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Szanowni Czytelnicy,
Wracamy do Państwa z kolejną porcją wiadomości dotyczących 
minionych wydarzeń z terenu Gminy Smętowo Graniczne.

Tradycyjnie rozpoczynamy dawką informacji na temat aktu-
alnych inwestycji. W pierwszej kolejności podsumujemy za-
kończone zadanie dotyczące doposażenia świetlic wiejskich z 
terenu naszej gminy. Dowiemy się również, na jakim etapie 
realizacji jest modernizacja ul. Ogrodowej.

Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w październiku 
było 20 - lecie Parafialnego Zespołu Caritas ze Smętowa Gra-
nicznego. Więcej o jubileuszu oraz działalności tej organizacji 
przeczytają Państwo na stronie 5.

Kontynuując naszą serię pod nazwą „Nowinki z sołectw” – 
przedstawiamy Państwu podsumowanie ciekawego projektu, 
jakim zajęły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lalko-
wych, pod jakże zachęcającą nazwą - „Kociewskie fantazje”. 
O tym, które z sołectw przedstawimy w następnym numerze 
zadecyduje przesłany, przez osoby zaangażowane w życie swo-
jej społeczności lokalnej, materiał. Propozycje artykułów prze-
syłamy na adres: promocja@smetowograniczne.pl. 

Ponadto w tym numerze znajdą Państwo, relację z gminnych 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które celebro-
waliśmy w aż trzech odsłonach! Więcej informacji na ten te-
mat na rozkładówce niniejszego pisma.

O tym, co jeszcze działo się w Gminie Smętowo Graniczne na 
przełomie października i listopada przeczytają Państwo w dal-
szej części magazynu.

Tymczasem dołączamy się do życzeń noworocznych przeka-
zanych przez Wójta i Przewodniczącą Rady Gminy Smętowo 
Graniczne oraz....

Zachęcamy do lektury.

Redakcja
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INWESTYCJE I REMONTY
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Kolejne zadanie inwesty-
cyjne zakończono suk-
cesem. Tym razem doty-
czyło ono doposażenia 
świetlic wiejskich z tere-
nu Gminy Smętowo Gra-
niczne oraz kilku innych 
obiektów… 

Dzięki realizacji zadania 
pn. „Doposażenie obiektów 
niekomercyjnej infrastruk-
tury kulturalnej w Gminie 
Smętowo Graniczne” świe-
tlica wiejska w Bobrowcu 
zyskała składane stoły kon-
ferencyjne. Większe zmiany 
zaszły w podobnej placówce 
mieszczącej się  Smętówku -  
mianowicie tamtejsza świe-
tlica doczekała się, między 
innymi, okładzin ściennych, 
malowania, ogrzewania 
energooszczędnego, oświe-
tlenia ściennego - kinkietów 
ledowych oraz nowych urzą-
dzeń sanitarnych i krzeseł 
konferencyjnych z obiciem. 
Bardzo się cieszymy, że Soł-
tys wsi Smętówko, Katarzy-
na Wolska, już wykorzystuje 
potencjał zmodernizowanej 
placówki organizując w niej 
spotkanie świąteczne dla 
Mieszkańców. Krótką foto-
relację z tego wydarzenia 
- ukazującą piękno obecnej 
świetlicy, znajdą Państwo 
poniżej. Kontynuując opis 
projektu, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Smętowie Gra-

Doposażono świetlice... i nie tylko

nicznym, a dokładnie jej fi-
lia w  Kopytkowie otrzymała 
nowy odtwarzacz CD  oraz 
składane stoły konferencyj-
ne. Zrealizowane zadanie 
obejmowało również zakup 
nagłośnienia konferencyjne-
go do Wiejskiego Centrum 
Historyczno-Edukacyjnego 
we Frący. Dzięki tej inwesty-
cji nowe wyposażenie zyskał 
także GOKSiR, w którym 
zamontowany został na stałe 
rzutnik multimedialny oraz 
ekran i  nagłośnienie kon-
ferencyjne. Te elementy z 
pewnością ułatwią pracę po-

szczególnych placówek, jak 
również uatrakcyjnią wy-
darzenia odbywające się na 
terenie wskazanych wyżej 
obiektów. Ponadto ważnym 
elementem, który został za-
montowany na zewnątrz bu-
dynku Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
jest przenośny automatycz-
ny defibrylator AED. 

Gmina Smętowo Granicz-
ne na realizację przedmio-
towego zadania otrzymała 
dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wspar-

cie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego 
przez społeczność „ objętego 
PROW na lata 2014-2020 w 
związku                   z  kon-
kursem ogłoszonym przez 
Lokalną Grupę Działania 
„Chata Kociewia”.

Życzymy osobom na co 
dzień korzystającym z 
wyżej wymienionych 
obiektów owocnych zajęć 
przy wykorzystaniu no-
wych sprzętów.

Red.
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PROSTO Z URZĘDU

W poprzednim wydaniu naszego Biuletynu informowaliśmy Państwa, iż prace nad projektem przebudowy 
jednej z gminnych ulic nabrały szczególnego tempa. Dzisiaj mamy dla Was kolejne - świetne wiadomości.

Przypominamy, że w poniedziałek, 30 września, została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi 
gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Smętowo Graniczne”. Planowany zakres robót obejmować będzie budowę drogi o 
nawierzchni asfaltowej na odcinku 890 mb o szerokości 5 m wraz z budową chodnika dla pieszych na całej długości drogi 
- szerokość chodnika to 1,3 m. Wykonane również zostaną zjazdy o nawierzchni utwardzonej kostką betonową. Ponadto 
planowana inwestycja obejmować będzie budowę kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z utwardzonego 
terenu oraz wykonanie przepustów betonowych. Jak Państwo mogą zauważyć, będzie to kolejna inwestycja w znacznym 
stopniu obciążająca nasz budżet, jej szacowana wartość wynosi aż 2 600 528,00 zł. Dlatego też, tak cieszy nas otrzymane 
dofinansowanie, które pokryje aż 50% kosztów zadania - tj. 1 300 264,00 zł. 

Kolejnym etapem w realizacji inwestycji było rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na wykonanie wymienionego wyżej 
zadania. W ten sposób 6 grudnia - w Mikołajki (oby ta data była szczęśliwa dla naszej inwestycji :)) - miało miejsce otwarcie 
ofert. 

Po dokładnej analizie przestawionych w przetargu dokumentów do realizacji „Budowy drogi gminnej ul. Ogrodowej w 
miejscowości Smętowo Graniczne” wybrano firmę Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek, z którą Wójt Gminy Smętowo 
Graniczne Anita Galant, podpisała umowę 17 grudnia. Zgodnie z tym dokumentem prace rozpoczniemy już po 15 stycznia 
2020 roku! Niebawem będziemy informować Państwa o postępach w realizacji zadania, tymczasem dziękujemy za cierpli-
wość i słowa wsparcia kierowane wobec naszych działań. Swoimi komentarzami w mediach społecznościowych pokazujecie, 
że naprawdę - tworzymy to miejsce wspólnie!

Red.

Modernizacja Ogrodowej tuż tuż

KRONIKA
(za okres

od 1 października
do 30 listopada)

Liczba urodzeń:
13 osób:

6 chłopców, 7 dziewczynek.

Liczba zgonów:
4 osoby:

2 mężczyzn, 2 kobiety.

Drodzy Mieszkańcy!
W związku z trwającym sezonem grzewczym odczuwamy znaczne pogorszenie się jakości po-
wietrza którym oddychamy.  W znacznej mierze odpowiada za to tak zwana  niska emisja 
pochodząca ze spalania paliw stałych oraz śmieci w piecach, kominkach i kotłach. Dlatego  
apelujemy o zaprzestanie spalania w piecach domowych i kominkach odpadów typu: płyty 
wiórowe, panele, podkłady kolejowe, opakowania z tworzyw sztucznych i inne odpady, które 
wydzielają trujące substancje.

Musimy być świadomi, że spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, 
które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas 
spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje np. dwutlenek siarki, chlorowodór, cyja-
nowodór, które są rakotwórcze a także tlenek węgla, tlenek azotu, które uszkadzają płuca.
Palenie śmieci w piecu niszczy przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w komi-
nach, co może być przyczyną pożaru budynku.
Prosimy o rozsądek i nie narażanie siebie, swojej rodziny i sąsiadów na wdychanie związków toksycznych, 
które powodują ciężkie choroby układu oddechowego, alergię i nowotwory.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie 
odpowiedni dla pieca materiał opałowy.

BĄDŹMY ŚWIADOMI  !!!

Otwarcie Żłobka opóźnione
Nasze starania związane z utworzeniem do końca roku żłob-
ka „Promyczek” niestety nie spełnią się. Po rozstrzygniętym 
przetargu i wyłonieniu Wykonawcy, okazało się, że firma, któ-
ra miała realizować inwestycję zrezygnowała z podjęcia prac 
budowlanych. Z racji tego, że otrzymaną dotację musieliby-
śmy wykorzystać i rozliczyć do 31 grudnia br. nie mieliśmy 
możliwości przeprowadzenia kolejnego przetargu. Ale nie 
odpuszczamy utworzenia w naszej Gminie pierwszego żłob-
ka, dlatego też  w dniu 13 listopada 2019 r. został złożony 
następny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z terminem 
wykonania w roku 2020. Rozstrzygnięcie złożonego wniosku 
„Maluch +” 2020 przewidziane jest do dnia 28.01.2020 r., więc 
czekamy i mamy nadzieję, że uda nam się otrzymać dofinan-
sowanie. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postę-
pach w tej sprawie.
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WYDARZENIA

W niedzielę, 27 paździer-
nika, w kościele para-
fialnym pod wezwaniem 
Ciała i Krwi Pańskiej w 
Smętowie Granicznym 
uroczystą Mszą Świętą 
rozpoczęły się obchody 
20- lecia istnienia Para-
fialnego Zespołu Caritas. 
Wierni zgromadzeni na li-
turgii dziękowali Bogu za 
minione lata działalności 
tej organizacji i prosili o 
potrzebne łaski na kolej-
ne lata pełne działań dla 
dobra drugiego człowie-
ka.

Następnie zgromadzeni go-
ście oraz członkowie Para-
fialnego Zespołu Caritas za-
proszeni zostali do Restau-
racji „Dowhań” w Smętowie 
Granicznym, gdzie podczas 
oficjalnej części spotkania 
podziękowano sponsorom, 
którzy przez dwadzieścia 
ostatnich lat tak chętnie 
wspierali dzieło niesione 
przez Caritas. W uroczysto-
ściach udział brała, między 
innymi, Wójt Gminy Smęto-
wo Graniczne, która złoży-
ła na ręce prezes - Gabrieli 
Stobba oraz jej zastępcy 
- Aliny Knut, kwiaty oraz 
grawerowany dyplom w po-
dziękowaniu za ich służbę. 
Ponadto każda z Członkiń 
otrzymała książkę pt. „Mała 
Księga Patrioty”, ponieważ, 
jak zaznaczyła Wójt Gminy, 
choć w dzisiejszych czasach 
nikt nie wymaga od nas 
przelewu krwi za ojczyznę, 
to nasze Panie zrzeszone w 

20 lat z miłością dla bliźniego

Parafialnym Zespole Ca-
ritas, nieraz musiały za-
walczyć o dobro drogiego 
człowieka, okazując tym 
samym swoje przywiązanie 
do kraju, polskości i lokalnej 
społeczności. Dziękujemy 
Paniom, które tak chętnie 
angażują się w życie naszej 
Gminy poprzez podejmowa-
ne przez Caritas działania.

Parafialny Zespół Caritas 
w Smętowie Granicznym 
powstał z dniem 17 listopa-
da 1999 roku, kiedy to ów-
czesny Biskup Diecezji Pel-
plińskiej, śp. Jan Bernard 
Szlaga wydał dekret w tej 
sprawie. Ważną postacią, 
o której nie zapomniano w 
niedzielnej modlitwie była 
pani Teresa Wegner-Czajka 
- osoba, która zainicjowała 
powstanie tej organizacji 
na terenie Gminy Smętowo 
Graniczne. Co ważne, pani 
Teresa była również funkcję 
prezesa przez czternaście lat 
istnienia zespołu, aż do dnia 
jej śmierci. Jej charyzma i 
otwarte serce dla drugiego 
człowieka na zawsze pozo-
staną w pamięci Mieszkań-
ców Gminy Smetowo Gra-
niczne. Obecnie Parafialny 
Zespół Caritas to aż 15 
Członkiń oraz jedna człon-
kini honorowa. Imiona i na-
zwiska pań udzielających się 
w Caritasie znajdą Państwo 
w różowym tle obok niniej-
szego tekstu. Czym zajmuje 
się Smętowska Caritas? Od-
powiadamy słowami z para-
fialnej strony internetowej:

„ Przeprowadzamy cykliczne 
akcje:
• od 10 lat organi-
zujemy spotkania dla osób 
„nieco wcześniej urodzo-
nych”
• realizujemy pro-
gram PEAD – rozprowadza-
nie żywności dla potrzebują-
cych
• corocznie uczestni-
czymy w akcji   „Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom” – 
sprzedaż  świec  wigilijnych
• organizujemy co-
rocznie akcję „Dar serca” – 
zbiórkę żywności  w  okresie 
bożonarodzeniowym w skle-
pach z terenu parafii. Dzięki 
naszym darczyńcom   przy-
gotowujemy kilkadziesiąt 
paczek: 
o Dla dzieci ze słody-
czami
o Osób starszych  i 
samotnych z art. spożywczy-
mi
• w Niedzielę Pal-
mową organizujemy kier-
masz świąteczny, na którym 
można zakupić  paschaliki, 
chlebki miłości, palmy i stro-
iki
• uczestniczymy  w 
akcji „Wakacje z Caritas” – 
wypoczynek letni w formie 
kolonii dla naszych naj-
młodszych pociech. Orga-
nizujemy też wycieczki do 
ciekawych miejsc. Byliśmy 
w Poznaniu, Zielonej Gó-
rze, Kołobrzegu, Licheniu, 
Gnieźnie i wielu innych. 
Pływaliśmy statkami, jeź-
dziliśmy zabytkowymi kolej-
kami i  wojskowymi wozami 

bojowymi
• dotychczas byliśmy 
też współorganizatorami 
pikników parafialnych a w 
2013 r. festynu parafialnego
• przeprowadzamy 
comiesięczne zbiórki do pu-
szek przed kościołem
• jesteśmy też współ-
organizatorem akcji  „Cała 
Polska czyta dzieciom” I 
Gminnego Konkursu Twór-
czości Ks. Jana Twardow-
skiego.
• W działaniach na-
szych nieodłącznie wspo-
magają nas wolontariusze 
Szkolnego Koła Caritas dzia-
łającego przy Zespole Szkół 
Gospodarki Żywnościowej w 
Smętowie Granicznym. Koło 
to powstało 18 marca 2003 
roku, a rolę opiekuna pełni  
Dyrektor  Szkoły Pani Anna 
Knuta. Początkowo Koło li-
czyło 40 uczniów.
• Uczniowie niejed-
nokrotnie ubogacali też  
różnego rodzaju spotkania 
ciekawym programem  arty-
stycznym.”
Drogie Panie, ciężko znaleźć 
słowa, by wyrazić wdzięcz-
ność za wszystko, co przez 
ostatnie dwadzieścia lat zro-
biłyście dla Gminy Smętowo 
Graniczne. Niech zatem pro-
ste i szczere „dziękujemy” 
odda nasze przywiązanie. 
Życzymy Wam również, by 
całe dobro, jakie niesiecie 
swoją działalnością wróciło 
do Was ze zdwojoną siłą - 
zasługujecie na to! 

A.Z-K.
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W ramach dnia papieskiego 12 października br. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Gra-
nicznym przy współpracy z Parafią Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Gr. zorganizowali koncert zespołu „Zdążyć 
przed Północą”.

W zaprezentowanym programie prócz autorskich tekstów wykorzystana została poezja Karola Wojtyły oraz Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, która wprowadziła zgromadzoną w kościele publiczność w refleksyjny nastrój.

GOKSiR

Dzień Papieski w Smętowie Granicznym
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WYDARZENIA

26 października br. na 
sali widowiskowej w Ka-
liskach po raz dziewięt-
nasty odbyło się otwarcie 
wystawy artystów pod 
nazwą „Sami swoi i go-
ście”. Na wernisażu prócz 
dzieł lokalnych twórców 
można było podziwiać 
dzieła malarskie i ręko-
dzielnicze mieszkanek 
naszej Gminy.
Swoje prace zaprezentowały 
Grażyna Soboń – Różyńska, 
Barbara Soboń, Aleksandra 
Tocha, Izabela Muszyńska 
oraz Marzenna Ufniarz. 
Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem, szcze-
gólną uwagę przybyłych 
przykuły suknie ślubne pro-
jektantki Kamili Froelke. 
Twórcy oraz zaproszeni go-
ście spędzili czas w iście je-
siennej scenerii, przy akom-
paniamencie muzyki zespołu 
„Zdążyć przed Północą”.

GOKSiR

Sami swoi i goście

Dnia 23 listopada br. w 
Centrum Historyczno – 
Edukacyjnym we Frący 
odbył się XI Międzygmin-
ny Konkurs Pieśni i Po-
ezji Patriotycznej zorga-
nizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Smętowie 
Granicznym, Urząd Gmi-
ny w Smętowie Granicz-
nym, Szkołę Podstawową 
w Kamionce, który koor-
dynowała pani Regina 
Kotłowska.

Celem konkursu było przede 
wszystkim krzewienie war-
tości patriotycznych. Wzięło 
w nim udział ok 100 osób, 
które rywalizowały ze sobą w 
różnych kategoriach wieko-
wych. Uczestnicy recytowali 
wiersze oraz prezentowali 

utwory wokalne z repertu-
aru pieśni patriotycznych. 

Wśród przybyłych gości był 
Starosta Powiatu Staro-
gardzkiego Kazimierz Chy-
ła,  Zastępca Wójta Jerzy 
Scharmach, Kierownik dzia-
łu Edukacji i  Oświaty Mu-
zeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku Tomasz Wojnow-
ski. Gościem honorowym 
konkursu był Edmund Wit-
tstock, syn zamordowanego 
w 1939 w lasach szpęgaw-
skich kierownika szkoły w 
Lisówku.

Patronat nad wydarzeniem 
objął Instytut Pamięci Na-
rodowej w Gdańsku, Mu-
zeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku oraz Starostwo 
Powiatowe w Starogardzie 

Laureaci
konkursu:

Poezja - dzieci młod-
sze:

1.Franciszek Cegłowski, 
Julia Betcher, Klara Lis

2. Julia Kotłowska, Aure-
lia Kotłowska

Poezja kl. I – III
1. Julia Jasiak

2. Marta Ejankowska
3. Maja Kwiatek 

Wyróżnienie: Nadia 
Muszyńska, Julian Ma-

rquardt

Poezja kl. IV – VI
1. Agata Zamorowska
2. Amelia Kotłowska
3. Maria Zielińska

Wyróżnienie: Paweł 
Cherek, Amelia Łuczak, 

Julia Kamińska

Poezja k. VII – VIII,
dorośli

1. Dorota Langowska
2. Laura Czajka

3. Bartosz Jabłonka
Wyróżnienie: Zuzanna 
Kania, Monika Serocka

Poezja - osoby
niepełnosprawne

1. Andrzej Knop

Soliści młodsi, kl. I- III
1. Franciszek Betcher
2. Lena Jastrzębska

3. Julia Jasiak
Wyróżnienie: Maria Tu-

rek, Julia Turek
Soliści kl. IV - VIII

1. Laura Czajka
2. Michał Langowski
3. Oliwia Stawicka

Wyróżnienie: Weronika 
Jasiak, Dorota Langow-

ska

Soliści – osoby
niepełnosprawne
1. Mirosław Kreja

Zespoły: przedszkole,
kl. I – III

1. Zuzanna Zimna, Julia 
Zimna

2. Schola Biedronki Małe 
z Piaseczna

3. Zespół z kl. III SP 
Pączewo 

Wyróżnienie: Zespół kl. 
II z SP Smętowo, Zespół 
Biedronki – Niepubliczne 
Przedszkole „Maluszko-

wo” w Skórczu

Zespoły kl. IV – VIII,
dorośli

1. Rodzina Szwedów 
mama Anna oraz Kamil-

ka i Krzyś
2. Zespół Nutki SP Ko-

pytkowo
3. Zespół Paweł Cherek, 
Amelia Łuczak, Wiktoria 
Bielińska SP Kopytkowo 

Gd. Komisja konkursowa w 
składzie Marzena Ołowska, 
Iwona Kardyś, Elżbieta Mu-
szyńska, Tomasz Wojnowski 
miała nie lada problem, aby 
wyłonić zwycięzców, ponie-
waż poziom występów był 
bardzo wysoki i wyrównany. 

Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy dyplom i upo-
minek, a laureaci nagrody 
pozyskane dzięki ofiarności 
sponsorów: IPN  Oddział w 
Gdańsku, Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, Ma-
szrol Bis Spółka z o.o. Sp. K. 
z Siwiałki, Państwa Justy-
ny i Tomasza Malkowskich. 
Zadanie było współfinanso-
wane ze środków Starostwa 
Powiatowego w Starogardzie 
Gdańskim.

GOKSiR

Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej
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TEMAT Z OKŁADKI

Okolice 11 listopada, to 
coroczna okazja do świę-
towania. Na terenie ca-
łego kraju odbywają się 
przeróżne uroczystości 
upamiętniające dzień 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Również 
w Gminie Smętowo Gra-
niczne co roku odbywa-
ją się stosowne obchody. 
Tym razem rozpoczęli-
śmy je w duchu patrio-
tyczno….sportowym.

Biegiem dla Niepodległej

Od dziewięciu lat Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Smętowie Gra-
nicznym organizuje na swo-
im stadionie sportowym Bieg 
Niepodległościowy. Tym ra-
zem odbył się on w piątek, 
8 listopada i zapoczątkował 
tym samym obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości 
w Gminie Smętowo Granicz-
ne. Wydarzenie to skierowa-
ne jest zarówno do uczniów i 
młodzieży szkolnej, jak i do-
rosłych. Co roku uczniowie 
Szkół Podstawowych z tere-
nu Gminy Smętowo Granicz-
ne uczestniczą w uroczystym 
przemarszu, który w biało-
-czerwonym szyku prowadzi 
ich na miejsce rozpoczęcia 
imprezy. W tym roku uro-
czystego otwarcia spotkania 
dokonali: Zastępca Wójta 

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Smętowo Graniczne

Dla Ojczyzny w trzech odsłonach

Gminy Smętowo Graniczne, 
Jerzy Scharmach, Kierow-
nik Centrum Usług Wspól-
nych, Katarzyna Plit-Mu-
szyńska, Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji, Bartłomiej Ko-
złowski oraz Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Smętowie 
Granicznym, Katarzyna Ża-
bicka-Omelianowicz wraz ze 
swym Zastępcą, Ewą Wit-
kowską. 
Tradycyjnie sportową część 
spotkania otworzył bieg 
Przedszkolaków. Brawa dla 
naszych maluchów, którzy 
mimo młodego wieku pod-
jęli wyzwanie i wystarto-
wali w zawodach! Kolejne 

zmagania dotyczyły coraz 
to starszych kategorii wie-
kowych: od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej, aż do 
kategorii: OPEN. Wyniki 
poszczególnych zmagań zna-
leźć można na stronie inter-
netowej: www.smetowogra-
niczne.pl. Warto zaznaczyć, 
że na każdego uczestnika 
tegorocznych biegów czekał 
pamiątkowy medal okolicz-
nościowy. W trakcie spotka-
nia odbywały się również 
losowania, podczas których 
każdy z uczestników bie-
gu miał szansę na zyskanie 
atrakcyjnej nagrody. Ponad-
to organizatorzy wydarze-
nia zadbali również o ciepły 

posiłek dla jego uczestni-
ków. Warto nadmienić, iż 
tegoroczne spotkanie nie 
miałoby miejsca, gdyby nie 
wsparcie sponsorów, do któ-
rych zaliczamy: GOKSiR, 
Urząd Gminy Smętowo 
Graniczne, Gminną Komi-
sję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, RW 
LZS, Pogoń Smętowo oraz 
firmę Energa. Osób zaan-
gażowanych w organizację 
tego przedsięwzięcia, jest, 
jak zwykle w przypadku 
imprez na taką skalę, bar-
dzo wielu - dziękujemy więc 
wszystkim! 
Podobnie, jak w ubiegłym 
roku Gmina Smętowo 
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Graniczne włączyła się w 
ogólnokrajową akcję: „Nie-
podległa do Hymnu”. W ten 
sposób w okolicach godziny 
11:11 przerwano zawody 
sportowe, ucichły głosy ki-
biców, w zamian których za-
brzmiało uroczyste: „Jeszcze 
Polska nie zginęła!”. I chcia-
łoby się dopowiedzieć, że do-
póki mamy wokół siebie tak 
wspaniałych dorastających 
młodych ludzi, nigdy nie zgi-
nie!
Tegoroczna, dziewiąta już, 
odsłona Biegu Niepodle-
głościowego, przyciągnęła 
do Smętowa Granicznego 
blisko 300 uczestników! 
Gratulujemy WSZYSTKIM 
osobom biorącym udział w 
tej sportowej rywalizacji. W 
przyszłym roku spotykamy 
się w tym samym miejscu, 
ku czci naszej pięknej Oj-
czyzny. Tym razem będzie to 
X Bieg - Jubileuszowy. Co z 
tej okazji przygotuje dla nas 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji? O tym 
przekonamy się za rok - do 
zobaczenia!

Modlitwa w intencji Oj-
czyzny 
Kolejnym punktem w świę-
towaniu tegorocznej rocznicy 
była uroczysta Msza Święta, 
która odbyła się 11 listopa-
da w kościele parafialnym 
pw. Ciała i Krwi Pańskiej 
w Smętowie Granicznym. W 
modlitwie udział brali lokal-
ni przedstawiciele samorzą-
du wraz z Wójt Gminy, Ani-
tą Galant. Ponadto podczas 
nabożeństwa obecne były 

poczty sztandarowe dwóch 
jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej - ze Smętowa 
Granicznego i z Leśnej Jani 
oraz z miejscowej Szkoły 
Podstawowej. Tuż po litur-
gii zebrani w kościele wierni 
przeszli na plac przykościel-
ny, gdzie uczczono pamięć 
ofiar II wojny światowej. 
Podczas uroczystości nie 
mogło zabraknąć odśpiewa-
nia „Hymnu Państwowego”. 
Przybyłe delegacje złoży-
ły również kwiaty i wieńce 
pod pomnikiem 102 ofiar II 
wojny światowej z terenu 
Gminy Smętowo Graniczne. 
Na zakończenie spotkania 
odśpiewano, jakże wymowną 

i wzniosłą, pieśń „Boże, coś 
Polskę”. 

Miejcie odwagę, nie tę 
jednodniową….

Ostatni etap świętowania 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości to co-
roczny Międzygminny Kon-
kurs poezji i pieśni patrio-
tycznej, od kilku lat orga-
nizowany w Wiejskim Cen-
trum Historyczno-Edukacyj-
nym we Frący. Tegoroczna 
odsłona tego wydarzenia 
przywiodła do Gminy Smę-
towo Graniczne rekordową 
liczbę uczestników. Tak więc 
w sobotę, 23 listopada, we 

Frący było naprawdę… gło-
śno! Więcej informacji na 
temat konkursu, wraz z jego 
wynikami znajdą Państwo 
na stronie nr. 6.

Pragniemy podziękować Re-
ginie Kotłowskiej, profesor 
oświaty, na co dzień pracu-
jącej w Szkole Podstawowej 
w Kamionce, która od kilku 
lat jest koordynatorką kon-
kursu. Wszystkim uczestni-
kom również dziękujemy i 
życzymy dalszych sukcesów, 
a rodzicom tak uzdolnionych 
dzieci i młodzieży ślemy ser-
deczne gratulacje. 

A.Z-K.
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Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kopytkowie, 
zainspirowani majowym 
spotkaniem z dyrektorem 
i założycielem „Youth Ini-
tiative Development Pro-
gramme”  szkoły w Ke-
nii panem Collince Alan 
Dundo, nawiązali kon-
takt z tamtejszą szkołą. 

Okazało się, że tamtejsza 
szkoła została zniszczona 
z powodu obfitych opadów 
deszczu. Uczniowie nie mieli 
możliwości kontynuowania 
zajęć lekcyjnych w odpo-
wiednich warunkach. Z tego 
względu uczniowie i rodzice 

„Dobro wraca”
z SP Kopytkowo zorganizo-
wali zbiórkę pieniężną pod 
nazwą „Dobro powraca”, za 
którą zakupiliśmy artykuły 
szkolne. Samorząd Szkolny 
przygotował paczkę i wysłał 
ja do zaprzyjaźnionej szkoły.

Uczniowie z ogromną sa-
tysfakcją oglądali rezultaty 
swojej zbiórki, cieszyli się, 
że brali udział w ważnym 
przedsięwzięciu i mogli po-
móc innym. Stwierdzili, że 
„pomaganie jest fajne”. Bę-
dziemy kontynuować współ-
pracę ze szkołą w Kenii.

SP Kopytkowo
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Od 18 do 22 listopada w 
szkole podstawowej w 
Smętowie trwał Tydzień 
Edukacji Globalnej, któ-
ry przebiegał pod hasłem: 
Obudź się! To ostatni 
dzwonek dla klimatu. Hol 
szkoły udekorowany był 
pracami plastycznymi, 
które wpłynęły na kon-
kurs. Każdy z pięciu dni 
wypełniony był różnymi 
aktywnościami.

W poniedziałek w każdej 
klasie odbyły się lekcje 
wprowadzające do TEG. A 
uczennice kl.5 prowadziły 
zajęcia z edukacji globalnej 
w klasach 2.

Wtorek był dniem warsz-
tatów. Uczniowie klas 5 i 6 
uczestniczyli w warsztatach 
przeprowadzonych przez 
ORE na temat Sprawiedli-
wego Handlu. Uczniowie 
klas 7 i 8 wysłuchali infor-
macji na temat smogu, które 
przygotował Wydział Ochro-

Tydzień Edukacji Globalnej

ny Środowiska ze Starostwa 
Powiatowego.

W środę przypadała 30 rocz-
nica uchwalenia Konwencji 
Praw Dziecka, dlatego w 
każdej klasie przeprowa-
dzono zajęcia na ten temat. 
Odbył się też Marsz ulicami 
Smętowa z transparentami, 

w którym dominował kolor 
niebieski.
Czwartek to dzień kierma-
szu pod hasłem :Drugie ży-
cie mojej książki i zabawki. 
Tego dnia odbyło się też 
spotkanie uczniów klasy 8 z 
panią Wójt na temat działań 
związanych z ochroną środo-
wiska w naszej gminie.

Piątek był bardzo "smakowi-
ty". Przebiegał pod hasłem 
:Wymyślasz, gotujesz i nic 
nie marnujesz ". Uczniowie 
nakręcili również film pro-
mujący segregację śmieci. 
Przez cały tydzień trwała 
też zbiórka zużytych telefo-
nów. Koniec TEG nie ozna-
cza końca naszych działań.

8 listopada przekonali się 
o tym uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Ks. 
Pawła Szynwelskiego w 
Smętowie. 31 uczniów z 
różnych klas: II, III, V i 
VIII uczestniczyło w im-
prezie szkolnej ,,Nocka w 
bibliotece".

Celem przedsięwzięcia było:
- promowanie czytelnictwa,
- integracja grupy szkolnej,
- pokonywanie stresu w 
nowych, nietypowych sytu-
acjach.
  Po powitaniu wszystkich 
i słowach wstępu, wieczór 
rozpoczął się wspólnym wy-
słuchaniem przypowieści J. 
Bednarek ,,O srebrnej łyż-
ce". Potem młodsi uczest-
nicy mogli wykazać się w 
rysowaniu na temat: ,,Co 
zabiorę z sobą w daleką po-
dróż". W tym czasie starsi 

uczestnicy z Koła ,, Małe i 
duże podróże" przygotowali 
młodszym podchody w po-
szukiwaniu skarbu. Zabawa 
była ekscytująca, gdyż ma-
luchy musiały zmierzyć się 
z wyznaczonymi zadaniami 
w ciemnym budynku szkoły, 
posługując się tylko latarka-
mi. Zwieńczeniem podcho-
dów był odnaleziony skarb w 
bibliotece. Podchody zorga-
nizowano dla czterech grup, 
więc w oczekiwaniu na swo-
ją kolej oglądano ,,Przygody 
Koziołka Matołka". Coś dla 
ducha i coś dla ciała, dlatego 
też, kolację zamówiono z po-
bliskiej restauracji i wszyscy 
głodni mogli skonsumować 
swoją ulubioną  pizzę. Aby 
potem spalić kalorie, zagra-
no na sali gimnastycznej w 
,,dwa ognie". Zabawy było co 
niemiara, w sali projekcyj-
nej chętni mogli obejrzeć też 

ciekawy film o uczuciach ,,W 
głowie się nie mieści". Obo-
wiązkowym punktem impre-
zy było czytanie do poduszki 
swojej książki.Przedsięwzię-
cie to zakończyło się 9 listo-
pada rano, kiedy to rodzice 
odebrali swoje zadowolone 
pociechy. Bogaty wachlarz 
zajęć spowodował, że nocka 

w szkole była przyjemna, 
ciekawa,pełna emocji i pew-
nie co niektórzy (starsi) so-
botę spędzili na odsypianiu. 
Nad bezpieczeństwem i do-
brym nastrojem  uczniów 
czuwały organizatorki: Gra-
żyna Kinder, Katarzyna Mu-
szyńska, Joanna Gawrońska 
i Martyna Gawrońska.

Czy szkoła w nocy jest straszna?
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„Jak długo żyje pamięć, 
tak długo żyje człowiek...”

Sporo w ostatnim czasie 
działo się w naszej szkole… 
Rzekłbyś czas brzemienny 
bogactwem  wydarzeń, które 
w radosną beztroskę sączyły 
prawdę o bolesnej przeszło-
ści. Pierwsze dni listopada 
dały temu przyczynek szcze-
gólny. 

Wartość narodu mierzy się 
jego stosunkiem do przod-
ków, a pamięć o zmarłych 
stanowi budulec  naszej 
tożsamości . Odwiedzanie 
grobów bliskich jest dla 
wszystkich sprawą oczywi-
stą, ale dobry obyczaj naka-
zuje nam również odwiedzać 
mogiły zapomniane.  Dla 
nas, uczniów szkoły w Ka-
mionce, jest to, od wielu lat, 
sprawa oczywista. Zawsze w 
tym okresie organizujemy 
akcję „Zapal znicz pamięci 
– znajdź bohatera” i pozna-
jemy losy tych, którzy za 
naszą dzisiejszą beztroskę, 
zapłacili cenę najwyższą, 
cenę własnego życia. Nie 
byli sławami tego świata, 
nie byli wielkimi uczonymi, 
ani celebrytami we współ-
czesnym znaczeniu tego sło-
wa, ani politykami, ani spor-
towcami… Byli zwyczajnymi 
członkami lokalnej  społecz-
ności: mieli rodziny, żony, 
dzieci; byli czyimiś synami, 
braćmi, siostrami, żonami, 
mężami… z całym balastem 
radości i smutków zwyczaj-
nego życia… Byli nauczycie-
lami…  Nagle, w ich normal-
ne życie wdarła się wojna… 

Nagle zniknęli, tak z dnia 
na dzień… bez pożegnania… 
odeszli. Pozostawili po so-
bie pustkę i wielką tęsknotę 
osieroconych bliskich. 
 
W związku z akcją pojawi-
ła się w naszej szkole eki-
pa TVP3 Gdańsk i razem z 
uczniami udali się w podróż 
do tablic pamięci upamięt-
niających zamordowanych 
w październiku 1939 r.  na-
uczycieli naszej gminy. Za-
palaliśmy przy nich białe i 
czerwone znicze pamięci.  W 
Bukowinach spotkaliśmy się 
z Edmundem Wittstockiem, 
synem Brunona, zamordo-
wanego w Szpęgawsku kie-
rownika i  nauczyciela z Li-
sówka.  8 listopada informa-
cję o tym wydarzeniu mogli-
śmy zobaczyć w  gdańskiej 
Panoramie, a 12 listopada 
dwie uczennice: Amelia Ko-

tłowska i Julia Kamińska, 
razem z p. Reginą Kotłow-
ską, brały udział w progra-
mie na żywo „Dzień dobry, 
tu Gdańsk”, w którym mówi-
ły  dlaczego tak ważna jest 
pamięć o tamtych wydarze-
niach i ludziach. Przy okazji 
dziewczynki  doświadczy-
ły  jak nagrywany jest pro-
gramu i czym jest udział w 
nim  „na żywo”,  „od kuchni”, 
czyli od strony szczegółów 
nieznanych. 25 listopada w 
audycji telewizyjnej:  „Dycht 
Kociewie” nasza akcja wpla-
tała się w fabułę programu o 
nekropoliach – cmentarzach 
katolickich i protestanckich 
i pamięci…  Kto nie widział 
może poszukać wspomnia-
nych audycji i programów na 
stronach internetowych. 

Pamięci poświęcony jest 
również współorganizowa-

To i owo … ze szkolnej niwy w Kamionce

ny przez naszą szkołę Mię-
dzygminny Konkurs Poezji 
i Pieśni Patriotycznej, acz 
opierający się na literatu-
rze pięknej i pieśni patrio-
tycznej. Patronuje mu od 
lat IPN w Gdańsku i Mu-
zeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku, w tym roku 
reprezentowane również w 
komisji konkursowej przez 
dr-a Tomasza Wojnowskie-
go.  W liczbach konkurs 
zgromadził 104 uczestników 
w 10 kategoriach, komisja 
wysłuchała 63 prezentacji 
poetyckich i śpiewaczych, 
najmłodsi uczestnicy mie-
li po 3 lata, najstarszym… 
wieku nie liczono… To była 
dobrze spędzona sobota – 23 
listopada…

Szkolny redaktor
Regina Kotłowska

Brunon Wittstock gość honorowy konkursu.Wystawa w związku z akcją zapal znicz pamięci.

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
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NOWINKI Z SOŁECTW

UWAGA - KONKURS!

Wiesz, na jakiej imprezie zrobiono to zdjęcie?
Jeśli tak, napisz na:

promocja@smetowograniczne.pl
Czekają nagrody!

Zapraszamy po odbiór nagród w konkursie, który ogłoszony był w poprzednim numerze Biuletynu.

„Kociewskie fantazje” 
– warsztaty rękodzieła 
ludowego zostały prze-
prowadzone dla 20 wiej-
skich kobiet, członkiń 
kół gospodyń wiejskich 
głównie w miejscowości 
Lalkowy, Frący i Kopyt-
kowa, znajdujących się 
na terenie gminy Smęto-
wo Graniczne.

Spotkania odbywały się w 
poniedziałki od 16 września 
do 21 października. Pani 
Magdalena Tkaczyk z Mo-
rzeszczyna przeprowadziła 
6 trzygodzinnych spotkań 
warsztatowych w świetlicy 
wiejskiej w Lalkowach po-
święconych malowaniu na 

porcelanie, tkaninie i drew-
nie oraz filcowaniu na sucho. 
We wszystkich pracach kró-
lowały wzory kociewskie.  

Zajęcia okazały się wspania-
łą relaksacyjną terapią. Ma-
lowanie uspakajało, działało 
magicznie na uczestniczki 
warsztatów. Uczestniczki 
mogły dzielić się doświad-
czeniami z różnych dziadzin 
życia , lepiej się poznać i ak-
tywnie spędzać wolny czas. 

Podsumowaniem projektu 
była wystawa wszystkich 
prac, która odbyła się 26 
października w kruchcie ko-
ścioła p.w. Św. Barbary w 
Lalkowach. Wystawę mię-
dzy innymi odwiedzili zapro-
szeni goście: pani Wójt Anita 

Kociewskie fantazje w Lalkowych

Galant, radny gminy i sołtys 
Lalków Michał Melka, dy-
rektor GOKSiR-u Bartłomiej 
Kozłowski oraz miłośnik 
kociewia Stanisław Sierko 
oraz gospodarz spotkania 
ks. Proboszcz Wojciech Kar-
dyś. Mieszkańcy, oglądając 
wystawę zachwycali się pra-
cami jakie powstały dzięki 
warsztatom, tj. filiżanki, 
kubki, bluzki, deseczki raz 
bombki ze wzorami kociew-
skimi.  Zamierzone cele, zda-
niem uczestniczek projektu, 
zostały osiągnięte w 100%. 
Wszystkie działania na bie-
żąco można było śledzić na 
stronach www.smetowo-
graniczne.pl, facebook oraz 
www.parafialalkowy.pl.

Źródło:
www.chatakociewia.pl

Z ŻYCIA GMINY
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KULTURA I SPORT

Pierwsza runda w A Klasie
Po 14 rozegranych me-
czach w piłkarskiej A 
Klasie, nadszedł czas na 
kilka słów podsumowa-
nia.

Za nami spotkania pełne 
walki i emocji - zarówno ra-
dości, jak i rozczarowań oraz 
smutku. Na swoim koncie 
uzbieraliśmy aż 20 punktów, 
które dały nam wysokie - 7 
miejsce - na półmetku roz-
grywek! To niewątpliwie po-
wód do radości, ale również 
sygnał, że istnieją elementy, 
które warto poprawić na ko-
lejnym etapie rozgrywek.

W ciągu minionej rundy ro-
zegraliśmy aż 14 spotkań, 
z których 6 zakończyło się 
wygraną naszej drużyny! 
Wyniki pozostałych meczów 
to 2 remisy oraz 6 porażek.  
Bilans bramkowy wieńczący 
rundę wyniósł 28-32.

Zdecydowanie lepiej wypa-
dliśmy podczas spotkań ro-
zegranych na naszym boisk 
- na 7 takich meczów wygra-
liśmy aż 5, jedno spotkanie 
zakończyło się remisem, 

Minuty spędzone
na boisku:

1. Paweł Karwasz 1260 
minut
2. Adam Moczyński 
1170
3. Michał Knop 1147
4. Krzyś Boniecki 1086
5. Krzyś Muszyński 
1007
6. Krzyś Justa 982
7. Leszek Muszyński 
903
8. Mariusz Nierodkie-
wicz 809
9. Tomasz Muzalewski 
783
10. Patryk Wohlert 730
11. Łukasz Reszka 678
12. Przemek Urbański 
639
13. Wojtek Lipski 501
14. Michał Studziński 
450
15. Andrzej Szmajchel 
398
16. Szymon Miklasie-
wicz 387
17. Wiktor Zieliński 347
18. Szymon Manuszew-
ski 212
19. Bartek Kozłowski 
180
20. Patryk Pieńdak 46
21. Oskar Fiałkowski 26
22. Miłosz Kinder 10
23. Jacek Schwarz 5

z jednego wyszliśmy bez 
punktów.  Nieco gorzej grało 
nam się podczas meczów wy-
jazdowych – tutaj udało nam 
się jedynie raz zwyciężyć i 
raz doprowadzić do remisu. 
Pozostałe spotkania zakoń-
czyły się fiaskiem.

Najskuteczniejszym zawod-
nikiem w drużynie został 
Michał Knop z 8 trafieniami. 
Tuż za nim Patryk Wohlert 
z 7 bramkami na koncie. 
Podium uzupełnia Mariusz 
Nierodkiewicz z 5 golami. 

Kolejne 2 bramki padły łu-
pem Pawła Karwasza, nato-
miast po 1 zdobyli, Pieńdak, 
Muszyński, Moczyński, Kin-
der, Justa oraz Szmajchel.

Jak widzimy kadrę mamy 
bardzo szeroką i wyrówna-
ną  - świadczą o tym dane 
przedstawione powyżej oraz 
te, znajdujące się w zielonej 
tabeli zamieszczonej poniżej. 
W każdym meczu, jak i tre-
ningu trener mógł liczyć na 
bardzo duża frekwencję. 
Mimo, że zdajemy sobie 

sprawę, ile musimy jeszcze 
poprawić, jesteśmy zadowo-
leni z uzyskanego wyniku. 
Siódme miejsce to dla be-
niaminka, jakim jesteśmy w 
tym sezonie szczyt marzeń. 
My jednak czujemy niedo-
syt i wiemy, że stać nas na 
więcej. Należy się to też na-
szym kibicom, którym bar-
dzo dziękujemy za wsparcie! 
Przed nami kilka tygodni od-
poczynku od cotygodniowych 
bitew - WRACAMY JUŻ 
NIEDŁUGO. 

Pogoń Smętowo

Najlepszym strzelcem minionej rundy 
okazał się Michał Knop. 

Najwięcej minut na boisku spędził Pa-
weł Karwasz. 

Uwaga - gratka dla Kibiców Pogoni Smętowo!

Kalendarze do nabycia u Prezesa Klubu - Franciszka Kaszubowskiego
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Z ŻYCIA GMINY

W następnym numerze:
Święta w Gminie Smętowo Graniczne



GMINA SMĘTOWO GRANICZNE - MAGAZYN INFORMACYJNO - PUBLICYSTYCZNY16


