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W dniu 22 października 2022 roku po raz 
kolejny odbył się Dzień Seniora w Gminie Trąb-
ki Wielkie organizowany przez pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąb-
kach Wielkich. W Auli Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich bawiło się 150 Seniorów.

Otwarcie Balu nastąpiło o godzinie 11:00. 
Goście zostali przywitani przez Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, Panią Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorotę 
Strukiel, Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki 
Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego oraz Księdza 
Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Trąbkach Wielkich Bolesława Antoniowa.

W trakcie Balu odbył się występ Akademii 
Tańca Smooth, w którym Oliwia i Filip Krefta za-
prezentowali tańce towarzyskie tj. walc angielski, 
tango, walc wiedeński, quickstep, a także tańce la-
tynoamerykańskie tj. samba, rumba, jave, cha-cha.

Kolejny występ zaprezentowały dzieci 
z Przedszkola w Trąbkach Wielkich. Wyko-
nały pokaz taneczny, a także zaśpiewały kilka 
piosenek.

Kolejną atrakcją dla gości był pokaz ma-
gii w wykonaniu Stanisława Miłosza „STAMI”.

Po tych atrakcjach pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej podali Gościom 
obiad, a następnie kawę i ciasto. Przez cały ten 
czas obecny był DJ Marcin Schuchardt, który 
kolejnymi blokami tanecznymi dbał o kondy-
cję bardzo aktywnych na parkiecie Seniorów.

Wybrano Królową i Króla Balu, którymi zo-
stali: Pani Anna Hendrych z Czerńca (96 lat) oraz 
Pan Wojciech Poręba z Mierzeszyna (93 lata).

Planowo o 16:00 zakończono Bal, a Goście 
udali się do swoich domów zorganizowanym 
transportem.

JESIENNY BAL DLA 
NASZYCH SENIORÓW

Przez cały czas trwania Balu można było 
zauważyć uśmiechy na twarzach Gości, któ-
rzy mieli po raz kolejny okazję do spotkania 
i wspólnej zabawy.

Nad wszystkim czuwali pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach 
Wielkich oraz pracownicy Szkoły Podstawowej 
w Trąbkach Wielkich, dla których należą się 
szczególne podziękowania za coroczną pracę 
na rzecz Jesiennego Balu Seniora.

Do zobaczenia za rok.
Marcin Laga

Zdjęcia: Wiesław Kempa

Głos Trąbecki

2



Głos Trąbecki

3



OBRADOWALI 
RADNI

W dniu 25 października 2022 roku odbyła się XLVIII Sesja Zwy-
czajna Rady Gminy Trąbki Wielkie. Podczas tej Sesji radni podjęli na-
stępujące uchwały:
–  Nr XLVIII/395/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie zmian 

budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2022,
–  Nr XLVIII/396/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie przy-

jęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033,
–  Nr XLVIII/397/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego działkę nr 111/2 położoną w miejscowości 
Trąbki Wielkie, obręb Trąbki Wielkie, gmina Trąbki Wielkie,

REMONT DROGI 
POWIATOWEJ 
CZĄSTKOWO – 
GRANICZNA WIEŚ

Trwa remont drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna 
Wieś – Pawłowo etap III.

W ramach inwestycji będzie wykonane: poszerzenie konstrukcji drogi, 
pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, zostaną wykonane zjazdy i upo-
rządkowane pobocza, powstaną 2 przejścia dla pieszych, a w Granicznej 
Wsi chodnik zyska dodatkowe 150 m.

Inwestorem jest Powiat Gdański.
Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

W WARCZU 
NADAL 
UTRUDNIENIA 
NA DRODZE

Trwa remont mostu na rzece Kłodawa w Warczu (DW226). Obecnie 
prace są prowadzone na drugiej połowie mostu. Na pierwszej, dotychczas 
remontowanej, pojawiły się tymczasowe betonowe płyty drogowe. Nadal 
obowiązuje ruch wahadłowy i sygnalizacja świetlna. Z myślą o pieszych 
i rowerzystach została postawiona tymczasowa kładka.

Inwestycję prowadzi i finansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Tekst i zdjęcie: Mariusz Czerwiński

–  Nr XLVIII/398/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie 
zaliczenia drogi na terenie gminy Trąbki Wielkie do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia jej przebiegu,

–  Nr XLVIII/399/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

–  Nr XLVIII/400/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

–  Nr XLVIII/401/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

–  Nr XLVIII/402/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Łaguszewo, obręb Klępiny,

–  Nr XLVIII/403/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Trąbki Małe, obręb geodezyjny Trąbki Małe,

–  Nr XLVIII/404/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Czerniewo, obręb geodezyjny Czerniewo,

–  Nr XLVIII/405/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Gołębiewo Wielkie, obręb geodezyjny Gołębiewo,

–  Nr XLVIII/406/2022 z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości 
Cząstkowo, obręb geodezyjny Postołowo.

Szczegóły dotyczące w/w uchwał znajdują się na stronie:
https://ugtr.bip.gov.pl/2022-rok/uchwaly-rady-gminy-2022.html

Katarzyna Żelewska
Zdjęcie: screen ze strony UG
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W Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich obradowała Gminna Rada Seniorów. 
W spotkaniu udział wzięli także: Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie Błażej Konkol, Kierownik GOPS 
Dorota Strukiel i Dyrektor GOKSiR i GBP Le-
szek Orczykowski. Rozmawiano m.in. o kontach 
bankowych dla klubów seniora, o opaskach 
bezpieczeństwa, o opiece zdrowotnej w Gminie 
Trąbki Wielkie i o Karcie Seniora.

Leszek Orczykowski
Zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

GMINNA RADA SENIORÓW SPOTKAŁA SIĘ 
W BIBLIOTECE

ZAKAZ PALENIA ODPADAMI
Domowy kocioł nie może pełnić funkcji spalarni śmieci. Domowy 

kocioł znacząco różni się od zakładu termicznego przekształcania od-
padów. Spalanie tworzyw sztucznych (PET), gumy, mebli lakierowanych 
emituje do atmosfery rakotwórcze dioksyny. W ten sposób:

łamiesz prawo, szkodzisz zdrowiu własnemu oraz swoich bliskich 
i sąsiadów.

Spalarnie odpadów są profesjonalnie przystosowane do całego pro-
cesu obróbki odpadów (m.in. praca kotła w innym zakresie temperatur, 
specjalne filtry).

Mariusz Czerwiński

KALENDARZ WYDARZEŃ– Sprawdzaj dostępne wydarzenia w Two-
jej okolicy i ustawiaj przypomnienia w swoim kalendarzu. Od teraz nie 
przeoczysz już żadnego wydarzenia organizowanego na terenie Gminy.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – Sprawdź najbliższe 
zaplanowane wywozy śmieci w twojej okolicy. Kalendarz odbioru od-
padów umożliwia monitorowanie wywozu śmieci w okolicy każdego 
mieszkańca. Z poziomu aplikacji mobilnej dla użytkownika dostępne są 
odbiory takich frakcji jak: szkło, tworzywa, papier, odpady zmieszane, 
choinki oraz gabaryty.

ZDROWIE – BEZPIECZEŃSTWO – Nawiguj do najbliższych placó-
wek pomocy medycznej oraz otwartych aptek. Znajdź najbliższy defibry-
lator. Wszystkie informacje są prezentowane względem Twojej lokalizacji. 
Określaj strefy bezpiecznego poruszania się Twoich podopiecznych. Określ 
obszar. Każde wejście/wyjście wygeneruje dla Ciebie powiadomienie.

USŁUGI – Funkcjonalność ukierunkowana głównie na lokalnych 
przedsiębiorców, którzy mogą wykorzystywać platformę do promocji 
swoich usług wśród klientów a mieszkańcom ułatwi szybkie znalezienie 
poszukiwanych produktów i usług w najbliższym sąsiedztwie.

RYNEK – Publikuj ogłoszenia i zachęcaj do swoich produktów lub 
usług. Przeszukuj bazę ogłoszeń z Twojej okolicy i nie trać czasu ani 
pieniędzy na przesyłki.

Andrzej Markowski

PLATFORMA MOJA OKOLICA JEST JUŻ AKTYWNA
Zapraszamy mieszkańców i wszystkich zainteresowanych do korzy-

stania z bezpłatnej aplikacji mobilnej – MOJA OKOLICA. BĄDŹ NA 
BIEŻĄCO! ZOBACZ CO SIĘ DZIEJE W GMINIE TRĄBKI WIELKIE!

MOJA OKOLICA – jedna aplikacja, wiele korzyści, Platforma Moja 
Okolica jest już aktywna w naszej Gminie. To bezpłatna aplikacja mobilna, 
ukierunkowana na budowanie i pogłębianie relacji lokalnych społeczno-
ści. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkańców i usprawnia 
komunikację w najbliższym sąsiedztwie.

Wskaż interesującą Cię lokalizację i poznaj następujące moduły:
KOMUNIKACJA (WIADOMOŚCI) – Wybieraj nadawców lokalnych 

wiadomości poprzez subskrypcje wizytówki. Poznaj nadawców krajowych. 
Otrzymuj ważne i potwierdzone informacje względem swojej lokalizacji.
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W dniu 22 października 2022 roku nauczy-
cielki z Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąb-
kach Wielkich wzięły udział w trzeciej edycji 
„Biegu Belfrów” zorganizowanym przez Grupę 
Rewers z Gdańska. Celem akcji jest szerzenie 

BIEG BELFRÓW
idei aktywności fizycznej wśród pracowników 
systemu oświaty oraz zebranie środków finan-
sowych na cel charytatywny. Tym razem akcja 
wspierała Wojtusia Runke, 6 letniego chłopca, 
który od 4 lat walczy z potworną chorobą – 

siatkówczakiem obuocznym – nowotworem 
złośliwym. Można było wybrać jedną z trzech 
dyscyplin: bieg – minimum 6 km, spacer – 
minimum 6 km lub jazda rowerem – mini-
mum 12 km. Pogoda dopisała, więc spacer 
po lesie w jesiennej scenerii był miłą formą 
aktywności. Panie nauczycielki już czekają na 
kolejną edycję.

Tekst i zdjęcie: Angelika Dąbek

ZŁĄCZENI W PIĘKNEJ INICJATYWIE
W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Sobowidzu w roku 

szkolnym 2022/2023 zostały przeprowadzone już dwie akcje charytatyw-
ne. Społeczność Szkoły zaangażowała się na 100%! Akcje odbyły się dla 
Pawła Szarstuka, aby wesprzeć jego leczenie.

Dzięki smacznym wypiekom rodziców, fantów, pięknie zdobionych 
dyń udało się zebrać w I akcji: 6933,40 zł , a w II akcji: 1300,83 zł.

Dzieło wsparli: Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne, Samorząd 
Uczniowski, pracownicy szkoły, uczniowie, mieszkańcy Sobowidza oraz 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol.

Akcje charytatywne uczą wrażliwości na potrzeby innych, życzli-
wości, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpią-
cych i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie 
i drugiego człowieka.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie! JESTEŚCIE WIELCY!
Tekst i zdjęcie: Aleksandra Nowogrodzka

LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI 
W CZERNIEWIE

Szkoła Podstawowa w Czerniewie pozyskała 60 tysięcy złotych w ra-
mach ogólnopolskiego programu „Laboratoria przyszłości”, z których za-
kupiona została m.in. drukarka 3D z akcesoriami, sprzęt audiowizualny, 
gogle wirtualnej rzeczywistości i robot edukacyjny. Program ten to ini-
cjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia 
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyja-
jący odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W dniu 18 października 2022 roku nauczyciele ze Szkoły w Czernie-
wie wzięli udział w pierwszym szkoleniu dotyczącym obsługi drukarki 
3D. Podczas szkolenia, które przeprowadziła firma Inter Edu poznali oni 
zasady działania tego magicznego urządzenia i sposoby wykorzystania 
na zajęciach edukacyjnych.

Elżbieta Jasiak
Zdjęcie: Bogdan Janiak
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...to nazwa projektu, który ma zapobiegać wy-
kluczeniu społecznemu seniorów, przeciwdziałać 
problemowi samotności, poprawiać kondycję psy-
chiczną oraz poczucie godności i podmiotowości. 
Trud tych wyzwań biorą na siebie wolontariusze 
– łączone grupy młodzieży i dorosłych. W pięciu 
Kolpingowskich Inkubatorach Międzypokolenio-
wego Wolontariatu wypracowują oni (poprzez 
rzeczywiste działania na rzecz osób starszych) 
optymalny model funkcjonowania Centrum Wo-
lontariatu. Projekt jest realizowany przez Związek 
Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie 
Gdańskiej, które od wielu lat działa w środowisku 
lokalnym ma rozeznanie w potrzebach zarówno 
młodzieży jak i osób starszych. Dlatego też  ocho-
czo włączyło się w działania projektowe. Już w lu-
tym zeszłego roku zostali wyłonieni i wyszkoleni 
wyjazdowo i online czterej wolontariusze liderzy: 
seniorki: Ewa Kruglik i Bożena Szewczyk oraz mło-
dzież: Konrad Radelski i Dawid Curzytek. Ponadto 
Ewa Kruglik została koordynatorem całego przed-
sięwzięcia  obejmującego seniorów i wolontariuszy 
z dwóch gmin - Trąbki Wielkie i Pruszcz Gdański.

O samotności we współczesnym świecie mówi 
się jak o chorobie cywilizacyjnej, która dotyka ludzi 
bez względu na wiek i status społeczny. Naturalnie 
najbardziej są na nią narażeni ci, którzy po zakoń-
czeniu aktywności zawodowej często wycofują się 
również z życia społecznego.

Lekarstwem na samotność jest tak napraw-
dę spotkanie z drugim człowiekiem. I takie jest 
główne zadanie projektu „SOS dla seniora” – 

stworzyć warunki do spotkania życzliwych, po-
mocnych ludzi.

Nasz wolontariat wynika z autentycznej po-
trzeby serca. Jako wolontariusze czujemy, że 
kontakt z ludźmi jest niezastąpioną formą prze-
ciwdziałania izolacji i osamotnieniu.

Kłodawski Kolping od lat obejmuje opieką 
i wsparciem lokalnych seniorów, organizując liczne 
akcje i wydarzenia dedykowane osobom starszym. 
Specyfiką naszego Stowarzyszenia jest integracja 
seniorów z dziećmi i młodzieżą, oraz osobami 
niepełnosprawnymi. Dzięki finansowemu wsparciu 
z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechten-
stein i Norwegię w ramach Funduszy EOG, moż-
na było zaprosić na finał projektu Klub Seniorów 
„Zawsze Młodzi” z Trąbek Wielkich i poczęstować 
wszystkich uczestników obiadem. Ale nie tylko. 
Przez czas trwania projektu „SOS dla seniora” moż-
na było zaproponować seniorom wiele atrakcyjnych 
wydarzeń, zachęcić do wyjścia z domu, aby spotkać 
się z innymi seniorami, porozmawiać, wspólnie 
zjeść posiłek czy wypić kawę w miłym towarzystwie. 
Zrealizowaliśmy wyjazd do teatru, rejs stateczkiem, 
czy spacer na grzybobranie zakończony wspólnym 
obiadem w barze Bistro „U Żany”.

Opiekę nad tymi wszystkim działaniami 
sprawowali wolontariusze – seniorzy i młodzież, 
połączeni w Kolpingowskim Inkubatorze Między-
pokoleniowego Wolontariatu. Wolontariusze zo-
stali przygotowani do pracy dzięki cyklowi szkoleń 
i warsztatów z elementami kształcenia liderskiego, 
komunikacji międzypokoleniowej oraz psychologii.

Przeprowadzone zostało szkolenie dla 11 wo-
lontariuszy, które prowadziła Grażyna Michalkie-
wicz-Goszczyńska. Obejmowało ono zagadnienia 
ze specyfikacją działania wolontaryjnego na rzecz 
osób starszych, komunikacji międzypokoleniowej 
oraz zasad budowania zespołu wolontariuszy.

Po zakończeniu cyklu szkoleń zostały uroczy-
ście wręczone certyfikaty zaświadczające o odby-
ciu szkolenia.

Projekt objął swym wsparciem jeszcze inną, 
szczególną grupę osób – opiekunów osób zależ-
nych, czyli osób opiekujących się niepełnospraw-
nymi współmałżonkami czy innymi członkami 
rodziny. Jest to grupa zwykle niezauważana bo za-
mknięta wraz ze swoimi podopiecznymi w czterech 
ścianach. Dramatem tych ludzi jest konieczność 
całkowitej zmiany swojego życia, porzucenia pra-
cy zawodowej, własnych zainteresowań. Efektem 
jest samotność, brak wsparcia przy zapewnieniu 
codziennej opieki, w tym również medycznej. 
Oprócz odciążenia w codziennych obowiązkach, 
możliwości chociaż krótkiego odpoczynku, spotka-
nia z innymi osobami w podobnej sytuacji, grupie 
tej potrzebne są również rozwiązania systemowe, 
które powinno zapewnić Państwo.

Mamy nadzieję, że kłodawskiemu Kolpingowi 
udało się przeciwdziałać samotności oraz wzmoc-
nić poczucie godności wśród seniorów i opieku-
nów osób zależnych, a działania wolontariuszy 
będą kontynuowane, zgodnie z wypowiedzią jed-
nego z nich: „My wolontariusze wiemy, że warto 
wyciągnąć rękę i pokazać osobie starszej, iż życie 
nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę. 
Tego etapu nie trzeba spędzać samotnie w pu-
stym mieszkaniu, koncentrując się na troskach 
czy zmartwieniach”.

Z upływem lat, osoby starsze potrzebują coraz 
więcej wsparcia, nawet poprzez drobne gesty, np. 
odwiedziny czy rozmowę telefoniczną. Dlatego 
pomagajmy sobie nawzajem. Jako wolontariusze 
chcemy przekazać młodszemu pokoleniu potrze-
bę działania na rzecz seniorów, zaszczepić dobroć 
i szacunek dla osób starszych. Nasz Patron, bł. ks. 
Adolph Kolping powiedział: „Życie każdego z nas 
jest pełne możliwości czynienia dobra”. Drodzy 
czytelnicy - tak trzymajmy i działajmy! Każdy 
z nas, niezależnie od tego, na jakim jest etapie 
życia, ma coś cennego do zaoferowania innym.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kruglik

„SOS DLA SENIORA”

Głos Trąbecki
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PAŃSTWO KANKOWIE SĄ JUŻ 50 LAT RAZEM
Państwo Ewa i Władysław Kankowie z Trąbek Małych obchodzili 

piękny Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W związku z powyż-
szym w dniu 26 października 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 Wiel-
kich Ludwiki Zdun. Do życzeń zdrowia na dalszej wspólnej drodze dołą-
czyli kwiaty i upominek. Miejscem uroczystości była Sala Ślubów USC.

Tekst i zdjęcie: Ludwika Zdun

ŚWIĘTOWALI ROCZNICĘ POWSTANIA 
KLUBU SENIORA ROBIĄC COŚ DLA INNYCH

W dniu 17 września 2022 roku Klub Seniora w Go-
łębiewku obchodził 10. rocznicę powstania. Członkowie 
Klubu postanowili uczcić ten fakt robiąc coś dla innych. 
Zorganizowali więc zbiórkę darów dla potrzebujących na 
Ukrainie. W dniach 15 – 17 września w godzinach 10.00 
– 12.00 i 16.00 – 19.00 członkowie Klubu dyżurowali 
w świetlicy w Gołębiewku i odbierali dary od mieszkań-
ców. Zebrali w ten sposób pokaźną ilość rzeczy: żywność 
długoterminową, środki czystości, chusteczki higieniczne, 
pieluchy. Dary te odebrał od nich Władysław Ornowski 
z Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Wła-
dek” i zawiózł na Ukrainę. Członkowie Klubu serdecznie 
dziękują wszystkim darczyńcom.

A tradycyjne spotkanie rocznicowe również się od-
było. Już po zbiórce spotkali się w świetlicy przy kawie 
i poczęstunku by porozmawiać o przeszłości i przyszłości 

Klubu Seniora. W spotkaniu tym uczestniczył Wójt Gmi-
ny Trąbki Wielkie Błażej Konkol. Przekazał on dla Klubu 
talon o wartości 1000 zł i kosz upominkowy, za co serdecz-
nie podziękowali.

Mariola Łabędzka

Zdjęcie: Aleksandra Sikorska
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Zdjęcie: Mariola Łabędzka

Głos Trąbecki

9



Świat współczesnego człowieka bardzo 
szybko się rozwija, ceni liczby i jest racjo-
nalny. Tempo życia nie pozostawia innego 
wyboru, jak tylko dostosować się do panu-
jących wymagań i być przygotowanym na 
wyzwania. Jednak czasem bez twórczego 
i kreatywnego podejścia do problemu, jego 
rozwiązanie jest niemożliwe.

„Złote Ręce - skarb, który posiadasz” 
- pod takim tytułem w Bibliotece Publicznej w Trąbkach 
Wielkich odbyły się twórcze warsztaty zorganizowane przez 
Fundację KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość 
Integracja z Pruszcza Gdańskiego dofinansowane ze środ-
ków Gminy Trąbki Wielkie.

Organizatorzy warsztatów wychodzą 
z założenia, że z kreatywnością rodzi się 
każdy człowiek, i kreatywność cały czas 
pozostaje w zasięgu jego ręki.

Kreatywność możemy rozumieć jako 
postawę i działanie twórcze umożliwiające 
dochodzenie do nowych idei, rozwiązań, 
koncepcji, skojarzeń. Słowo „kreatywny” 
pochodzi z języka łacińskiego, od słowa 

„creo” – tworzę, produkuję, poczynam, daję czemuś począ-
tek, a łacińskie słowo „creatus” oznacza „dziecko, potomek”.

Na warsztatach uczestnikom została zaprezentowana 
aktualna koncepcja upcyklingu. Uczestnicy odkryli kil-
ka nowych i niespotykanych, lecz łatwych w wykonaniu,  

UCZESTNICY WARSZTATÓW 
DZIAŁALI KREATYWNIE

technik pracy z materiałami. Czas na warsztatach upływał 
w przyjemnej odkrywczej atmosferze –  każdy odnajdo-
wał swój „skarb” i dzielił się radością tworzenia. Przerwa 
na poczęstunek była czasem na prezentację kulinarnych 
talentów osób przybyłych na warsztaty. Było wspaniale, 
wesoło i smacznie. Każdy zrealizował kilka dzieł z materia-
łów, a ponadto wzbogacił własny potencjał twórczy o nowe 
pomysły. Prowadzący z przyjemnością zwrócili uwagę na 
poziom manualnych umiejętności uczestników i ich chęć do 
nauki. Nie ma w tym nic dziwnego, bo mieszkańcy Trąbek 
Wielkich znani są ze swojej aktywnej postawy.

Reasumując, warto jeszcze raz podkreślić, że ludzki 
mózg ma ogromy potencjał twórczy. Człowiek nosi w so-
bie ten potencjał od urodzenia. Skoro mamy kreatywność 
w sobie, nie musimy się jej uczyć. Raczej odkrywajmy w so-
bie ten wspaniały naturalny potencjał i doskonalmy go za 
pomocą profesjonalnych narzędzi.

Olena Ulianova
Zdjęcia: Katarzyna Mądraszewska

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej działa zgodnie ze 
wskazówką patrona bł. ks. A. Kolpinga „Czasy pokażą Wam, co należy czynić”.

W tym roku „czas” pokazał nam ogrom nieszczęścia, które dotknęły Ukra-
inę na skutek inwazji rosyjskiej. Większość Polaków włączyła się w pomoc dla 
uchodźców wojennych. Do naszej Gminy również przybyło sporo matek z dzieć-
mi. W nowym środowisku, po przebytej traumie dzieci i młodzież czuła się smut-
na i zagubiona, wpatrzona w ekrany swoich telefonów, bo może zadzwonią, że 
już można wracać. Postanowiliśmy włączyć ich do naszych cyklicznych działań 
przeciwdziałających różnym formom uzależnień i patologii.

Po złożeniu stosownych wniosków do Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich 
i Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, otrzymaliśmy dofinansowanie 
i już od 15 czerwca rozpoczęliśmy działania.

WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO W projekcie wzięły udział 24 osoby w różnym wieku i o rożnym stopniu 
niepełnosprawności, dzieci i młodzież wywodząca się ze środowisk zagrożonych 
marginalizacją, w tym dzieci uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie 
gmin: Trąbki Wielkie i Pruszcz Gdański.

Zorganizowaliśmy cykl interaktywnych warsztatów, których głównym ce-
lem było wykształcenie wrażliwości na zło i losy naszych Ojczyzn, kształtowanie 
postaw patriotycznych i pro społecznych,

Elżbieta Kruglik opracowała i przystosowała do możliwości wokalnych 
młodych wykonawców piosenki polskie i ukraińskie, i poprowadziła warsztaty 
wokalne w Małym Złotowie oraz podczas  5-dniowego zgrupowania w Kieł-
pinie. Ewa Kruglik poprowadziła warsztaty malarskie, a Agnieszka Curzytek 
przybliżyła uczestnikom podstawy fotografii artystycznej.

W dniu 1 października 2022 roku odbył się uroczysty wernisaż prac malar-
skich i fotograficznych uczestników w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wiel-
kich. Na wstępie Konrad Radelski zagrał brawurowo na swoim keyboardzie trzy 
utwory Fryderyka Chopina, następnie młodzież zaprezentowała pięć piosenek. 
„Hej sokoły” śpiewali wszyscy razem widownią. Duże wzruszenie wywołała pio-
senka Ryszarda Rynkowskiego „Wznieś serce nad zło”, podczas której wykonaw-
cy wznosili wykonane przez siebie serca z motywami polskimi i ukraińskimi.

W nagrodę za systematyczną pracę i udany występ 9 października 2022 
roku popłynęliśmy statkiem na Westerplatte. Skojarzenie obrony Westerplatte 
z obroną Wyspy Wężów na Ukrainie wzbogaciło wiedzę historyczną i pobudziło 
postawy patriotyczne uczestników.

Nasza przygoda z próbą integracji polsko-ukraińskiej zakończyła się w dniu 
15 października 2022 roku. Czy nam się udało niech osądzą uczestnicy i odbior-
cy naszych występów, a co przyniesie „czas” w przyszłym roku - to się okaże. 
Do zobaczenia za rok.

Ewa Kruglik

Zdjęcie: Wiesław Kempa

Głos Trąbecki
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Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie mogą już 
korzystać ze sprzętu znajdującego się w sali wi-
dowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich. W ramach pro-
jektu „Zakup wyposażenia sali widowiskowej” 
sala wzbogaciła się bowiem o: projektor, ekran 
elektryczny, router z funkcją wi-fi, amplituner, 
wzmacniacz do nagłośnienia konferencyjnego, 
zestaw głośników, mikrofony, statywy do mi-
krofonów i sprzęt pomocniczy.

Projekt zrealizowano w ramach programu 
„WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

W Sali z w/w sprzętem odbywają się już 
spotkania i konferencje o charakterze lokal-
nym, jak i międzynarodowym. Dzieci i mło-
dzież ćwiczą na zajęciach tanecznych, a dorośli 
na zajęciach zumby. Mieszkańcy naszej Gminy 
uczą się tam grać na pianinie, gitarze i trąbce. 
Spotykają się harcerze na zbiórkach, a seniorzy 

na potańcówkach. Jest to także miejsce prób Mę-
skiego Towarzystwa Śpiewaczego Gryf Gminy 
Trąbki Wielkie. Korzystają tam również z no-
wego sprzętu artyści, zarówno piosenkarze jak 
i muzycy występujący dla lokalnej społeczności.

Taką możliwość mają także zainteresowane 
osoby prywatne.

Mając w/w sprzęt planowane są w najbliż-
szej przyszłości wiele różnorodnych wydarzeń.

Szczegółowe informacje ich dotyczące 
dostępne będą na stronie www.goksir-trabki-
wielkie.pl

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
ogólnopolski program grantowy realizowany 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skie-
rowany do samorządów i ich jednostek – np. 
przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków 
pomocy społecznej, oraz do organizacji po-
zarządowych, które chcą wprowadzać waż-
ne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu 

NOWY SPRZĘT MULTIMEDIALNY 
W SALI GOKSIR JUŻ DZIAŁA!

w jednym z ośmiu następujących obszarów: 
aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, 
ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni 
publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne 
inicjatywy mieszczące się w celach programu. 
Dodatkowe informacje o programie można zna-
leźć na stronie: https://raport.pse.pl/ oraz www.
wzmocnijotoczenie.pl.

Tekst i zdjęcia: Leszek Orczykowski
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ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKÓW 
DO NASZYCH BIBLIOTEK

Rozpoczynamy nową edycję projektu „Mała 
Książka – Wielki Człowiek”.

Przypominamy. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (3-6 lat), które odwiedzi biblio-
tekę w Trąbkach Wielkich lub w Sobowidzu lub 
w Mierzeszynie, otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę 
Czytelniczą. W Wyprawce znajduje się książka (w języku polskim lub 
ukraińskim), która jest dostosowana pod względem formy i treści do 
potrzeb przedszkolaka, a także Karta Małego Czytelnika. Za każdą wi-
zytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, przedszkolak otrzyma naklejkę, a po zebraniu 
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Udział w projekcie jest bezpłatny. Za-
chęcamy do wzięcia udziału w akcji. .

Kampania „Mała Książka – Wielki Człowiek” to projekt realizowa-
ny przez Instytut Książki z Krakowa ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Tekst i zdjęcie: Leszek Orczykowski

KODOWANIE CZYLI MÓZGU 
TRENOWANIE W BIBLIOTECE

Wiadomo już od wielu lat, że nauka kodowania ma niezwykle ko-
rzystny wpływ na rozwój i stymulacje mózgu u dzieci. Dlatego w Biblio-
tece Publicznej w Trąbkach Wielkich od kilku lat młodzi czytelnicy mają 
możliwość uczestniczyć w cyklicznych  warsztatach z programowania 
i kodowania. Zajęcia prowadzone są zarówno na komputerach, jak i przy 
pomocy robotów Photon oraz gier Scoti Go!

Dzieci  podczas nauki programowania nie tylko rozwijają umiejęt-
ność logicznego i analitycznego myślenia, nauka programowania jest 
dla nich również super zabawą. Najmłodsi dzięki takim warsztatom 
zyskują lepszą pamięć i są w stanie szybciej przyswajać nowe informa-
cje. A to ile radości dają warsztaty możemy zaobserwować na zdjęciach 
umieszczanych w relacjach na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Trąbkach Wielkich.

Tekst i zdjęcie: Katarzyna Mądraszewska

SPOTKALI SIĘ NOCĄ 
W BIBLIOTECE W MIERZESZYNIE

Ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść” była 
okazją do spotkania grupy czytelników w Bibliotece Publicznej w Mierze-
szynie. Podczas spotkania czytane były fragmenty książek z serii „Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai” Martina Widmarka, m.in. „Tajemnica 
meczu”, „Tajemnica szkoły”, „Tajemnica galopu”, „Tajemnica kina”, „Tajem-
nica srebra”. Tegorocznej akcji towarzyszył film „Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”, który obejrzany został z zacieka-
wieniem, a dodatkową atrakcją była pizza. Na zakończenie uczestnicy 
otrzymali okazjonalne zakładki do książek.

Tekst i zdjęcie: Ewa Papis
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104 osoby wzięły udział w Biegu pn. „Ekologiczna 
5-tka” w ramach 5. Biegowego Grand Prix Kociewia. Start 
i meta były usytuowane przy leśniczówce Leśnictwa Trąbki. 
Trasa o długości 5 km była niezbyt wymagająca, ale bardzo 
malownicza, gdyż przebiegała leśnymi duktami w Dolinie 
Raduni. Zwycięzcą Biegu został Sebastian Waśkiewicz 
z Gdańska z czasem 18:20,61. Wśród pań pierwsze miejsce 
zajęła Kamila Grzonka z Bytonii (13. w klasyfikacji gene-
ralnej), która uzyskała czas 21:02,69. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zajęli: biegaczki 
– 16-19 – Iga Czapiewska z Pelplina, 20-29 – Natalia Ru-
chlewicz ze Sztumu, 30-39 – Kamila Grzonka z Bytonii, 
40-49 – Anna Skalska z Bytonii, 50-59 – Wiesława Klejna 
ze Zblewa, 60+ - Grażyna Witt z Sopotu, biegacze – 16-
19 – Cezary Trygalski z Pinczyna, 20-29 – Paweł Sokół ze 
Zdun, 30-39 – Sebastian Waśkiewicz z Gdańska, 40-49 – 
Dariusz Nawrocki z Gdańska, 50-59 – Krzysztof Richter 
z Gdańska, 60-69 – Bogdan Cebula ze Sztumu, 70+ - Eu-
geniusz Orlikowski z Gdyni. Najlepsze mieszkanki Gminy 
Trąbki Wielkie uczestniczące w Biegu to: Magdalena Musiał 
z Trąbek Małych, Katarzyna Bianga z Trąbek Wielkich i Ewa 
Kamińska z Kłodawy, a mieszkańcy – Adam Bobkowski 
z Kleszczewa, Robert Sikorski z Gołębiewka i Kazimierz 
Zawadzki z Błotni. Zwycięzcy w pozostałych kategoriach 
to: mundurowa – Maciej Szyszkowski ze Starogardu Gdań-
skiego, drużyna – Team Tapflo, para małżeńska – Lucyna 

„EKOLOGICZNA 5-TKA” 
Z EKOLOGICZNYMI MEDALAMI

i Piotr Czechanowscy z Tczewa, team rodzinny – Barbara 
Bielińska i Konrad Bieliński ze Starogardu Gdańskiego.

Trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawod-
ników w klasyfikacji generalnej otrzymali puchary, nagrody 
rzeczowe i finansowe (za 1. miejsce – 200 zł, za 2. – 150 zł, 
za 3. – 100 zł). Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli trzy 
pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
a także trzy najlepsze mieszkanki i trzech najlepszych miesz-
kańców Gminy Trąbki Wielkie w Biegu otrzymali puchary.

Dla wszystkich osób startujących w Biegu przygotowa-
ne zostały okolicznościowe medale. Bieg nazywa się „Ekolo-
giczna 5-tka” więc i medale musiały być ekologiczne. Każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy medal zaprojektowany tak, 
by mógł cieszyć dłuuugo po zakończeniu imprezy. Wykona-
ny ze sklejki przeistoczyć się może w stojak dla smartfona 
lub podstawkę pod gorący kubek. Natomiast wstążka jest 
wykonana z taśmy odblaskowej. Bardzo nam zależy żeby 
stała się częścią ubioru lub plecaka poprawiającą widocz-
ność osób poruszających się na zewnątrz.

Wśród wszystkich osób uczestniczących w Biegu 
rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody. Były to nagrody 
rzeczowe Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola, 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbignie-
wa Leszczyńskiego, Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz 
Dzieci „Pan Władek” a także talony: o wartości 300 zł do 
wykorzystania w Pizzerii Toni Peperoni w Gdańsku i o war-

tości 200 zł do wykorzystania w „Hilary - Gościniec dla 
Przyjaciół” w Kleszczewie.

Nagrody wręczali: Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej 
Konkol, Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbi-
gniew Leszczyński i Asystent społeczny Posła Kazimierza 
Smolińskiego Sebastian Dadaczyński.

Dla osób uczestniczących w Biegu przygotowany był 
posiłek regeneracyjny w postaci grochówki. Otrzymali 
oni także drożdżówki, napoje izotoniczne, a także napo-
je Red Bull.

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom za udział w na-
szym Biegu. Dziękujemy także naszym partnerom i sponso-
rom, którymi są: Nadleśnictwo Kolbudy, OSP Trąbki Wielkie, 
OSP Ełganowo, OKSiBP w Cieplewie, Postołowo Golf Club, 
Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”, 
Pizzeria Toni Peperoni w Gdańsku, Hilary – Gościniec dla 
Przyjaciół w Kleszczewie, Firma AS Decor w Trąbkach Wiel-
kich, Firma Red Bull, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań 
Aluminiowych RECAL z Warszawy, Krzysztof Tomaszewski 
z Sobowidza, Wioleta Frydrych z Trąbek Wielkich, Ryszard 
Dominowski z Trąbek Wielkich, PUK „Starkom” Sp. z o.o. 
ze Starogardu Gdańskiego, www.elektonicznezapisy.pl, Echo 
Pruszcza Gdańskiego. Przede wszystkim zaś dziękujemy 
współorganizatorowi Biegu, czyli Stowarzyszeniu Kultury 
Fizycznej i Turystyki „Klub Kociewiak” z Tczewa.

Leszek Orczykowski

Zd
jęc

ie:
 R

ys
za

rd
 D

om
ino

ws
ki

Zd
jęc

ie:
 R

ys
za

rd
 D

om
ino

ws
ki

Zd
jęc

ie:
 W

iol
eta

 Fr
yd

ry
ch

 

Po raz 14. Gminne Zrzeszenie LZS w Trąbkach Wiel-
kich było organizatorem Otwartych Mistrzostw Wojewódz-
twa Pomorskiego LZS w szachach szybkich. Od samego 
początku zawody mistrzowskie są jednocześnie turniejem 
memoriałowym Mieczysława Goczewskiego – wielkiego 
miłośnika szachów, byłego wieloletniego kierownika Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich.

23 października aula im. Św. Jana Pawła II w Szkole 
Podstawowej w Trąbkach Wielkich gościła 56 szachistek 
i szachistów z różnych stron województwa. Rywalizowano 
w trzech kategoriach wiekowych. Grano systemem 7 rund 
po 15 minut na zawodnika. Patrząc na poszczególne par-
tie i gry kombinacyjne zawodników uznać należy, że po-
ziom tych Mistrzostw był najwyższy spośród wszystkich 
dotychczasowych.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: młodzicz-
ki - Helena Narwojsz z UKS Korona Gdańsk, młodzicy 
- Franciszek Narwojsz z UKS Korona Gdańsk, juniorki 
- Paulina Filipek z Tczewa, juniorzy - Jan Migacz z UKS 

GRAJĄC W SZACHY UCZCILI PAMIĘĆ DR GOCZEWSKIEGO
Gedanensis Gdańsk, seniorki - Agnieszka Czapp z Pucka, 
seniorzy - Wojciech Putlak z UKS Wda Lipusz. Najlepszym 
zawodnikiem z Gminy Trąbki Wielkie okazał się Sławomir 
Kusaj z Ełganowa. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzy-
mali okolicznościowe medale. Ci, 
którzy zajęli pierwsze trzy miejsca 
w poszczególnych kategoriach także 
puchary, dyplomy i nagrody rzeczo-
we. Natomiast w kategorii seniorów 
– dodatkowo nagrody finansowe.

Uroczystej dekoracji dokonali: 
Senator RP Ryszard Świlski, syn dr 
Mieczysława Goczewskiego – Ma-
ciej, Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Trąbkach Wielkich 
Dorota Bąk, Prezes Pomorskiego 
Zrzeszenia LZS Piotr Klecha, Ho-
norowy Prezes Pomorskiego Zrze-
szenia LZS Wiesław Szczodrowski 

oraz Prezes Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wiel-
kich Roman Zielke.

Jan Trofimowicz
Zdjęcie: Wiesław Kempa
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Zakończyły się rozgrywki w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 w Pomorskim 
Związku Piłki Nożnej.

Nie oznacza to jednak, że rozegrane zostały wszystkie mecze. Z powodu niekorzystnej 
aury przełożony został m.in. z ostatniej kolejki na 12 kwietnia 2023 roku mecz Orzeł 1955 
Trąbki Wielkie – Stoczniowiec Gdańsk w klasie okręgowej. Tak więc ostatnim meczem 
Orła 1955 w tym roku był mecz w Osicach gdzie uległ Osiczance 0 : 1. We wcześniejszym 
meczu wyjazdowym z Gedanią II Gdańsk padł wynik 1 : 1, a na własnym boisku pokonał 
Zenit Łęczyce 3 : 1 i Sokół Bożepole Wielkie 1 : 0.

W rundzie jesiennej rozegrał więc 16 meczów, z czego 9 wygrał, 3 zremisował i 4 prze-
grał. Zdobył w tych meczach 30 pkt tracąc do lidera (Gedania II Gdańsk) 9 punktów, uzy-
skał stosunek bramek 32 : 16 i zajmuje 4. miejsce.

W drużynie Orzeł 1955 w rundzie jesiennej wystąpili: Łukasz Balcer, Adrian Cebul-
ski, Patryk Cisewski, Tomasz Czajkowski, Mateusz Dończyk, Patryk Gabrukiewicz, Patryk 
Galant, Dawid Groszek, Michał Groszek, Mariusz Jary, Daniel Jaśniewski, Maciej Kesler, 
Dominik Lech, Kacper Lipski, Radosław Łaszczuk, Adrian Nowakowski, Jakub Pelowski, 
Michał Podobiński, Maciej Preuss, Arkadiusz Romankiewicz, Dominik Szostek, Marcin 
Waniuga, Jakub Zgliński, Piotr Zubkowicz, Paweł Żuk.

Najwięcej bramek zdobyli: Maciej Preuss – 9, Daniel Jaśniewski – 5 i Mariusz Jary – 4.

Sokół Ełganowo w rozgrywkach klasy A rozegrał wszystkie mecze. W ostatnich trzech 
wygrał na własnym boisku z GKS Żukowo 4 : 2 i na wyjeździe z KS Mściszewice 3 : 2, 
a przegrał w Ełganowie ze Sportingiem Leźno 0 : 1. W rundzie jesiennej w 13 meczach 
zanotował 7 zwycięstw, 2 remisy i 4 porażki. Zdobywając 23 pkt traci do prowadzącego 
Portowca Gdańsk 5 punktów i zajmuje 5. miejsce. Jego bilans bramkowy to: 26 : 23.

W barwach Sokoła wystąpili: Sebastian Bara, Adam Bobkowski, Bartosz Brembor, 
Mariusz Brzeziński, Dawid Chmielewski, Rafał Cichocki, Mateusz Elas, Maciej Gemborys, 
Dawid Głowacki, Filip Gockowski, Krystian Kolendo, Szymon Kwiatek, Adam Leszczyński, 
Karol Literski, Łukasz Mejer, Paweł Mejer, Przemysław Mejer, Robert Mejer, Kuba Piotrowski, 
Maksim Shkuratsenka, Bartłomiej Węsierski, Łukasz Zitterman, Oliwer Zwara. Najwięcej 
bramek zdobyli: Sebastian Bara – 11, Dawid Chmielewski i Maksim Shkuratsenka – po 3, 
Krystian Kolendo i Filip Gockowski po 2.

PO RUNDZIE JESIENNEJ: ORZEŁ 1955 NA 4. MIEJSCU W KLASIE 
OKRĘGOWEJ, SOKÓŁ I – 5. W KLASIE A, SOKÓŁ II – 14. W KLASIE B

Występująca w klasie B drużyna Sokół II Ełganowo w całej rundzie nie zdobyła 
nawet 1 punktu. Wszystkie mecze przegrała. Ostatnie na własnym boisku z Respectem 
Przejazdowo walkowerem (zdekompletowanie zespołu) 0 : 7 i z Sopocką AP 1 : 4, a na 
wyjeździe z KS Sulmin 1 : 6. Nic więc dziwnego, że zajęła ostatnie, 14., miejsce. Zdobyła 
10 bramek, a straciła 69.

W zespole Sokół II wystąpili: Patryk Bela, Bartosz Brembor, Mariusz Brzeziński, Fi-
lip Bzdyra, Krystian Chodowski, Mateusz Elas, Dawid Głowacki, Filip Gockowski, Michał 
Grzelak, Jakub Jasiak, Michał Jasiak, Damian Kolberg, Krystian Kolendo, Kacper Kusaj, 
Szymon Kwiatek, Adam Leszczyński, Paweł Lewandowski, Karol Literski, Marcin Marci-
niak, Paweł Megger, Przemysław Mejer, Robert Mejer, Filip Pawlak, Maksim Shkuratsen-
ka, Karol Stoduś, Przemysław Szymichowski, Damian Wasyna, Łukasz Zitterman, Oliwer 
Zwara, Kamil Żołnowski. Najwięcej bramek zdobył Karol Literski – 2.

Leszek Orczykowski

Zdjęcie: Wiesław Kempa
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