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Szanowni Czytelnicy,
Kochane Dzieci

W tym numerze pragniemy szczególnie uhonorować naszych 
najmłodszych odbiorców. Co prawda, treść Biuletynu doty-
czy miesięcy kwiecień - maj, jednakże nie możemy przejść 
obojętnie wobec obchodzonego kilka dni temu święta. Tak 
więc kochane Dzieci, życzymy Wam, wszystkiego, co najlep-
sze, byście rosły zdrowe i silne, przy czym nigdy nie traciły 
Waszej wrodzonej spontaniczności oraz olbrzymich pokładów 
wyobraźni. Zapewne, już po zerknięciu na okładkę wiedzą 
Państwo, że ten numer powiązany będzie z dziećmi, ale jak 
uroczy młodzieniec ze strony tytułowej się na niej znalazł? 
Wyjaśnimy Państwu  niebawem.

Ponadto w numerze znajdą Państwo relacje z najważniej-
szych wydarzeń w Gminie Smętowo Graniczne. Piszemy 
między innymi o Kociewskiej Kuźni Rozmaitości, czy Śniada-
niu Wielkanocnym. Nie mogliśmy również pominąć pięknych 
Jubileuszów, jakie obchodzili: Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kamionce oraz Chór Złota Jesień. 

Najnowszym wydaniem zapoczątkowaliśmy nową serię „Wie-
ści ze Szkół” oraz „Nowinki z Sołectw”. Tym samym pragnie-
my zaprosić do współpracy osoby związane z tymi środowi-
skami - propozycje tekstów można przesyłać na adres mailo-
wy: promocja@smetowograniczne.pl

W tym wydaniu magazynu znajdą Państwo również wiado-
mości płynące prosto z Urzędu Gminy Smętowo Graniczne.

Życzymy miłej lektury.

Redakcja

Koncert lipcowy16
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INWESTYCJE I REMONTY

Trwają prace związane z 
realizacją inwestycji pn. 
Przebudowa drogi gmin-
nej na odcinku Smętowo 
Graniczne – Smętówko – 
Kopytkowo wraz z budo-
wą ciągów pieszo - rowe-
rowych”.

Pierwszy etap zakończo-
no 22 lutego 2019 roku po-
przez wycinkę i karczowanie 
drzew wraz z zasypaniem 
dołów, wywozem pozyskane-
go drewna i uporządkowa-
niem terenu po wycince.
Od środy, 3 kwietnia, ruszył 
kolejny etap prac związany 
z przebudową drogi gminnej 
na odcinku: od skrzyżowania  
z ul. Dworcową przez skrzy-
żowanie z obwodnicą Smęto-
wa Granicznego w kierunku 
miejscowości Kopytkowo 
do zjazdu na drogę gminną 

Blisko, coraz bliżej
działka nr 51/18 w miejsco-
wości Kopytkowo. Na chwilę 
obecną częściowo zostały już 
wykonane roboty związane 
z utworzeniem zjazdów do 
nieruchomości prywatnych,  
kanalizacji deszczowej oraz 
zakres robót elektrycznych. 
Ponadto przygotowano pod-
łoże pod ciąg rowerowy! 

Cieszymy się, że dotychczas 
prace wykonywane były 
zgodnie z harmonogramem.  
Zakończenie inwestycji 
przewidziane jest na koniec 
sierpnia– już nie możemy 
się doczekać efktu końcowe-
go! Przypominamy jednak, 
że w trakcie wykonywania 
robót zalecany jest objazd 
obwodnicą Smętowa. Za 
utrudnienia w ruchu prze-
praszamy.

Red.

Kolejne zadanie inwestycyj-
ne w toku - już niebawem 
nasze świetlice i nie tylko 
one, zostaną doposażone. 
Opiekunowie poszczegól-
nych budynków zostali po-
proszeni o określenie, jakie 
sprzęty i urządzenia ułatwi-
łyby im pracę.

W świetlicy w Bobrowcu będą 
to składane stoły konferen-
cyjne. Dużo zyska także świe-
tlica wiejska w Smętówku, a 
mianowicie stolarkę drzwiową, 
okładziny ścienne, malowanie, 
ogrzewanie energooszczędne, 
oświetlenie ścienne - kinkiety 
ledowe, urządzenia sanitarne 
oraz krzesła konferencyjne z 
obiciem. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Smętowie Gra-
nicznym, a dokładnie jej filia 
w  Kopytkowie otrzyma nowy 
odtwarzacz CD  oraz składane 
stoły konferencyjne. Planowa-
ne działanie pozwoli również 
na zakup nagłośnienia kon-
ferencyjnego do Wiejskiego 
Centrum Historyczno-Eduka-
cyjnego we Frący. Dzięki tej 

Będzie nowe wyposażenie!
inwestycji nowe wyposażenie 
zyska także GOKSiR, w któ-
rym zamontowany zostanie na 
stałe rzutnik multimedialny 
oraz ekran, nie mówiąc już o 
nagłośnieniu konferencyjnym. 
Te elementy z pewnością uła-
twią pracę poszczególnych 
placówek, jak również uatrak-
cyjnią wydarzenia odbywające 
się na terenie tych obiektów. 
Ponadto ważnym elementem, 
który zostanie zamontowany 
na zewnątrz budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji będzie przenośny 
automatyczny defibrylator 
AED. Realizacja tego zadania 
jest możliwa do wykonania 
dzięki dotacji z Lokalnej Grupy 
Działania - „Chata Kociewia”. 
Dziękujemy osobom zaangażo-
wanym w stworzenie projektu 
na wykonanie zadania.

Mamy nadzieję, że osoby na 
co dzień korzystające z wy-
żej wymienionych obiektów 
będą w pełni wykorzysty-
wały ich nowe możliwości!

Red.

Informujemy Państwa, że mamy kolejny powód do radości, 
Gmina Smętowo Graniczne otrzymała bowiem dotację w wy-
sokości 80 590 zł na „Modernizację drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Smarzewo”. Zadanie zostało dofi-
nansowane z budżetu Województwa Pomorskiego. W ramach 
tej inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia z płyt betono-
wych typu YOMB wraz z utwardzeniem poboczy z kruszyw 
łamanych.                                                                           Red.

Yomby dla Smarzewa

Kolejne pięniądze 
dla Gminy Smętowo 

Graniczne
Dobre wieści dla uczniów 
i sympatyków Szko-
ły Podstawowej im. ks. 
Pawła Szynwelskiego w 
Smętowie Granicznym 
- Gmina Smetowo Gra-
niczne otrzyma wsparcie 
finansowe z programu 
rządowego "Posiłek w 
szkole i w domu" w kwo-
cie: 79764,48 zł! 

3
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W maju  wykonano pra-
ce pielęgnacyjne i kon-
serwacyjne na pomniku 
przyrody ( lipa drobno-
listna, rosnąca przy ul. 
Starogardzkiej w Smęto-
wie Granicznym) zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy 
Smętowo Graniczne z 
dnia  24 kwietnia 2019 
roku. 

Zabiegi pielęgnacyjne pole-
gały na usunięciu obumar-
łych konarów, posuszu  oraz 
chorych gałęzi z korony 
drzewa. Dodatkowo w celu 
minimalizacji  ryzyka upad-
ku konarów oraz szkód z 
tym związanych założono  
pięć  nowych  wiązań ela-
stycznych na konarach tegoż 
drzewa.

Monika Garsztka

Prace na pomniku przyrody

PROSTO Z URZĘDU

Wybory do
Europarlamentu 

za nami
Z przyjemnością pragnie-
my poinformować Pań-
stwa, iż tegoroczne wybory 
do Parlamentu Europej-
skiego, które odbyły się w 
niedzielę, 26 maja, w Gmi-
nie Smętowo Graniczne 
przebiegły bez zakłóceń. 
Ponadto możemy pochwa-
lić się frekwencją, która 
sięgnęła 35,6%, a której 
intensyfikacja, w stosunku 
do minionych lat, świad-
czyć może o wzroście świa-
domości obywatelskiej na-
szej społeczności gminnej. 
Dziękujemy wszystkim 
osobom, które zdecydowały 
się spełnić swój obywatel-
ski obowiązek i mamy na-
dzieję, że jesienią Gmina 
Smętowo Graniczne będzie 
się mogła szczycić jeszcze 
wyższą frekwencją podczas 
wyborów parlamentar-
nych.

Wyniki wyborów w Gmi-
nie Smętowo Graniczne:
• Konfederacja KORWiN 
Braun Liroy Narodowcy – 
69 gł.
• Wiosna Roberta 
Biedronia – 60 gł.
• Koalicja Europej-
ska PO PSL SLD .N Zielo-
ni – 417 gł.
• Prawo i Sprawie-
dliwość – 773 gł.
• Lewica Razem – 
Partia Razem, Unia Pracy, 
RSS – 12 gł.
• Kukiz’15 – 48 gł.
• Polska Fair Play 
Bezpartyjni Gwiazdowski 
– 23 głosy.

To pytanie od lat nurtują-
ce mieszkańców. Spieszy-
my zatem z odpowiedzią. 
Ubiegamy się o dotację w 
ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych - wnio-
sek został złożony 15 
kwietnia 2019 roku.

Zakres robót dotyczących 
realizacji zadania obejmuje 
budowę drogi o nawierzchni 
asfaltowej wraz z budową 
chodnika dla pieszych na ca-
łej długości drogi oraz wyko-
nanie zjazdów o nawierzchni 
utwardzonej kostką betono-
wą. Wniosek obejmuje także 
budowę kanalizacji deszczo-
wej dla odprowadzenia wód 
opadowych z utwardzonego 

terenu oraz wykonanie prze-
pustów betonowych. Prosi-
my więc Państwa o uzbroje-
nie się w cierpliwość. Niech 
przykładem będzie dla nas 
ul. Starogardzka, gdzie cier-
pliwość i determinacja w dą-
żeniu do celu doprowadziły 
do realizacji tak upragnionej 
inwestycji.  

Nie próżnujemy
Jesteśmy w trakcie przygo-
towywania kolejnych wnio-
sków o dofinansowanie w 
ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych na realizację 
zadań, takich jak:
1. Przebudowa dro-
gi gminnej ul. Gdańska w 

miejscowości Smętowo Gra-
niczne;
2. Przebudowa dro-
gi gminnej – ul. Okrężna w 
miejscowości Smętowo Gra-
niczne
3. Przebudowa drogi 
gminnej na odcinku Stara 
Jania – Kościelna Jania.

O dotacje na realizację wyżej 
wymienionych zadań będzie-
my ubiegać się już jesienią. 
Jednocześnie informujemy, 
że w kolejnych latach suk-
cesywnie będziemy wnio-
skować o dofinansowanie na 
przebudowę, bądź budowę 
dróg gminnych. 

Red.

Co z ulicą Ogrodową?WAŻNE!
Informujemy, że w 
dniach od 24 maja 
do dnia 30 czerw-
ca 2019 r. na tere-
nie Nadleśnictwa 
Lubichowo będzie 
wykonany agrolot-
niczy zabieg ratow-
niczy przeciwko 
brudnicy mniszce)
Zalecamy zachowa-
nie szczególnych 
środków ostrożności. 
O zakończeniu za-
biegu poinformujemy 
Państwa na stronie 
internetowej: www.
smetowograniczne.pl

Mamy paczkomat - zapraszamy do korzystania!
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WYDARZENIA

W środę, 17 kwietnia, w 
jednej z sal Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Smętowie 
Granicznym odbyło się 
kolejne śniadanie wiel-
kanocne dla osób samot-
nych i potrzebujących 
wsparcia.

Co roku w tego typu spotka-
niach udział bierze blisko 
120 osób objętych opieką 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Tuż przed wy-
stąpieniami zaproszonych 
gości, zebrani mieli okazję 
wysłuchania pięknych utwo-
rów o tematyce religijnej 
wykonanych przez niezastą-
piony gminny Chór „Złota 
Jesień”, który w tym roku 
obchodził swoje 10 urodziny. 
Następnie głos zabrała Wójt 
Gminy Smętowo Granicz-
ne, Anita Galant, która w 
swoim krótkim wystąpieniu 
złożyła życzenia świąteczne 
wszystkim zgromadzonym, 
a także powitała przybyłych 
gości, między innymi Józefa 
Sarnowskiego, Członka Za-
rządu Województwa Pomor-
skiego, oraz przedstawicieli 
Starostwa Powiatowego w 
Starogardzie Gdańskim, 

Kolejne śniadanie wielkanocne za nami

Członka Zarządu, Wioletę 
Strzemkowską-Konkolew-
ską oraz Patryka Gabriela, 
wicestarostę. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się 
również Księża z parafii 
mieszczących się na terenie 
Gminy Smętowo Graniczne. 
Jako, że spotkanie odbyło 
się w przededniu Wielkiego 

Czwartku, a tym samym 
Święta wszystkich Kapła-
nów, pani Wójt wręczyła 
zebranym Księżom podzię-
kowania i kwiaty. W ten 
sposób zakończono oficjalną 
część spotkania i skupiono 
się na konsumpcji przygoto-
wanych świątecznych dań. 
Smętowskie śniadania wiel-

kanocne na stałe wpisały się 
w gminny kalendarz, co na-
pawa dumą i optymizmem 
zarówno organizatorów tego 
przedsięwzięcia, jak również 
zaproszonych gości.

Krótko mówiąc, do zoba-
czenia za rok!

A.Z.

Na początku miesiąca w 
dniach 8-12 kwiecień jak 
co roku odbyliśmy „Nocki”. 
Podczas tych dni dużo się 
wydarzyło. Byliśmy m.in. 
w firmie FAST w Skórczu, 
braliśmy udział w zajęciach 
plastycznych z panią Anią 
oraz w muzykoterapii z pa-
nią Kamillą oraz mieliśmy 
różne rodzaje rehabilitacji. 
Natomiast dnia 17 kwietnia 
o godz. 1030  zorganizowa-
liśmy śniadanie wielkanoc-
ne z udziałem Wójt Gminy 
pani Anity Galant, sekre-
tarza gminy pana Rafała 
Libiszewskiego, członków 

Zarządu Stowarzyszenia 
oraz rodziców i opiekunów 
uczestników WTZ Lalkowy 
(relacja z tego wydarzenia 
zamieszczona została powy-
żej - przyp. red.). Dnia 15 
maja braliśmy udział w kon-
cercie poświęconym pamięci 
Naszego Wielkiego Papieża 
Polaka Jana Pawła II, który 
został zorganizowany przez 
uczestników i pracowników 
WTZ Nowe nad Wisłą w 
Centrum Kultury „Zamek”.

Adam Stormowski
WTZ Lalkowy

Co i jak na WTZ?

Nauka robienia kraszanek Wizyta w Zakładzie Pracy „FAST” w Skórczu
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Dnia 11 maja 2019 roku 
w Kościelnej Jani odby-
ły się Wojewódzkie Bie-
gi Przełajowe „Szlakami 
Jana z Jani” pierwszego 
Wojewody Pomorskiego 
pod patronatem honoro-
wym Wojewody  Pomor-
skiego  Dariusza Drelicha 
oraz starosty Powiatu 
starogardzkiego Kazi-
mierza Chyły.
Była to już dwudziesta 
czwarta edycja tej impre-
zy. Jej organizatorami byli 
Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Smę-
towie Granicznym, Urząd 
Gminy w Smętowie Gra-
niczne, Rada Wojewódzka 
LZS Gdańsk, SKF Pogoń 
Smętowo Graniczne.   Punk-
tualnie o godzinie 11 uroczy-
ście otworzyli ją Dyrektor 

Szlakami Jana z Jani

Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji w Smę-
towie Granicznym Bartło-
miej Kozłowski oraz Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne 

Anita Galant. Wśród zebra-
nych byli goście m.in. poseł 
na Sejm Jan Kilian, staro-
sta starogardzki Kazimierz 
Chyła, przewodniczący Po-
morskiego Zrzeszenia Lu-
dowych Zespołów Ludowych 
Piotr Klecha, Przewodni-
cząca Rady Gminy Barbara 
Szczygieł, sołtysi wsi Stara i 
Kościelna Jania Pani Danu-
ta Chyła i Stanisław Labon 
oraz mieszkańcy i zawodni-
cy. Po zakończeniu oficjalnej 
części rozpoczęło się biego-
we święto w gminie Smęto-
wo Graniczne. W różnych 
kategoriach wiekowych od 
przedszkolaków poprzez ka-
tegorie dziecięce, młodzie-
żowe, osoby niepełnospraw-
ne po OPEN.  W zawodach 
wystartowało łącznie około 
250 osób. Najmłodszy ze 
startujących miał 4 lata a 
najstarszy 68 lat. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale, a zwy-
cięzcy puchary i nagrody 
rzeczowe. Organizatorzy 
przygotowali ciepły poczę-

stunek w postaci kiełbasek 
z grilla ufundowanych przez 
firmę Rarytas ze Smętowa 
Granicznego, oraz napojów. 
Po uroczystym wręczeniu 
nagród zwycięzcom, nastą-
piło losowanie upominków 
m.in. roweru miejskiego,  
voucherów od Zamek Gniew 
oraz gadżetów. Podczas te-
gorocznych zawodów po raz 
pierwszy zastosowaliśmy 
system elektronicznego po-
miaru  czasu w kategorii 
OPEN przygotowany przez 
firmę Good Time z Gdyni. 
Naszą imprezę wsparły fir-
my BODO, Zamek Gniew, 
Iglotex, PORT Kopytkowo, 
ELMOT Kopytkowo, LZS 
SKF Pogoń Smętowo i 
Urząd Gminy w Smętowie 
Granicznym. Zadanie było 
współfinansowane ze środ-
ków Starostwa Powiatowego 
w Starogardzie Gdańskim i 
Rady Wojewódzkiej LZS.
 Zapraszamy ponownie za 
rok na kolejne, jubileuszowe 
już XXV „Biegi Jana z Jani”!

Relacja - GOKSiR

     Jak co roku w majów-
kę mieliśmy okazję spo-
tkać się na Festynie Ro-
dzinnym przy Gminnym 
Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji, na którym 
nie mogło zabrakło atrak-
cji  dla dzieci, takich jak 
: dmuchańce, tworzenie 
baniek mydlanych, ma-
lowanie buziek, zabawy 
z animatorem, popcorn, 
wata cukrowa.

Rodzinne spotkanie umila-
ła muzyka oraz poczęstu-
nek kawą . Bawiliśmy się 
do  18:00.  Pogoda Nam nie 
straszna!
     Wieczorem o godzinie 

Festyn Rodzinny
20:00 odbyła się zabawa 
taneczna, którą prowadził 
Dj Basser. Wodzirej dyspo-
nował muzyką, przy której 

każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Impreza trwała do 
godziny 1:00.

GOKSiR

Majówka z GOKSiRem



GMINA SMĘTOWO GRANICZNE - MAGAZYN INFORMACYJNO - PUBLICYSTYCZNY GMINA SMĘTOWO GRANICZNE - MAGAZYN INFORMACYJNO - PUBLICYSTYCZNY 7

Czwartek, 9 maja, w Gmi-
nie Smętowo Graniczne 
był dniem szczególnym 
dla środowiska muzycz-
nego, bowiem Chór „Złota 
Jesień” obchodził Jubile-
usz 10 - lecia istnienia. 

Dokładnie dziesięć lat 
temu grupa osób kochają-
cych muzykę zdecydowała 
się utworzyć zespół, który 
umilał będzie mieszkańcom 
Gminy Smętowo Graniczne 
większość wspaniałych uro-
czystości. Z tej okazji Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne, 
Anita Galant oraz Zastępca 
Wójta, Jerzy Scharmach, 
którzy znaleźli się wśród 
zaproszonych gości, wręczy-
li na ręce chórzystów kwia-
ty oraz dyplom w uznaniu 
ich zasług na rzecz rozwoju 
gminy i integracji społecz-
nej. Ponadto włodarz naszej 
Gminy przygotowała dla 
Jubilatów voucher-niespo-
dziankę. Jako, że Chórzyści 
odebrali już swą nagrodę, 
ujawnimy Państwu, że owa 
niespodzianka to kolacja w 
restauracji Browar Kociew-
ski w Starogardzie Gdań-
skim oraz kręgle dla całej 
grupy. Wójt Gminy, która 
obserwuje zespół, od począt-
ku jego istnienia, w swoim 
krótkim przemówieniu wró-
ciła do lat, w których Chór 
Złota Jesień rozpoczynał 
swoją działalność. Przypo-
mniała uczestnikom spotka-
nia, a nawet i  samym arty-

Rozśpiewana dekada

stom, że początki nie zawsze 
były łatwe. Każda osoba wy-
chodząca na scenę, by zapre-
zentować swe umiejętności, 
musi bowiem pokonać tremę 
oraz pewne zażenowanie, 
które przychodzi na myśl o 
tym, „co ludzie powiedzą”. 
Cieszymy się, że nasi drodzy 
Chórzyści przezwyciężyli to 
uczucie  i od dziesięciu lat 
uświetniają gminne  uro-
czystości. Jesteśmy Wam 
również bardzo wdzięczni 
za reprezentowanie nas pod-
czas wszelkich konkursów 
pieśni, nawet na szczeblu 
powiatowym. Niewątpliwie 
zawdzięczamy Wam, arty-
stom, wiele, lecz nie możemy 
zapominać o osobie, która od 
lat dba o rozwój chóru, a jed-
nocześnie jest jego dyrygent-
ką. Myślimy tu, oczywiście o 
Marzenie Partyka, do której 
Wójt Gminy skierowała swe 
słowa: „uczy Was emisji gło-
su, uczy Was śpiewu, cały 
czas, jak widzę, wyznacza 
nogą takt, równiutko, jak 
co - to marszczy brwi… Ale 
efekty, drodzy Państwo są!” 
Na ręce Chórzystów składa-
no tego dnia jeszcze wiele 
podziękowań i gratulacji. 
Między innymi, wśród osób 
pragnących uhonorować Ju-
bilatów znaleźli się: Księża 
reprezentujący parafie poło-
żone na terenie Gminy Smę-
towo Graniczne, Członkowie 
Zarządu Polskiego Związku 
Emerytów i Rencistów – 
Koła w Smętowie, Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Morzeszczynie, Celina 
Mueller oraz Bartłomiej Ko-
złowski, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Smętowie Gra-
nicznym, z którym Chór 
„Złota Jesień” ściśle współ-
pracuje. Prócz poczęstunku 
dla ciała, na przybyłych go-
ści czekała prawdziwa uczta 
dla ducha! Nasi Jubilaci 
przygotowali bowiem wspa-
niały program artystyczny, 
który ochoczo zaprezento-
wali w czasie trwania spo-
tkania. Nie zabrakło nawet 

tańców! Z okazji Jubileuszu 
10-lecia powstania Chóru 
„Złota Jesień”, raz jeszcze 
pragniemy złożyć serdeczne 
podziękowania, wszystkim 
jego Członków, oraz pani 
Dyrygent, za to, że swą dzia-
łalnością, od dekady, wzbo-
gacają życie mieszkańców 
Gminy Smętowo Graniczne 
w piękno, jakie niesie ich 
muzyka i śpiew. Życzymy 
Wam, ale również i sobie, 
byście śpiewali kolejne lata 
umilając nam tym samym 
gminne uroczystości. Dzię-
kujemy!                                A.Z.

WYDARZENIA
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KULTURA I SPORT

To życzenia, jakie w stro-
nę Wójta i Mieszkańców 
Gminy Smętowo Granicz-
ne skierował Radny Po-
wiatu Starogardzkiego, 
Lech Kolaska – wierny 
uczestnik Kociewskiej 
Kuźni Rozmaitości i mi-
łośnik tego typu spotkań 
-  podczas swego krótkie-
go wystąpienia. O mocy 
integracji społecznej i 
wielu atrakcjach kolejnej 
edycji wspomnianej wy-
żej imprezy przeczytają 
Państwo poniżej.

Spotkanie rozpoczął dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Smętowie Granicznym, 
Bartłomiej Kozłowski, który 
uroczyście powitał wszyst-
kich zebranych na Kociewiu, 
w niewielkiej, choć malowni-
czo położonej miejscowości, 
Lalkowy. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się: Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne, 
Anita Galant,  Stanisława 
Kurowska oraz Lech Kola-
ska -  Radni Powiatu Sta-
rogardzkiego, a także Radni 
oraz Sołtysi z terenu Gminy 
Smętowo Graniczne. Jak 
powszechnie wiadomo, Ko-
ciewska Kuźnia Rozmaitości 
w tym roku zdobyła szcze-

Jak najczęściej, jak najwięcej

gólne wyróżnienie: „Nasza 
impreza otrzymała najważ-
niejszą nagrodę w Powiecie 
Starogardzkim, przyzna-
waną przez Starostę, Ko-
ciewski Gryf, a tym samym 
tytuł Imprezy Roku 2018.” 
– przypomniał zebranym 
dyrektor GOKSiR. Na samo 

wspomnienie tych ważnych 
wydarzeń rozległy się grom-
kie oklaski skierowane w 
stronę organizatorów oraz 
osób, które co roku włączają 
się przygotowanie i przebieg 
spotkania. Otwarcie impre-
zy poprzedziła Msza Święta 
odprawiona w intencji Oj-

czyzny przez proboszcza pa-
rafii Lalkowy, księdza Woj-
ciecha Kardysia. W swoim 
przemówieniu Wójt Gminy 
Smętowo Graniczne podzię-
kowała Celebransowi tego 
nabożeństwa za głoszone 
Słowo Boże, ponieważ, jak 
wspomniała: „Modliliśmy 

UWAGA - KONKURS!

Wiesz jaki to budynek?
Jeśli tak, napisz na:

promocja@smetowograniczne.pl
Czekają nagrody!

Zapraszamy po odbiór nagród w konkursie, który ogłoszony był w poprzednim numerze Biuletynu.
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się za Ojczyznę, a Ojczyzna 
– to my, wszyscy.  I myślę, 
że każdy ma swoją cegiełkę, 
jedni malutką, inni troszkę 
większą, dzięki którym bu-
dujemy tę naszą Małą Oj-
czyznę, Gminę, Sołectwa, a 
w rezultacie nasz cały kraj.”  
Jednakże od 2014 roku, 1 
maja na szczególną uwagę 
i podziw zasługują organi-
zatorzy Kociewskiej Kuźni 
Rozmaitości, a wśród nich: 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji, Urząd 
Gminy Smętowo Graniczne 
oraz „Towarzystwo Przyja-
ciół Lalków” z panem Micha-
ła Melka, Sołtysem i Rad-
nym wsi Lalkowy, na czele. 
Warto dodać, że Członkowie 
tego stowarzyszenia posia-
dają już niemałą wiedzę i 
doświadczenie w organizacji 
tego typu spotkań, wykazu-
jąc się tym samym szczegól-
ną ofiarnością w stosunku 
do życia lokalnej społeczno-
ści, ale także i troską o este-
tyzację swojej miejscowości 
oraz wzrost lokalnej integra-
cji. Jak Państwo widzą za 
organizacją spotkania, które 
nosi zaszczytny tytuł „Im-
prezy Roku” stoi cały sztab 
ludzi chętnych do pracy na 
rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej. Niestety nie spo-
sób tu wymienić wszystkich 
tych działaczy, niemniej jed-
nak pragniemy serdecznie 
podziękować osobom, które 
co roku włączają się w or-
ganizację Kociewskiej Kuź-
ni Rozmaitości. To dzięki 
Wam, impreza ta z roku na 
rok przyciąga coraz to więk-
sze rzesze osób zakochanych 
w regionalizmie. Również i 
w tym roku na przybyłych 
do Lalkowych gości czeka-

ła prawdziwa moc atrakcji. 
Artystyczne rozpoczęcie im-
prezy przypadło w udziale 
zespołowi młodych artystów 
z Piaseczna – Piaseckim 
Gzubom. Dzieci przedstawi-
ły bogaty w tańce i pieśni ko-
ciewskie program za co na-
grodzone zostały oklaskami 
i ogólnym zachwytem zebra-
nej publiczności. Do Lalko-
wych co roku zapraszane są 
osoby reprezentujące różne 
regiony naszego kraju. Tym 
razem, prócz Piaseckich 
Gzubów oraz Kapeli Kociew-
skiej ze Starogardu Gdań-
skiego, na lalkowskiej scenie 
zaprezentowało się, jakże 
barwne, Powiśle z Kwidzy-
na. Natomiast gwiazdą wie-
czoru okrzyknięty został 
folk-rockowy zespół Kram-
babula z Poznania, który 
już po raz drugi miał okazję 

wystąpić w Lalkowych. Ko-
ciewska Kuźnia Rozmaitości 
to nie tylko występy zapro-
szonych przez organizatorów 
artystów. To także prezenta-
cje dzieci i młodzieży uczęsz-
czających do szkół z terenu 
Gminy Smętowo Graniczne, 
oraz członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich, którzy chętnie 
szerzą kulturę Kociewia 
poprzez przedstawianie ze-
branej publiczności scenek 
rodzajowych, wybranych 
tańców i piosenek z wyko-
rzystaniem gwary. W tym 
roku zebrana w Lalkowych 
publiczność miała okazję po-
dziwiać występy miejscowe-
go Koła, które zaprezento-
wało program przygotowany 
na Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich w Ja-
błowie. Warto przypomnieć, 
że Panie w tegorocznym 

konkursie zajęły pierwsze 
miejsce w kategorii: „Moda 
– otulona kwiatami”. Ponad-
to na przybyłych do Lalko-
wych gości czekali wystaw-
cy prezentujący nie tylko 
regionalne rękodzielnictwo, 
ale również i swojskie jadło. 
Dodatkową atrakcją były po-
kazy rzemiosł dawnych oraz 
warsztaty gliniarskie, które 
cieszyły się szczególnym za-
interesowaniem, podobnie 
jak przejażdżki bryczką.  

Jak widać Kociewska Kuź-
nia Rozmaitości to impre-
za, podczas której nie brak 
atrakcji dla całej rodziny, a 
jako, że cieszy się ona coraz 
większym zainteresowa-
niem, z pewnością możemy 
napisać – do zobaczenia za 
rok! 

A.Z.
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W dniu 21 maja gościł w 
naszej szkole dyrektor 
jednej z kenijskich szkół 
– SZKOŁY NADZIEI.

Prezentując serię zdjęć, za-
poznał uczniów naszej pla-
cówki  z realiami edukacji 
w Afryce. Po prelekcji zain-
trygowani tematem ucznio-
wie zadawali pytania, wśród 
których padły też takie w 
języku angielskim. Następ-
nie uczniowie nauczyli się 
krótkiej piosenki w narzeczu 
mieszkańców Kenii. 
Na zakończenie spotkania 

Z Kenii do Kopytkowa
przekazane zostały gościowi 
przyniesione przez dzieci, 
pomoce dydaktyczne, przy-
bory szkolne, artykuły pa-
piernicze, które powędrują 
do wschodniej Afryki. 

Tłumaczem podczas spotka-
nia była Dorota Putkowska.

SP Kopytkowo

Szkoła Podstawowa w Kopytkowie

Szkoła Podstawowa w Kamionce

Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kamionce 
uczestniczyli w Drodze 
Krzyżowej przygotowanej 
przez członków koła te-
atralnego pod kierunkiem 
pani Lidii Sikory.

To uwspółcześnione Mi-
sterium Męki Pańskiej pod 
tytułem "Gdybyś cofnął się 
2000 tysiące lat" uświado-

Misterium Męki Pańskiej
mić miało wszystkim, że Je-
zus żyje i że my grzesznicy 
każdym swoim grzechem 
codziennie przybijamy nim 
Jezusa do krzyża.

Przedstawienie dostar-
czyło widzom wielu wzru-
szeń i głębokich przeżyć, 
co było widoczne w zapła-
kanych oczach niektórych 
uczniów.         SP Kamionka

Z ŻYCIA GMINY WIEŚCI ZE SZKÓŁ
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Z ŻYCIA GMINY

W środę, 22 maja w Wiej-
skim Centrum Historycz-
no-Edukacyjnym we Frą-
cy odbył się turniej wie-
dzy o bezpieczeństwie w 
ruchu drogowym. 

Warto nadmienić, iż jest on 
organizowany na terenie 
Gminy Smętowo Granicz-
ne od wielu lat, ponieważ 
w tym roku przeprowadzo-
no jego dwunastą odsłonę. 
Do konkursu przystąpiło aż  
osiem szkół podstawowych 
z terenu całego powiatu sta-
rogardzkiego: SP Smętowo 

Graniczne, SP Kopytkowo, 
SP Kamionka, PSP nr 6 w 
Starogardzie Gdańskim, 
PSP w Kokoszkowach, PSP 
w Brzeźnie Wielkim, PSP w 
Rywałdzie oraz SP Dąbrów-
ka. Reprezentacja każdej ze 
szkół liczyła sobie trzy oso-
by. Śladem lat minionych 
turniej obejmował dwie czę-
ści: pisemną – teoretyczną 
(test wiedzy) i praktyczną 
(jazda na rowerze po wyzna-
czonym pachołkami torze). 
Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy zaprezentowa-
nej wiedzy oraz dziękujemy 

Wypadek to nie przypadek
ich nauczycielom i opieku-
nom za przygotowanie. Wy-
niki konkursu są dostępne 
na stronie internetowej: 
www.smetowograniczne.pl. 

Organizacja tego typu spo-
tkań to zwykle czasochłon-
na i wyczerpująca praca, w 
związku z czym nie możemy 
pominąć w podziękowaniach 
osób, które były bezpośred-
nio odpowiedzialne za prze-
prowadzenie turnieju, a więc 
paniom nauczycielkom: Aga-
cie Langowskiej, Elżbiecie 
Michalak - Dziki oraz Annie 

Kochmańskiej. Turniej nie 
mógłby się również odbyć, 
gdyby nie pomoc  sponso-
rów, wśród których znaleźli 
się: Urząd Gminy Smętowo 
Graniczne, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Zakład Usług 
Samochodowych w Kopyt-
kowie, Bank Spółdzielczy 
w Smętowie Granicznym, 
Sklep Wielobranżowy 
„Bodo” w Smętowie Granicz-
nym oraz Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Rarytas” 
w Smętowie Granicznym - 
dziękujemy w imieniu orga-
nizatorów oraz uczestników 
turnieju.

A.Z.

Szkoły położone na te-
renie Gminy Smętowo 
Graniczne słyną z nie-
tuzinkowych inicjatyw 
i oryginalnych pomy-
słów. Tym razem sporą 
dozą kreatywności wy-
kazali się nauczyciele 
oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Smęto-
wie Granicznym, którzy 
15 maja zdecydowali 
się uczcić Dzień Ziemi.
W tym roku świętowanie 
przybrało barwy zieleni, a 
miłość do naszej planety 
wyrażona została olbrzy-
mim sercem uformowanym 
z osób zaangażowanych w 
organizację tego wydarze-
nia. Niestety nie dysponuje-
my odpowiednią fotografią, 
niemniej jednak zachęcamy 
Państwa do odwiedzenia 
profilu: Szkoła Podstawowa 
im. ks. Pawła Szynwelskie-
go w Smętowie Granicznym 
- na portalu społecznościo-
wym Facebook, gdzie za-
mieszczono film ukazujący 
realizację tej inicjatywy.

Red.

Szkoła Podstawowa im. ks. Pawła Szynwelskiego w Smętowie Granicznym

Dzień Ziemi na zielono

WIEŚCI ZE SZKÓŁ
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W tym roku zdecydowa-
liśmy się w sposób szcze-
gólny uczcić Dzień Dziec-
ka. Z tej okazji ogłosili-
śmy konkurs, w którym 
do wygrania była kolejna 
sesja zdjęciowa, tym ra-
zem dla dziecka!
Ponadto, by dodatkowo 
uatrakcyjnić nasz konkurs 
zdecydowaliśmy, że jego 
zwycięzca znajdzie się na 
okładce najbliższego wyda-
nia naszego Biuletynu. Za-
sady konkursu były bardzo 
proste, wystarczyło w wia-
domości prywatnej przesłać 
do nas zdjęcie swojego dziec-
ka (lub dzieci) :) Z przesła-
nych fotografii na fanpage’u 
Gmina Smętowo Graniczne 
utworzono album, a głoso-
wanie odbyło się poprzez 
klikanie przycisku „Lubię 

Jak Marcelek znalazł się na okładce?

Uczestnicy konkursu:

to”. Zdjęcie z największą ilo-
ścią reakcji wygrało - i tak 
oto Marcel, który zwycię-
żył w konkursie znalazł się 
na okładce tego pisma. W 
tym roku wyjątkowo hucz-
nie obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Dziecka. 
Odbył się Piknik Rodzinny 
z pszczołami w tle oraz fe-
styny w poszczególnych so-
łectwach. Wszystkie gmin-
ne miejscowości odwiedziła 
także Wójt Gminy Smętowo 
Graniczne, Anita Galant, 
która przygotowała dla na-
potkanych dzieci słodkości. 
O tych wydarzeniach będą 
mogli Państwo przeczytać w 
najbliższym wydaniu nasze-
go Biuletynu, już w sierpniu! 
Tymczasem gratulujemy 
wszystkim uczestnikom kon-
kursu!                            Red.

TEMAT Z OKŁADKI
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WYDARZENIANOWINKI Z SOŁECTW
Jako,  że nasz cykl dopie-
ro się rozpoczyna, zdecy-
dowaliśmy posiłkować się 
materiałami dostępnymi 
w sieci. Jednym z najbar-
dziej aktywnych fanpa-
ge’ów świetlicowych jest 
strona zarządzana przez 
Iwonę Jabłonka, która 
pracuje w Kamionce oraz 
we Frący. W dzisiejszym 
materiale skupimy się na 
drugiej z wymienionych 
miejscowości. 

Jak wynika z treści przeka-
zywanych na świetlicowym 
profilu – tu nie można się 

Działo się we Frącynudzić! Poniższe fotografie 
przedstawiają jedynie nie-
liczne inicjatywy podejmo-
wane przez świetlicę wiej-
ską. Dzieci, podczas zajęć 
przygotowywałyna przykład 
pyszny i zdrowy sok mar-
chewkowy! Ponadto nie 
przeszli obojętnie wobec tak 
ważnego i pyszcznego świe-
ta, jakim jest dzień czekola-
dy. Podczas zajęć plastycz-
nych przygotowały również 
piękne laurki dlaswoich 
mam oraz słodkie upominki. 
Warto nadmienić, że o roz-
wój wsi Frąca, w sposób 

szczególny, dba Rada Sołec-
ka, z Sołtysem miejscowości 
na czele. Jedną z ostatnich 
inicjatyw podjętych przez tę 
grupę był Festyn Rodzinny, 
zorganizowany z okazji Dnia 
Dziecka, o którym przeczyta-
ją Państwo na stronie inter-
neowej: www.smetowogra-
niczne.pl
W następnym wydaniu na-
szego pisma skupimy się na 
działalności sołectwa,  któ-
re w tym roku zdobyło tytuł 
„Piękna Wieś”.  Jaka to bę-
dzie miejscowość? Dowiedzą 
się Państwo z lektury tekstu 
zamieszczonego poniżej.

Red.

W dniu 5 czerwca  2019 
roku dokonała wizji lo-
kalnych na terenie trzech 
sołectw, które przystąpi-
ły do konkursu.

W skład komisji weszły:
1. Przewodniczący ko-
misji – Elżbieta Muszyńska 
- Przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Rady Gminy Smętowo 
Graniczne. 
2. Członek Komisji – 
Sylwia Chyła- Sandak-  Kie-
rownik Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego w 

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

Piękna wieś Pomorska
Starogardzie Gdańskim.
      3.  Członek komisji  - 
Monika Garsztka – Urząd 
Gminy  Smętowo Graniczne.    

Wszystkie sołectwa, które 
zgłosiły swój udział w kon-
kursie  starały się o popra-
wę wyglądu całej wsi. Każdy 
włączył się w prace porząd-
kowe, zarówno wokół swo-
ich posesji jak i w miejscach 
użyteczności publicznej.  
Maksymalnie można było 
zdobyć 20  punktów.
Sołectwa, które przystąpiły 
do konkursu uzyskały nastę-

pującą punktację:    
     
1. Lalkowy              18   
pkt   (I miejsce)
2. Kościelna Jania   15   
pkt   (II miejsce)
3. Stara Jania           15  
pkt    (II miejsce)

Wszystkim uczestnikom 
konkursu „Piękna Wieś Po-
morska 2019”, szczególnie 
sołtysom w/w sołectw bardzo 
dziękujemy za bezinteresow-
ną pracę na rzecz swojej wsi.

Monika Garsztka

KRONIKA
(za okres

od 1 kwietnia
do 31 maja)

Liczba
urodzeń:

8 osób:
5 chłopców,

3 dziewczynki.

Liczba
zgonów:

6 osób
4 mężczyzn,
2 kobiety.
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Zawodnicy Pogoni Smętowo 
w ciągu kilku ostatnich lat 
ocierali się o promocję do 
piłkarskiej A Klasy. Niestety 
do tej pory nie było im dane 
doświadczyć chwały tzw. 
awansu. Do końca sezonu 
2018/2019 został już jedynie 
ostatni mecz. Na szczęście 
nasza drużyna może już od-
dychać spokojnie – zwycię-
stwo nad zespołem Powiśle 
II Pawlice-Rakowiec, jakie 
odnieśli w minioną nie-
dzielę, dało im upragniony 
awans do piłkarskiej A Kla-
sy! Serdecznie gratulujemy 
zawodnikom Pogoni Smęto-
wo, którzy z determinacją 
dążyli do osiągnięcia tego 

Awans jest nasz!
celu. Do tej pory Piłkarzom 
ze Smętowa udało się ze-
brać aż 58 punktów, któ-
re bez względu na wynik 
ostatniego spotkania dają 
im pewny awans. Ostatni 
mecz zostanie rozegrany w 
Skarszewach z miejscową 
Wietcisą. Nasi Panowie gra-
ją do samego końca, dlatego 
też zapraszamy kibiców do 
Skarszew na ostatni mecz 
w sezonie 2018/2019, a co 
ważniejsze ostatni mecz w 
B Klasie! Cieszymy się, że 
będziecie promować Gminę 
Smętowo Graniczne, przez 
którą drużyna jest przecież 
dotowana, w klasie wyżej. 

Red.

KULTURA I SPORT
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Początek maja, w to w 
wielu miejscowościach, 
gminach i powiatach uro-
czyste obchody Dnia Stra-
żaka. W Gminie Smętowo 
Graniczne uroczystość tę 
połączono z Jubileuszem 
80-lecia istnienia Ochot-
niczej Straży Pożarnej w 
Kamionce.

W tym roku piątek, 3 maja, 
w Gminie Smętowo Gra-
niczne był dniem szcze-
gólnie uroczystym. Już po 
godzinie 13 na gminnych 
ulicach dostrzec można było 
odświętnie ubranych stra-
żaków oraz błyszczące wozy 
strażackie, ponieważ w tym 
czasie spod budynku Szkoły 
Podstawowej w Kamionce 
wyruszył dostojny korowód, 
na czele którego stanął Ko-
mendant Gminny OSP, Wie-
sław Ufniarz. Tuż za nim, w 
marszowym tempie ruszyła, 
zaproszona do Kamionki 
orkiestra dęta z Bysławia. 
Szczególnego charakteru 
każdej uroczystości nadaje 
obecność pocztów sztanda-
rowych, w tym przypadku 
były to delegacje z gmin-
nych i okolicznych jednostek 
Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W paradzie udział 
wzięli także przedstawicie 
samorządu gminnego, a po-
śród nich Wójt Gminy Smę-
towo Graniczne, Anita Ga-
lant, Przewodnicząca Rady 
Gminy, Barbara Szczygieł 
oraz Radni i Sołtysi. Ponad-
to swą obecnością zaszczycił 
Kamionkę Starosta Powiatu 
Starogardzkiego, Kazimierz 
Chyła oraz Radny Powiatu 
Lech Kolaska. Wśród za-
proszonych gości znaleźli 
się również: ks. Tadeusz 
Galikowski, byli Wójtowie 
Gminy Smętowo Graniczne 
- Jerzy Zieliński oraz Teodor 

80 lat Bogu na chwałę, ludziom na pożytek

Kalinowski, a także druho-
wie z OSP Rychława.
Tego dnia najważniejsi jed-
nak byli Strażacy, których 
święto tak hucznie obcho-
dzono. Mundurowy orszak 
zaprowadził zebranych go-
ści do Kościoła pw. św. An-
drzeja Boboli w Kamionce, 
gdzie Proboszcz miejscowej 
parafii, ks. Tadeusz Gali-
kowski sprawował mszę 
świętą w intencji Druhów i 
Druhen. Nabożeństwo po-
przedziła jednak prezenta-
cja multimedialna, która 
wprowadziła zebranych w 
nastrój odpowiedni powa-
dze wydarzenia. Po wspólnej 
modlitwie w intencji stra-
żaków osoby biorące udział 
uroczystościach uformowały 
korowód, w którym ruszyli 
na teren okalający remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kamionce, gdzie przyby-

łych gości powitała Prezes 
świętującej jednostki, Iwona 
Jabłonka. Następnie uro-
czyście odśpiewano Hymn 
Państwowy i wciągnięto 
flagę narodową na maszt. 
Oficjalna część spotkania 
skupiła się przede wszyst-
kim wokół przybliżenia ze-
branym  historii powstania i 
funkcjonowania Ochotniczej 
Straży pożarnej w Kamion-
ce. Więcej informacji na ten 
temat znajdą Państwo w 
biuletynie wydanym z oka-
zji Jubileuszu, który pobrać 
można na stronie interneto-
wej: www.smetowogranicz-
ne.pl. Następnie wręczone 
zostały odznaczenia, wyróż-
niającym się Strażakom. 
Tak wspaniały Jubileusz nie 
mógł obejść bez gratulacji i 
podziękowań, jakie na ręce 
Prezes OSP Kamionka zło-
żyli przybyli goście. Niech 

podsumowaniem dla wspo-
mnień tego dnia będą słowa, 
jakie w stronę wszystkich 
Strażaków skierowała Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne, 
Anita Galant: „Każdego dnia 
i każdego roku dziękuje-
my Wam za to, że jesteście, 
bo ciężar Gminy, to przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
Mieszkańców, które odda-
jemy Druhnom i Druhom. I 
jak widzicie, drodzy Miesz-
kańcy, wypełniają tę misję 
wzorowo, nie patrząc na za-
grożenia, na życie, na czas 
poświęcony swojej jednostce, 
mimo, że domownicy mogą 
być niezadowoleni, bo zno-
wu syrena wyje, bo znowu 
męża, czy żony nie ma. W 
moich oczach i w oczach Mie-
szańców naprawdę jesteście 
WIELCY.”           

  A.Z.

Z ŻYCIA GMINY

Smętowo pięknieje...
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