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Szanowni Czytelnicy,
Przedstawiamy Państwu prawdziwie świąteczne wydanie na-
szego magazynu. Choć luty za pasem, miło jest powspominać 
ten wyjątkowy czas, prawda?

Rozpoczynamy tradycyjnie, wieściami inwestycyjnymi, które 
przybliżą nam stopień realizacji budowy ul. Ogrodowej. Roz-
wiążemy również zagadkę, czy w Gminie Smętowo Graniczne 
powstanie pierwszy żłobek?

Pochwalimy się także rekordem, jaki padł podczas tegorocznej 
zbiórki pieniężnej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Ile udało się zebrać wolontariuszom? O tym na stronie 5.

Za nami również ferie zimowe, informacje o atrakcjach, jakie 
dla naszych młodocianych mieszkańców przygotował GOKSiR 
znajdą Państwo na łamach niniejszego pisma.

Ponadto wracamy myślami do Świąt Bożego Narodzenia.                    
O gminnych przygotowaniach, które w tym roku uległy uroz-
maiceniu przeczytają Państwo na rozkładówce naszego maga-
zynu.

Kontynuujemy również serie „Wieści ze Szkół” oraz „Nowin-
ki z Sołectw”. Dziękujemy za przesłane artykuły osobom za-
angażowanym w życie tych społeczności. Jednocześnie przy-
pominamy, że materiały można słać na bieżąco na adres:                                  
promocja@smetowograniczne.pl .

W numerze znajdą Państwo jeszcze wiele innych ciekawych 
informacji dotyczących życia Gminy Smętowo Graniczne,                           
w związku z czym tradycyjnie…

Zachęcamy do lektury.

Redakcja
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W połowie stycznia na 
Sali Posiedzeń Urzędu 
Gminy Smętowo Granicz-
ne odbyło się spotkanie 
informacyjne dotyczą-
ce modernizacji jednej                                                            
z gminnych ulic. Wójt 
Gminy Smętowo Gra-
niczne, Anita Galant, 
do dyskusji zaprosiła 
osoby, których prace re-
montowe dotyczyć będą                            
w największym stopniu 
- mieszkańców ul. Ogro-
dowej.

Przypominamy, że 17 grud-
nia 2019 r. podpisana zo-
stała umowa na realizację 
zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej ulicy Ogrodowej                            
w miejscowości Smęto-
wo Graniczne”. W ramach 

Kolejną ulicę czeka modernizacja

przetargu nieograniczone-
go wyłoniona została firma 
Roboty Ziemne i Drogowe 
Andrzej Tworek z Borzecho-
wa. Planowany zakres robót 
obejmował będzie budowę 
drogi o nawierzchni asfalto-
wej wraz z budową chodnika 
dla pieszych na całej dłu-
gości drogi oraz wykonanie 
zjazdów utwardzonych kost-
ką betonową i budowę kana-
lizacji deszczowej dla odpro-
wadzenia wód opadowych                                               
z utwardzonego terenu.

Szacowana wartość zada-

nia wynosi 2 600 528,00 zł, 
natomiast przyznana kwota 
dofinansowania ze środków 
Funduszu Dróg Samorządo-
wych wynosi 50% kosztów 
zadania tj. 1 300 264,00 zł.

Mamy nadzieję, że nieba-
wem będziemy mogli Pań-
stwa poinformować o postę-
pach związanych z moder-
nizacją wyżej wspomnianej 
ulicy. Tymczasem zostawia-
my Państwa z fotografią 
dokumentującą rozpoczęte 
prace.

Red.

Co ze żłobkiem?
Wraz z końcem minionego roku okazało się, 
że planowana inwestycja dotycząca powsta-
nia pierwszego w Gminie Smętowo Graniczne 
Żłobka musi zostać przesunięta w czasie...

Niestety wykonawca wybrany na podstawie przetar-
gu zrezygnował z realizacji tego zadania. Wójt Gmi-
ny Smętowo Graniczne, Anita Galant, zapowiedziała 
wówczas, że wraz z początkiem roku 2020 starać się 
będzie o kolejne dofinansowanie. Z przyjemnością in-
formujemy, że się udało!

We wrześniu tego roku zostanie otwarty, pierwszy                  
w Gminie Smętowo Graniczne, Żłobek o nazwie „Pro-
myczek”! 

Otrzymaliśmy bowiem dofinansowanie na utworze-
nie 15 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach 
programu "MALUCH+".

Już niedługo ruszamy z procedurą wyłonienia wyko-
nawcy... Więcej informacji wkrótce.

Red.
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PROSTO Z URZĘDU

         W dniu 30 grud-
nia 2019r. w sali ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego 
w Smętowie Granicznym 
odbyła się uroczystość 
wręczenia medali „Za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” parom, które 
pięćdziesiąt lat temu za-
warły związek małżeński.

To jedyne odznaczenie rangi 
państwowej nadawane przez 
Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, które otrzymać 
można wyłącznie we dwo-
je – nagroda za wytrwałość                    
w miłości i wierności złożo-
nej 50 lat temu przysiędze. 

Prawdziwie zgodne i dobre 
małżeństwo to takie, które 
przetrwa wszystkie życio-
we problemy i bolączki, by 

Złote Gody
po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie, tolerancję oraz 
wzajemny szacunek.

Aktu dekoracji dokonał Za-
stępca Wójta Gminy Smęto-
wo Graniczne Jerzy Schar-
mach i Zastępca Kierownika 
USC Marlena Koksa. Pod 
adresem dostojnych Jubila-
tów skierowano słowa uzna-
nia i podziękowania za god-
ne i długie pożycie małżeń-
skie oraz za piękny przykład 
dla młodego pokolenia.

Oprócz medali zostały tak-
że wręczone pamiątkowe 
listy gratulacyjne, kwiaty                 
i okolicznościowe upominki. 

Przygotowany został rów-
nież poczęstunek.

Pragniemy jeszcze raz zło-
żyć Państwu z serca płynące 
gratulacje i życzenia, abyście 
dalej szli przez życie trzyma-
jąc się mocno za ręce. Zawsze 
uśmiechnięci, zawsze razem, 
zawsze pewni swoich uczuć. 
Niechaj los Wam sprzyja, 
niosąc powodzenie.

Składamy serdeczne podzię-
kowania parom za przyjęcie 
zaproszenia i wspólne świę-
towanie tego szczególnego 
jubileuszu.

Marlena Koksa

W uroczystości 
uczestniczyły

następujące pary 
Jubilatów:

Inga i Roman
Świderscy

Teresa i Franciszek
Damrath

Barbara i Zygfryd
Wawrzonkowscy

Krystyna i Zdzisław
Kotowscy

Leokadia i Franci-
szek

Chyła
Janina i Mieczysław

Kujawscy
Helena i Wojciech

Zakrzewscy

W listopadzie minionego 
roku Wójt Gminy Smę-
towo Graniczne, Ani-
ta Galant, miała okazję 
uczestniczyć w ciekawej 
debacie proekologicznej, 
podczas której uczniowie 
klasy VIII b Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Pawła 
Szynwelskiego w Smęto-
wie Granicznym zauwa-
żyli potrzebę zadbania                
o segregację śmieci                                                 
na ulicach naszej Gminy.

Ciężko przejść obojętnie wo-
bec tak trafnych spostrze-
żeń, zatem plany szybko za-
mieniono w czyn! W samym 
centrum Smętowa Granicz-
nego stanął pierwszy pojem-
nik do segregacji śmieci.

W tym miejscu pragniemy 
podziękować pani mgr. Mał-
gorzacie Piechowskiej,  
inicjatorce tego spotkania 
oraz młodzieży, która tak 
chętnie wyrażała swoje opi-
nie i spostrzeżenia na forum 
grupy. 

Fakt, że nasi dorastają-
cy mieszkańcy chcą dawać 
przykład, jak w najprost-
szy możliwy sposób dbać o 
środowisko napawać nas 
powinien dumą i inspiracją                             
do wzmożonej troski o nasze 
otoczenie.

W końcu wspólnie tworzy-
my to miejsce, prawda?

Red.

Nowy nabytek
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WYDARZENIA
Tegoroczna edycja Wiel-
kiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zawitała 
również, po raz kolejny, 
do Gminy Smętowo Gra-
niczne. 

Tym razem w akcji prze-
prowadzonej przez Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu                                                   
i Rekreacji udział wzięło aż 
dwunastu wolontariuszy! 
W niedzielę, 12 stycznia, 
podczas zbiórki, której tra-
dycyjny finał miał miejsce 
GOKSiRze, zebrano rekor-
dową sumę - 7504,27 zło-
tych! Dziękujemy wszystkim 
osobom, które podczas tego 
wydarzenia zdecydowały 

się na wsparcie wspaniałego 
dzieła niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi, jakim od 
28 lat jest Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Z roku 
na rok liczba uczestników 
w Gminie Smętowie Gra-
niczne powiększa się. Nie 
brakuje nam wolontariuszy 
i osób wielkiego serca - je-
steśmy Wam za to ogormnie 
wdzięczni!

Mamy nadzieję, że w kolej-
nych latach będziemy mogli 
pochwalić się coraz to wyż-
szymi wynikami, a tymcza-
sem… siema!

Red.

Rekord dla WOŚP

Grudzień minął nam pod 
znakiem kiermaszów oraz 
spotkań opłatkowych. Jako 
stowarzyszenie razem                       
z Urzędem Gminy Smętowo 
Graniczne oraz Towarzy-
stwem św. Brata Alberta 
zorganizowaliśmy spotkanie 
opłatkowe dla bezdomnych, 
potrzebujących, biednych 
itd. w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Smę-
towie Granicznym, nato-
miast jako warsztaty orga-
nizowaliśmy coroczne kier-
masze w różnych miejscach 
gminy, w ZUS-ie w Kwidzy-
nie kawiarenkę połączoną 

z kiermaszem. Po przerwie 
świątecznej wróciliśmy na 
zajęcia w styczniu gotowi na 
nowe wyzwania. Pierwszym 
z nich była Spartakiada Zi-
mowa Osób Niepełnospraw-
nych zorganizowana przez 
WTZ Skórcz, gdzie zdobyli-
śmy III miejsce. W środę, 22 
stycznia, odbyła się wizyta 
duszpasterska połączona                   
z nauką o tym, czym jest Ko-
lęda i dlaczego ksiądz odwie-
dza domostwa, zakończona 
wspólnym posiłkiem z księ-
dzem proboszczem.

Relacja - WTZ Lalkowy

Kiermasze i wiele innych



GMINA SMĘTOWO GRANICZNE - MAGAZYN INFORMACYJNO - PUBLICYSTYCZNY

Podczas tych 2 tygodni 
GOKSiR zapewnił moc 
atrakcji dla dzieci i mło-
dzieży. Mogli oni brać 
udział w zajęciach pro-
wadzonych w Ośrodku, 
świetlicach wiejskich, 
szkołach oraz korzystać 
z organizowanych wyjaz-
dów. 

Pierwszy tydzień ferii rozpo-
częliśmy wycieczką do Świe-
cia. Uczestnicy w pierwszej 
kolejności mogli sprawdzić 
się w grze w kręgle, na-
stępnie udali się na basen. 
Czas spędzony „w wodzie”, 
przyniósł wszystkim, oprócz 
korzyści zdrowotnych, wiele 
radości i przyjemnych wra-
żeń.

Kolejną wycieczką w har-
monogramie ferii był wy-
jazd do Tczewa. Pierwszym 
punktem programu było 
lodowisko, gdzie mogliśmy 
doskonalić umiejętności jaz-
dy na łyżwach. Radości było 
co nie miara. Po zabawach 
na lodzie, głodni wybraliśmy 
się do McDonalda’s, by po 
wspólnym posiłku udać się 
do kina na bajkę „Urwis”.
Miłośnicy sportów zimo-
wych mieli okazję pojechać                                  
z nami do Kurzętnika na 
największą stację narciarską 
w północnej Polsce. Starsi 
uczestnicy wycieczki wybrali 
szusowanie na nartach i de-
sce snowboardowej,  młodsi 
zaś zjazdy na dętkach tzw. 
tubing. Po kilkugodzinnej 

Ferie zimowe za nami

zabawie na śniegu zmęczeni, 
ale zadowoleni wróciliśmy 
do domu.

Kolejnym punktem ferii był 
„dzień zabaw” w SP w Smę-
towie zorganizowany wraz 
z FT Skaut. Przez cztery 
godziny dzieci mogły ko-
rzystać z licznych atrakcji: 
dmuchańców do skakania, 
dmuchanego toru przeszkód 
oraz laserowego paintballa. 
To był bardzo intensywny 
czas spędzony pod czujnym 
okiem animatorów.

Na hali sportowej w SP 
Kopytkowo zorganizowali-
śmy „Podwórkowe rozgryw-
ki halowe w piłkę nożną”,                            
w których wzięły udział czte-

ry drużyny, rozgrywając me-
cze systemem „każdy z każ-
dym”. Na zakończenie wszy-
scy uczestników otrzymali 
nagrody i słodki upominek.

W ostatni dzień ferii trady-
cyjnie rozpoczęliśmy cykl 
turniejów w Tenisa Stołowe-
go. Było to I z IV spotkań, 
podczas którego zawodnicy 
rywalizowali ze sobą w po-
szczególnych kategoriach 
wiekowych. 

W trakcie ferii nie zabrakło 
również zajęć prowadzonych 
w Ośrodku.  Dzieci wzięły 
udział w zajęciach plastycz-
nych, robiąc laurki dla babci  
i dziadka. 

Wróżki, księżniczki, piękne 
królewny, dzielni policjanci 
oraz wielu innych bohaterów 
bajek zawitało do GOKSiRu 
na bal przebierańców. Ach 
co to był za bal…Czas upły-
nął nam na wielu zabawach, 
konkursach z nagrodami, 
w których wszyscy chętnie 
uczestniczyli. Na zakoń-
czenie wybrany został król                        
i królowa balu oraz najlep-
szy tancerz i tancerka.

Atrakcji nie zabrakło rów-
nież na świetlicach wiejskich 
w naszej gminie, gdzie dzieci 
chętnie i aktywnie spędza-
ły wolny czas. Brały udział                          
w warsztatach i zajęciach 
kulinarnych.

Relacja - GOKSiR
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WYDARZENIA

Jak co roku, w święto 
Trzech Króli, w Kościele 
Parafialnym w Smęto-
wie Gr. już po raz ósmy 
odbył się konkurs Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Paw-
ła Szynwelskiego, pod-
czas którego można było 
usłyszeć najpiękniejsze 
pieśni bożonarodzenio-
we w wykonaniu dzieci, 
młodzieży i dorosłych                                
z naszej Gminy. 

Organizatorami konkur-
su byli Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji                                               
w Smętowie Gr. oraz Para-
fia pw. Ciała i Krwi Pańskiej                                                         
w Smętowie Gr. W tym roku 
konkurs przybrał formę prze-

glądu i każdy występujący 
otrzymał nagrodę. Zgroma-
dzona w kościele publiczność 
w pierwszej kolejności wy-
słuchała występów solistów, 
następne zespołów. Po za-
kończeniu przesłuchań, Ks. 
Proboszcz Leszek Kozłowski 
tradycyjnie wręczył nagro-
dę od Parafii, która trafiła 
w ręce grupy ze Wspólno-
ty Marana Tha. Następnie 
nadszedł czas na wspólne 
kolędowanie. Koncert po-
zwolił nam nadal trwać                                                                     
w świątecznej atmosferze, 
a cały Kościół rozbrzmiewał 
dźwiękami najpiękniejszych 
polskich kolęd i pastorałek.

Relacja - GOKSiR

Doroczny konkurs kolęd i pastorałek
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TEMAT Z OKŁADKI

Gość w czerwieni
Pierwszym etapem przy-
gotowań do Świąt Boże-
go Narodzenia w Gminie 
Smętowo Graniczne była 
tradycyjna wizyta Miko-
łaja w okolicznych miej-
scowościach.

Już po raz trzeci, w dniu 
swoich imienin, znany 
wszystkim Pan w czerwie-
ni, wyszedł na ulice na-
szej Gminy, by zwiastować 
wszystkim przechodniom 
nadchodzące Święta. Tym 
razem rozdawał słodycze „za 
jeden uśmiech” życząc przy 
tym miłego dnia. Wierzy-
my, że Mikołajowe życzenia 
się spełniły, a osobom, któ-
re miały okazję go spotkać 
uśmiech nie schodził z twa-
rzy, co najmniej, do końca 
dnia, a może i aż do Świąt?

Pierwsza wspólna 
choinka

Tegoroczny wystrój świą-
teczny Urzędu Gminy Smę-
towo Graniczne był wy-
jątkowy. Wszystko to za 
sprawą choinki, którą, na 
zaproszenie Wójt Gminy, 
Anity Galant, udekorowały 
nasze wspaniałe i niezawod-
ne przedszkolaki. Również,                      
6 grudnia, w Mikołajki, naj-
młodsi mieszkańcy Gminy 
przybyli do Smętowa, gdzie 
wraz z panią Wójt udekoro-
wali choinkę, własnoręcznie 
przygotowanymi ozdobami. 

Świąteczne przygotowania

W zamian na pięknie przy-
strojone drzewko, przybyły 
na to wydarzenie Mikołaj 
rozdał dzieciom słodycze. 
Dziękujemy Wam kochani, 
raz jeszcze! To dzięki Wam 
poczuliśmy magiczną at-
mosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia znacznie wcześniej, 
niż to bywało dotychczas. 
W podziękowaniach nie za-
pominamy o nauczycielach 
i dyrekcji placówek, które 
włączyły się w akcję. Mamy 
nadzieję, że stanie się ona 
tradycyjną formą przygoto-
wań świątecznych w Gminie 

Smętowo Graniczne.

Wigilia dla potrze-
bujących
Od lat w Gminie Smętowo 
Graniczne organizowane 
jest uroczyste spotkanie wi-
gilijne dla osób samotnych 
i potrzebujących wsparcia. 
Jego głównym organizato-
rem, już po raz XVI było 
Stowarzyszenie „Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych                                                    
i Potrzebujących Wsparcia”, 
które już od pierwszej kaden-

cji obecnej Wójt, Anity Ga-
lant, liczyć może na pomoc 
Urzędu Gminy. Tegorocz-
ne spotkanie pozwoliło na 
ugoszczenie kilkuset osób, 
na które prócz tradycyjnego 
poczęstunku, czekał cieka-
wy program artystyczny. 
Wśród osób występujących, 
na scenie zaprezentował się 
Zespół „zaNim pójdziemy”, 
KGW Frąca oraz poszcze-
gólne grupy dzieci uczęsz-
czających do Samorządo-
wego Przedszkola w Smę-
towie Granicznym. Tego 
typu  spotkania szczególnie 
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TEMAT Z OKŁADKI

podkreślają ideę, jaką kieru-
jemy się od kilku ostatnich 
lat – „Wspólnie tworzymy to 
miejsce!”, a świąteczna at-
mosfera, która sprawiła, że 
niechętnie opuszczano szkol-
ne mury, pozwala nam do-
dać – wspólnie, lecz nie tylko 
od Święta!

Sołeckie spotka-
nia opłatkowe

Grudzień to prawdziwy ma-
raton wszelkich spotkań 
wigilijnych i opłatkowych                                       
w poszczególnych sołec-
twach. Cieszymy się, że 
Sołtysi oraz członkowie Rad 
Sołeckich, dbają, by ta tra-
dycja nie zanikła, a w przed-
świątecznym zabieganiu 
znajdują czas na przygoto-
wanie takich uroczystości. 
Nazwy są różne, spotkanie 
opłatkowe, wigilijne, miko-
łajkowe… Lecz w każdym                                                               
z nich sens jest jeden – byśmy 
się przez chwilę zatrzymali                                                   
i byli razem, tak zwyczajnie, 
bez żadnych sporów, złości                                                             
i plotek. Oby ten piękny 
czas, kiedy wspólnie śpie-
wamy kolędy i dzielimy się 
opłatkiem, skłonił nas do re-
fleksji i odpowiednich prze-
myśleń o tym, co jest w życiu 
najważniejsze.

Tymczasem, choć już po 
Świętach, życzymy Państwu, 
by duch Bożego Narodzenia, 
trwał w nas wszystkich jak 
najdłużej.

A.Z-K.

Kościelna Jania + Stara Jania

Spotkanie mikołajkowe Seniorów
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Z ŻYCIA GMINY WIEŚCI ZE SZKÓŁ
Na tydzień przed Wi-
gilią Świąt Bożego Na-
rodzenia, 17 grudnia,                                   
w Szkole Podstawowej 
im. Ks. P. Szynwelskiego 
w Smętowie Granicznym, 
usłyszeć już można było 
pierwsze kolędy. Wszyst-
ko to za sprawą konkur-
su przeprowadzonego 
przez tamtejszą kadrę pe-
dagogiczną.

Mimo, że chętnych było wie-
lu, a poziom wokalny sięgnął 
zenitu, jury musiało wyło-
nić laureatów. Zaszczytne 
pierwsze miejsce zajął duet, 
w skład którego weszły: 
Wiktoria Moczyńska i Wero-
nika Netka z klasy 8 c, które 
wykonały tradycyjny utwór 
pod tytułem: „Gdy śliczna 
Panna”. Na drugim miejscu 
konkursowego podium sta-
nęła solistka, Nikola Potry-
kus z klasy 5 b, której wy-
konanie piosenki „Mario, czy 
Ty wiesz?” urzekło zebraną 
na sali publiczność. Trze-
cie miejsce wyśpiewał sobie 

Kolędowa rywalizacja

zespół liczący aż sześcioro 
uczniów klasy 5 a składzie: 
Iza Borys, Zosia Szrejber, 
Agnieszka Kosedowska, 
Kuba Smukała, Witek Zie-
mer, Kuba Schwarz wraz 

z solistą, Dawidem Głady-
kowskim. Ta liczna grupa 
wykonała kolędy: „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki” oraz 
„Dzisiaj w Betlejem”. Gra-
tulujemy organizatorom 

tego przedsięwzięcia oraz 
uczniom, którzy zdecydowa-
li się zaprezentować swoje 
umiejętności wokalne na fo-
rum grupy.

Red.

Przygotowując się do 
obchodów Świąt Bożego 
Narodzenia najmłodsi 
uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Ks. Pawła 
Szynwelskiego w Smęto-
wie Granicznym, pamię-
tali o wsparciu dla po-
trzebujących istot...
Udali się  tym celu  z wizytą 
do schroniska dla zwierząt. 
Całą akcję poprzedziła zbiór-
ka karmy, która wręczona 
została pracownikom Przy-
tuliska dla zwierząt na ul. 
Miłosnej w Kwidzynie. Jak 
widać była to reakcja wiąza-
na – dzieci zwierzakom kar-
mę, a one dzieciom „uśmiech” 
i radosne merdnięcie ogon-
kiem. Gratulujemy inicjaty-
wy!                                Red.

Z przyjacielską wizytą w Kwidzynie
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Z ŻYCIA GMINYWIEŚCI ZE SZKÓŁ

Grudzień w przedszkolu 
to radosny czas oczeki-
wania na Święta Bożego 
Narodzenia, czas wie-
lu ciekawych wydarzeń                       
i spotkań…

Początek grudnia to przygo-
towania przedszkolaków do 
świąt – ciekawe prace pla-
styczne, ubieranie choinek, 
lukrowanie i ozdabianie 
pierniczków oraz dekorowa-
nie sal przedszkolnych. 

Cały rok byliśmy bardzo 
grzeczni, więc 6 grudnia 
każda grupa z nieopisaną 
radością witała sympatycz-
nych gości – Świętego Mi-
kołaja i Panią Mikołajową,                                  
z którymi mogła porozma-
wiać i zaprezentować swoje 
talenty artystyczne.

Również w tym dniu wspól-
nie z Panią Wójt i przed-

szkolakami z naszej gmi-
ny dekorowaliśmy choinkę 
przed Urzędem Gminy, śpie-
waliśmy kolędy, a także… 
ponownie spotkaliśmy się ze 
Świętym Mikołajem.

Śpiewając kolędy i świątecz-
ne przeboje przedszkolaki 
ze Smętowa umiliły czas 
„XVI spotkania wigilijnego”,                            
a tradycję składania bożona-
rodzeniowych życzeń utrwa-
laliśmy roznosząc świątecz-
ne kartki.

W tym intensywnym okresie 
nie zabrakło czasu na zaba-
wę – razem z elfami i Panią 
Mikołajową bawiliśmy się w 
Smykolandii w Kwidzynie, 
gdzie m.in. przygotowaliśmy 
świąteczne mydełka i rożki 
obfitości.

Przed świąteczną przerwą 
wspólnie z Panią Dyrektor 
i naszymi Paniami spotka-

liśmy się przy wigilijnym 
stole. Łamiąc się opłatkiem, 
życzyliśmy sobie radosnych 
świąt, a dźwięk wspólnie 
śpiewanych kolęd rozbrzmie-
wał w całym przedszkolu…

Nowy Rok powitaliśmy kar-
nawałowym krokiem, ba-
wiąc się na balu przebierań-
ców.

Małgorzata
Mucha-Szrejber

Świąteczny czas w przedszkolu
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NOWINKI Z SOŁECTWZ ŻYCIA GMINY
Dnia 15 grudnia 2019 
roku w świetlicy wiej-
skiej w Lalkowach spo-
tkaliśmy się na corocznej 
Wigili Sołeckiej. 

Licznie przybyłych miesz-
kańców przywitał sołtys wsi 
Pan Michał Melka. Wśród 
gości byli Sekretarz Gmi-
ny Smętowo Graniczne Pan 
Rafał Libiszewski, ksiądz 
proboszcz parafii pw. św. 
Barbary w Lalkowach Ks. 
Wojciech Kardyś.  

Po uprzednim wysłuchaniu 
Ewangelii wszyscy razem 
zasiedliśmy do stołu, na któ-
rym pojawiły się tradycyjne 
wigilijne potrawy : barszcz 
czerwony, sałatka jarzyno-

wa, pierogi, ryba po grecku, 
łazanki z kapustą i grzy-
bami.   Dzieci ze świetlicy 
wiejskiej w Lalkowach wraz                       
z Członkiniami Stowarzy-
szenia „Towarzystwo Przyja-
ciół Lalków” zaprezentowały 
się z występem wokalnym                     
i zaśpiewały wszystkim ko-
lędy. Pojawił się także św. 
Mikołaj z drobnym, słodkim 
upominkiem.

Organizatorami tego pięk-
nego wydarzenia byli: Sto-
warzyszenie "Towarzystwo 
Przyjaciół Lalków", Rada So-
łecka wsi Lalkowy, Świetlica 

Wiejska, KGW Lalkowy, 
Parafialny Zespół Caritas, 
GOKSiR Smętowo Gr.

Z tego miejsca pragniemy 
podziękować sponsorom tej 
pięknej uroczystości : Sto-
warzyszeniu "Towarzystwo 
Przyjaciół Lalków", Radzie 
Sołeckiej wsi Lalkowy, Pani 
Karolinie Rembilas, KGW 
Lalkowy, Parafialnemu Ze-
społowi Caritas,  Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Joanna
Bukorzycka-Ziemer
i Izabela Muszyńska

Lalkowska wigilia 2019

Tegoroczne świętowanie Mi-
kołajek  w Rynkówce  przy-
brało nieco inną, choć bardzo 
ciekawą formę... W czwar-
tek, 12 grudnia, w świetlicy 
wiejskiej odbyły się bowiem 
warsztaty mikołajkowe. 
Trzeba przyznać, że był to 
wyjątkowo kreatywny dzień 
dla naszych milusińskich, 
którzy mieli okazję tworzyć 
przeróżne ozdoby świątecz-
ne. Ponadto dla uczestników 
zajęć przygotowano niespo-
dziankę - paczki świąteczne. 
Wydarzenie to nie mogłoby 
się odbyć, gdyby nie pomoc 
sołtysa wsi Rynkówka, Ka-
zimierza Gawlika, Gminne-

go Ośrodka Kultury, Sportu           
i Rekreacji w Smętowie 
Granicznym oraz Urzędu 
Gminy Smętowo Graniczne, 
a także pań : Małgorzaty 
Gawlik, Anny Kowalskiej, 
Barbary Kowalskiej oraz 
Agaty Ziorkiewicz-Knop. 
Dziękuję wszystkim Pań-
stwu za pomoc w organizacji 
tego przedsięwzięcia. Mam 
nadzieję, że zainteresowa-
nie, z jakim się ono spotkało 
zaowocuje kolejnymi warsz-
tatami, które pozwolą nam 
na twórcze spędzenie czasu 
w świetlicy wiejskiej w Ryn-
kówce.

J. Bukorzycka-Ziemer

Warsztaty mikołajkowe
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NOWINKI Z SOŁECTW

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

Z ŻYCIA GMINY

Dnia 6 grudnia 2019r. 
w Świetlicy Wiejskiej                       
w Kamionce odbyło się 
spotkanie z Mikołajem.

Wszystkie dzieci czekają 
na ten wyjątkowy i radosny 
dzień z niecierpliwością,                      
a w Kamionce odwiedziny 
brodatego, starszego pana 
stały się już tradycją.

Zanim jednak przybył, dzie-
ci aktywnie uczestniczyły                                               
w zabawach integracyjnych 
i warsztatach plastycznych.  
Długo oczekiwany gość wy-
wołał wiele radości i uśmie-

Spotkanie z Mikołajem w Kamionce
chu na twarzach najmłod-
szych. Mikołaj obdarował 
wszystkie pociechy prezen-
tami, za co został nagrodzo-
ny brawami i uściskami.  
Organizatorem spotkania                           
i sponsorem upominków 
była Rada Sołecka wsi Ka-
mionka.

Izabela Muszyńska

Tego typu spotkania stały 
się już w Kamionce trady-
cją - gratulujemy więc Ra-
dzie Sołeckiej konsekwencji                      
w działaniu i życzymy kolej-
nych udanych inicjatyw.

Red. 

UWAGA - KONKURS!

Wiesz, jakiej zbiórki dotyczy to zdjęcie?
Jeśli tak, napisz na:

promocja@smetowograniczne.pl
Czekają nagrody!
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KULTURA I SPORT

Rozgrywki Tenisa Sto-
łowego pod patronatem 
Wójta Gminy Smętowo 
Graniczne Anity Galant 
rozstrzygnięte! 14 grud-
nia 2019 r. w Kopytkowie 
odbył się ostatni z czte-
rech Turniejów Tenisa 
Stołowego zorganizowa-
nego przez Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Smętowie Gr, 
po zakończeniu którego 
wyłoniliśmy zwycięzców 
całego cyklu.

Do klasyfikacji finałowej 

przeszli zawodnicy, którzy 
brali udział w przynajmniej 
trzech zawodach. Celem 
turnieju była popularyza-
cja tenisa w naszej gminie, 
organizacja czasu wolnego 
dzieciom młodzieży oraz do-
rosłym, propagowanie zdro-
wego trybu życia, aktywne-
go wypoczynku i rekreacji. 
Uczestnicy konkurowali ze 
sobą w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta 
szczególnie pomiędzy za-
wodnikami kategorii Open, 
w której w całym cyklu 

wystąpiło 22 zawodników. 
Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali medale ufundowane 
przez Sołtys Kopytkowa 
Iwonę Świderską, a zwy-
cięzcy puchary zasponsoro-
wane przez Wójta Gminy 
Smętowo Anitę Galant oraz 
nagrody rzeczowe zakupione 
przez GOKSiR w Smętowie 
Granicznym.  Frekwencja 
podczas Turnieju dopisała, 
mamy nadzieję że w przy-
szłorocznym cyklu Turnie-
jów udział weźmie jeszcze 
więcej zawodników.

Relacja - GOKSiR

Klasyfikacja
Turniejów

Kat. 10-13 lat chłopcy
I msc. Oskar Iwaniszewski
II msc. Witold Ziemer
Kat. 10 – 13 lat dziewczę-
ta
I msc. Oliwa Partyka
Kat. 14-16 lat dziewczęta
I msc. Wiktoria Kotowska
Kategoria Open męż-
czyzn
I msc. Karol Rogaczewski
I msc. – Piotr Flak
III msc.  - Piotr Laskowski

Finał Turnieju Tenisa Stołowego
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Z ŻYCIA GMINY
Nasza akcja zakończona 
sukcesem. Dary trafiły                                                          
do Bractwa Małych Stó-
pek w Starogardzie 
Gdańskim.

W szkołach naszej gminy: 
Kopytkowie, Smętowie oraz 
Kamionce została przepro-
wadzona akcja PACZUSZ-
KA DLA MALUSZKA. Dzię-
ki uprzejmości dyrekcji oraz 
zaangażowaniu nauczycieli, 
dzieci i ich rodziców zebra-
liśmy naprawdę MEGA "pa-
czuszkę".

Cieszymy się, że w naszej 
gminie jest tak wiele otwar-
tych serc, które chętnie po-
magają innym, szczególnie 
tym NAJSŁABSZYM i szcze-
gólnie wtedy, kiedy chodzi                                                         
o życie nienarodzonych.

Dziękujemy Wam, za każ-
dy dar waszego serca, 
niech dobro wróci do Was 
ze zdwojoną siła!

D. Grzyb

Paczuszka dla Maluszka
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