki temu po 5. kolejkach awansowali na 3. miejsce 
w tabeli mając 12 pkt i bilans bramkowy 13 : 3. W następnych kolejkach 
w rundzie jesiennej rozegrają oni następujące mecze:

6. 10.09. (sobota), godz. 14.00, Orzeł 1955 – Orlęta Reda
7. 16.09. (piątek), godz. 19.00, GTS Pruszcz Gdański – Orzeł 1955
8. 24.09. (sobota), godz. 14.00, Orzeł 1955 – GLKS Różyny
9. 02.10. (niedziela), godz. 13.00, Bałtyk II Gdynia – Orzeł 1955
10. 08.10. (sobota), godz. 14.00, Orzeł 1955 – Cartusia II Kartuzy
11. 15.10. (sobota), godz. 14.00, GTS Mokry Dwór – Orzeł 1955
12. 22.10. (sobota), godz. ?, Sztorm Kosakowo – Orzeł 1955
13. 29.10. (sobota), godz. ?, Orzeł 1955 – Zenit Łęczyce
14. 06.11. (niedziela), godz. 11.00, Gedania II Gdańsk – Orzeł 1955
15. 12.11. (sobota), godz. ?, Orzeł 1955 – Sokół Bożepole Wielkie
16. 19.11. (sobota), godz. 13.00, Osiczanka Osice – Orzeł 1955
17. 26.11. (sobota), godz. ?, Orzeł 1955 – Stoczniowiec Gdańsk
Poza rozgrywkami ligowymi Orzeł 1955 walczy także o Puchar 

Polski. W pierwszym meczu, w II rundzie wojewódzkiej, pokonał na 
wyjeździe KP Gdynia AP (B klasa) 3 : 1.

Rozgrywki w klasie A rozpoczął Sokół Ełganowo. Rozpoczął bardzo 
dobrze wygrywając w Długim Polu z Wisłą 2 : 1. Potem było gorzej – 
przegrał w Ełganowie z Orłem Straszyn 0 : 1 i w Goręczynie z Gryfem 
0 : 3. Po 3. kolejkach zajmuje 10. miejsce mając na swoim koncie 3 pkt 
i bilans bramkowy 2 : 5.

W rundzie jesiennej Sokół rozegra jeszcze następujące mecze:
4. 11.09. (niedziela), godz. 13.00, Sokół I – Potok Pszczółki
5. 17.09. (sobota), godz. 15.00, Amator Kiełpino – Sokół I
6. 24.09. (sobota), godz. 16.00, Korona Cedry Małe – Sokół I
7. 01.10. (sobota), godz. ?, Sokół I – Orzeł Gołubie
8. 08.10. (sobota), godz. 13.00, Portowiec Gdańsk – Sokół I
9. 15.10. (sobota), godz. ?, Sokół I – GTS Rotmanka
10. 23.10. (niedziela), godz. 13.00, Czarni Przemysław – Sokół I
11. 29.10. (sobota), godz. ?, Sokół I – Sporting Leźno
12. 05.11. (sobota), godz. 12.00, KS Mściszewice – Sokół I
13. 12.11. (sobota), godz. ?, Sokół I – GKS Żukowo
Po raz pierwszy w historii Sokół Ełganowo zgłosił do rozgrywek 

także drugą drużynę. Pierwszy mecz na wyjeździe z KS Grabiny Zame-
czek rozegrała ona w ciągu…dwóch dni. Rozpoczęła w dniu 20 sierpnia 
2022 roku, ale po zakończeniu I połowy sędzia, z powodu burzy i zala-
nego boiska, zakończył mecz przy wyniku 0 : 1. Druga połowa została 
rozegrana 31 sierpnia 2022 roku, gospodarze zdobyli jedną bramkę 
i ostatecznie Sokół II przegrał 0 : 2. W pierwszym meczu na własnym 

ORZEŁ 1955 NA 3. MIEJSCU W KLASIE OKRĘGOWEJ, 
SOKÓŁ I – 10. W KLASIE A, SOKÓŁ II – 13. W KLASIE B

boisku w dniu 28 sierpnia 2022 roku Sokół II uległ GTS Juszkowo 1 : 2. 
W trzeciej kolejce w Steblewie z Wisłą również nie zdobył punktów – 
było 3 : 4. Tak więc po 3. kolejkach Sokół II bez zdobyczy punktowej 
zajmuje 13. (przedostatnie) miejsce z bilansem bramkowym 4 : 8.

Następne mecze ta drużyna rozegra w następujących terminach:
4. 11.09. (niedziela), godz. 16.15, Sokół II – Pomerania Gdańsk
5. 17.09. (sobota), godz. 19.00, Morena Gdańsk – Sokół II
6. 24.09. (sobota), godz. ?, Sokół II – GTS Rokitnica
7. 02.10. (niedziela), godz. 11.00, KS Klukowo 82 Gdańsk – Sokół II
8. 09.10. (niedziela), godz. 19.00, AP KP II Gdynia – Sokół II
9. 15.10. (sobota), godz. ?, Sokół II – Czarni II Pruszcz Gdański
10. 23.10. (niedziela), godz. 11.00, Stoczniowiec II Gdańsk – Sokół II
11. 29.10. (sobota), godz. ?, Sokół II – Respect Przejazdowo
12. 05.11. (sobota), godz. 16.00, KS Sulmin – Sokół II
13. 12.11. (sobota), godz. ?, Sokół II – Sopocka AP

Leszek Orczykowski
Zdjęcia: Wiesław Kempa
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