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Szanowni Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce wiadomości dotyczące ostatnich 
wydarzeń z terenu Gminy Smętowo Graniczne.

Na początek to, co najważniejsze! Garść informacji dotyczą-
cych bieżących i planowanych inwestycji. W tym temacie spo-
ro się dzieje, zachęcamy do lektury.

Ponadto wracamy do naszego koncertu: „Smętowo – wspól-
nie tworzymy to miejsce”. Impreza w tym roku współorgani-
zowana była z PORTem Kopytkowo, przez co nabrała nieco 
innego charakteru. O tym, co się zmieniło, w stosunku do 
minionych lat przeczytają Państwo na rozkładówce pisma.

Kontynuujemy również naszą serię pod nazwą „Nowinki                   
z sołectw” – tak, jak zapowiadaliśmy, w tym numerze sku-
piamy uwagę Czytelników na miejscowości Lalkowy. 

Wakacje w pełni, jednak nie zapominamy o „Wieściach                       
ze szkół”, we wspomnieniach wracamy do ciekawych inicja-
tyw podejmowanych przez Kadrę Pedagogiczną Szkół Pod-
stawowych z terenu Gminy Smętowo Graniczne. Przedsta-
wiamy również relację z obchodów Gminnego Dnia Dziecka, 
które w tym roku przybrały bardziej edukacyjny charakter. 
 
Jeszcze niedawno chwaliliśmy się sukcesami Pogoni Smęto-
wo – seniorskiej drużyny piłkarskiej, która w czerwcu tego 
roku wywalczyła sobie awans do A Klasy. Jakie wieści doszły 
do nas z boiska? O tym w dalszej części magazynu.

Na koniec zaproszenie na Dożynki Gminno-Parafialne, któ-
re odbędą się 25 sierpnia w Lalkowych. W październikowym 
wydaniu biuletynu, z pewnością, znajdzie się relacja z tego 
wydarzenia, niemniej jednak zapraszamy Państwa do udzia-
łu – wspólnie stwórzmy wspomnienie tego dnia.

Życzymy przyjemnej lektury.
Redakcja

Zaproszenie na Dożynki16
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INWESTYCJE I REMONTY
Z końcem czerwca uda-
ło  nam się zrealizować 
kolejne ważne zadanie - 
droga w Leśnej Jani jest 
gotowa do użytku! 

Jak Państwo widzą konse-
kwentnie działamy na rzecz 
infrastruktury drogowej                  
w naszej Gminie - prosimy 
o jeszcze odrobinę cierpli-
wości, na każdą drogę przyj-
dzie pora. Realizacja takich 
inwestycji zawsze wymaga 
czasu, ale jak widać na przy-
kładzie ul. Starogardzkiej, 
warto czekać, prawda?

Wykonawcą zadania dot. 
utwardzenia drogi gmin-
nej w Leśnej Jani była 
firma: Roboty Ziemne An-
drzej Tworek z Borzecho-
wa, a jego koszt wyniósł                                                              
117 000,00zł.                        Red.

Droga dla Leśnej

Mamy dla Państwa kolej-
ną, cieszącą nas informa-
cję z zakresu infrastruk-
tury drogowej.

Mianowicie, inwestycja 
dotycząca budowy drogi 
gminnej - ulicy Ogrodowej  -                                                   
w Smętowie Granicznym 
została oficjalnie wpisana 
na listę zadań rekomendo-
wanych do dofinansowania 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, który sta-
nowi państwowy fundusz 
celowy ustanowiony ustawą 
z 23 października 2018 roku 
o Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.

Pozostało nam więc uzbroić 
się w cierpliwość w oczeki-
waniu na akceptację listy 
przez Prezesa Rady Mini-
strów. Wówczas do wiado-
mości publicznej podana 

Ogrodowa bliżej nas
zostanie również dokładna 
wysokość środków przezna-
czonych na realizację inwe-
stycji jednorocznych i wielo-
letnich rozpoczynających się 
w 2020 roku.

Jak Państwo widzą konse-
kwentnie dążymy do reali-
zacji wszystkich postawio-
nych zadań. Przyda nam się 
jednak wsparcie i odrobina 
szczęścia, dlatego prosimy 
o jeszcze trochę wyrozumia-
łości. Mamy nadzieję, że 
ul. Ogrodowa, podobnie jak 
ul. Starogardzka doczeka 
się dofinansowania, które 
w znacznym stopniu uła-
twiłoby nam realizację, tak 
ważnego dla Mieszkańców, 
zadania. Przed nami two-
rzenie kolejnych wniosków, 
tak więc wszyscy trzymajmy 
kciuki - liczymy na Państwa 
wsparcie!                         Red.

Powstanie Młodzie-
żowa Rada Gminy 

Smętowo Graniczne

Głos młodych ludzi za-
wsze był ważny w kształ-
towaniu naszej rzeczy-
wistości. Świeże spojrze-
nie, kreatywne pomysły                                          
i odwaga w głoszeniu swo-
ich poglądów, to cechy, 
których potrzebujemy                                                   
w planowaniu dalszego 
rozwoju gminnej społecz-
ności. Dlatego też, jeszcze 
w tym roku, powstanie 
Młodzieżowa Rada Gmi-
ny Smętowo Graniczne, 
więcej szczegółów już 
wkrótce na portalu spo-
łecznościowym Facebook, 
profil: Gmina Smętowo 
Graniczne.

3

Powstanie żłobek!
Lipcowe posiedzenie Rady Gminy upewniło nas, że nieba-
wem na terenie Smętowa Granicznego utworzony zosta-
nie żłobek, dzięki dotacji z programu Maluch +, w kwocie: 
450 000 złotych! Procedura opracowania projektu budow-
lanego jest w toku - zalecamy śledzenie strony interne-
towej: www.smetowograniczne.pl, gdzie już niebawem 
pojawi się więcej informacji!
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PROSTO Z URZĘDU

Końca dobiegają prace zwią-
zane z przebudową drogi: ul. 
Starogardzkiej w miejsco-
wości Smętowo Graniczne, 
skrzyżowania drogi gminnej 
w miejscowości Smętówko                   
z drogą Wojewódzką nr 231 
(obwodnica Smętowa) oraz 
przebudowy drogi od obwod-
nicy Smętowa do Kopytko-
wa. Już niedługo będziemy 
mogli cieszyć się pierwszą                    
w Gminie Smętowo Granicz-
ne ścieżką pieszo – rowero-
wą oraz nową nawierzchnią 
drogi.  Termin zakończenia 
robót został przewidziany na 
koniec sierpnia br.  Już dzi-
siaj zapraszamy na uroczy-
ste otwarcie, które odbędzie 
się 25 września!              Red.

Starogardzka na finiszuZmiana
godzin

urzędowania
Informujemy, że 
od dnia 1 wrze-
śnia Urząd Gminy              
Smętowo Granicz-
ne czynny będzie:

Poniedziałek:
7:30 - 15:30

Wtorek:
7:30 - 15:30

Środa:
7:30 - 17:00
Czwartek:
7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00

Połowa czerwca, to                                            
w Gminie Smętowo Gra-
niczne czas raportów                         
i podsumowań. W środę, 
12 czerwca, odbyła się bo-
wiem VIII zwyczajna se-
sja Rady Gminy, podczas 
której udzielono abso-
lutorium Anicie Galant, 
pełniącej funkcję Wójta 
Gminy Smętowo Granicz-
ne.
Posiedzenie to różniło się                      
o standardowych sesji, po-
nieważ jednym z jego punk-
tów było przedstawienie 
raportu o stanie gminy za 
rok 2018, który sporządziła 
i przedstawiła wszystkim 
zebranym Wójt Gminy. Na-
stępnie otwarta została de-
bata dotycząca treści powyż-
szego dokumentu. W tym 
miejscu pragniemy przypo-
mnieć, iż ów raport jest moż-
liwy do pobrania na stronie: 
www.smetowograniczne.pl 
oraz w Biuletynie Informa-

cji Publicznej. Warto dodać,                   
iż debata przebiegła bez za-
kłóceń, czego efektem było 
jednogłośne udzielenie wo-
tum zaufania Wójtowi Gmi-
ny Smętowo Graniczne. Po-
nadto Rada uchwaliła, rów-
nież jednogłośnie, udzielenie 
absolutorium włodarzowi 
Gminy. Przypominamy,                                    
iż podjęcie takiej uchwa-
ły jest równoznaczne ze 
stwierdzeniem prawidło-
wości działania finansowe-
go organu wykonawczego                                            
- w przypadku Gminy Smę-
towo Graniczne wójta - w 
określonym przedziale cza-
sowym (za rok 2018).  Choć 
minęło już trochę czasu od 
podjętych uchwał, pragnie-
my złożyć na ręce pani Wójt 
serdeczne gratulacje, do któ-
rych załączmy życzenia dal-
szej owocnej pracy na rzecz 
rozwoju Gminy Smętowo 
Graniczne, na każdym moż-
liwym szczeblu.              Red.                         

Wójt z absolutorium
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Po wakacjach, na 
uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Pawła 
Szynwelskiego w Smęto-
wie Granicznym, czekać 
będzie sporo niespodzia-
nek, związanych z pro-
wadzonymi na terenie 
placówki remontami. 

W poprzednim numerze na-
szego Biuletynu informowa-
liśmy Państwa o dofinanso-
waniach otrzymanych przez 
Gminę Smętowo Granicz-
ne, dzisiaj zadania są już                       
w toku. Korzystając z prze-
rwy od nauki i nieobecności 
uczniów w budynku realizu-
jemy aż dwa zadania inwe-
stycyjne.

Pierwsze z nich dotyczy li-
kwidacji barier architekto-
nicznych i zbliża się już ku 
końcowi. W ramach zadania 
wykonano roboty budow-
lano-remontowe mające na 
celu polepszenie dostępności 
placówki dla potrzeb niepeł-
nosprawnych dzieci, mło-
dzieży oraz personelu. Mię-
dzy innymi została przepro-
wadzona przebudowa WC 
dostosowująca istniejące na 
parterze budynku pomiesz-

czenie dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Ponadto 
wykonano podłogę antypo-
ślizgową z wykładziny typu 
Tarkett w części pierwszego 
piętra budynku. Zadanie to 
może zostać wykonane dzię-
ki dofinansowaniu ze środ-
ków PFRON w kwocie 22 
876,07 zł oraz środków z bu-
dżetu Gminy Smętowo Gra-
niczne w kwocie 53 377,52 zł

Natomiast druga inwestycja 
obejmuje doposażenie oraz 
poprawę standardu obec-
nie funkcjonującej stołówki,                     

Zmiany w Smętowskiej Szkole a prace nad jej realizacją 
niedawno się rozpoczęły. 
Przypominamy, że inwesty-
cja ta zostanie wykonana 
dzięki wsparciu finansowe-
mu z programu rządowego 
„Posiłek w szkole i w domu” 
w kwocie: 79764,48 zł!

To nie koniec zmian – Szko-
ła Podstawowa w Smętowie 
po wakacjach doczeka się 
profesjonalnej Sali teatral-
nej wraz z garderobą. Trwa 
również remont Sali gimna-
stycznej. Jak Państwo wi-
dzą, dbamy o rozwój naszej 
młodzieży, na różnych płasz-
czyznach – niebawem przed-
stawimy efekt końcowy pro-
wadzonych prac.

Red.

Z nieoficjalnych informacji 
wynika, iż Sołectwo Lalkowy 
zajęło I miejsce w konkursie 
Piękna Wieś Pomorska 2019 
w powiecie Starogardzkim! 
Oficjalne wyniki zostaną 
ogłoszone na Dożynkach Po-
wiatowych, które odbędą się 
29 września Bolesławowie. 
Ponadto nasze Lalkowy 

Wspaniała wiadomość!
przygotowują się do konkur-
su „Piękna Wieś Pomorska” 
na szczeblu wojewódzkim - 
wyniki tego etapu poznamy 
nie wcześniej, niż 30 sierp-
nia. Tymczasem gratuluje-
my Sołtysowi wsi Lalkowy 
oraz jej Mieszkańcom i trzy-
majmy kciuki!

Red.

Więcej na str. 9

INWESTYCJE I REMONTY
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Pogoda nam niestraszna
Na sobotę, 27 lipca,                                                    
we Frący zaplanowa-
no piknik integracyjny 
- imprezę nietypową, bo  
zorganizowaną z okazji 
imienin „Anki, Magdalen-
ki, Małgorzaty i Jakuba”. 
Z inicjatywą biesiady                                                             
w parku okalającym 
Wiejskie Centrum Histo-
ryczno-Edukacyjne wy-
szedł dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Smętowie 
Granicznym, Bartłomiej 
Kozłowski, a odbyć się 
ona mogła dzięki współ-
pracy z Sołectwem i Ko-
łem Gospodyń Wiejskich                                                                 
z Frący.

Spotkanie rozpoczął cykl za-
baw i animacji dla najmłod-
szych uczestników pikniku. 
Ponadto dzieci do woli ko-
rzystać mogły z darmowego 
dmuchańca oraz waty cukro-
wej. Na uczestników konkur-
sów czekały również słodkie 
upominki. Choć pogoda tego 

dnia płatała prawdziwe figle 
impreza przebiegła według 
ustalonego wcześniej har-
monogramu. W ten sposób 
o 17 zapłonęło ognisko, a 
Panie z Frąckiego Koła Go-
spodyń Wiejskich zadbały, 
by uczestnicy imprezy mogli 
nabyć chleb ze smalcem oraz 

ciasto i kawę. Tego dnia nie 
tylko dzieci miały okazję do 
zabawy. ale również i doro-
śli, którzy integrowali się w 
tańcu aż do północy.

Gmina Smętowo Graniczne 
słynie z organizacji imprez 
zarówno o gminnym, jak i 

powiatowym zasięgu - ostat-
nia z nich, obejmująca szero-
kie grono odbiorców, odbyła 
się 10 sierpnia - Zlot Moto-
cyklowy „U Czapli” - szerszą 
relację z tego wydarzenia 
znadją Państwo w kolejnym 
wydaniu Biuletynu.

A.Z.

Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej przez lata swojej 
działalności przyzwy-
czaiły nas do ciekawych 
inicjatyw sprzyjających 
integracji osób niepełno-
sprawnych. Jedną z nich 
jest coroczny dzień tema-
tyczny.

Na przestrzeni lat organiza-
torzy tego wydarzenia prze-
prowadzili aż siedem takich 
imprez. W tym roku VIII 
Dzień Tematyczny okrzyk-
nięty został Dniem Mek-
sykańskim.  Prócz uczest-
ników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej z Lalkowych,                                
w wydarzeniu udział wzięli 
goście z Warsztatów z No-
wego i Skarszew, a także 
podopieczni Środowisko-
wych Domów Samopomocy                                                            
z Osieka, Kalisk, Kleszcze-
wa oraz Lalkowych. Ponadto                                                            
w imprezie czynny udział 
brali uczestnicy zajęć pro-
wadzonych przez Izabelę 
Muszyńską w świetlicy wiej-
skiej w Lalkowych.

W wydarzeniu udział brali 
zaproszeni goście: Zastęp-
ca Wójta Gminy Smętowo 
Graniczne, Jerzy Schar-
mach, Przewodnicząca Rady 
Gminy Smętowo Graniczne 
Barbara Szczygieł, Sołtys i 
Radny Wsi Lalkowy, Michał 
Melka, Kierownik Gminnego 

Dzień Meksykański

Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Mariola Wolnik, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Smęto-
wie Granicznym,  Bartłomiej 
Kozłowski, Prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych i Potrzebu-
jących Wsparcia, Marzena 
Ołowska oraz Przewodniczą-
ce Kół Gospodyń Wiejskich 
z Kopytkowa i Frący wraz                           
z delegacjami. 

Na przybyłych do Lalkowych 
gości czekała prawdziwa 
moc atrakcji! Między innymi 
można było nauczyć się tań-
ca rodem prosto z Meksyku, 
wziąć udział w konkursie 
plastycznym, a także w kon-
kurencji sportowej, podczas 
której śmiałkowie rzucali do 
celu sombrero. Ciekawą for-
mą rywalizacji okazało się 
być tworzenie krzywej wie-
ży z Meksyku – uczestnicy 

zabawy tworzyli wieżę z na-
chosów i sosu. Konkurencję 
na najciekawszy strój męski 
wygrał Jan Lipski z ośrodka 
w Lalkowych, natomiast na 
strój damski Mariola Gila                                                                    
z ŚDS Kaliska. Za nami już 
osiem wspaniałych dni te-
matycznych… Czym WTZ 
Lalkowy zaskoczą nas za 
rok? Nie możemy się docze-
kać!

Red.
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Smętowo dla dzieci
WYDARZENIA

Jak co roku, 1 czerwca 
w Gminie Smętowo Gra-
niczne należał do dzieci! 
Tym razem na najmłod-
szych mieszkańców cze-
kała cała masa atrakcji. 
Nie zabrakło również 
słodkich niespodzianek…
W tym roku Gminny Ośro-
dek Kultury, Sportu i Re-
kreacji we współpracy ze 
Szkołami Podstawowymi 
z terenu Gminy Smętowo 
Graniczne, Fundacją Rozwo-
ju Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz dzięki finansowaniu 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku  (w ramach pro-
jektu: „Owady - zapylacze w 
Gminie Smętowo Graniczne) 
zorganizował dla dzieci i ich 
rodzin piknik z pszczołami w 
tle. Brzmi ciekawie, praw-
da? Nic więc dziwnego, że 
całe wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowa-
niem gromadnie zebranych 
mieszkańców. W trakcie 
spotkania przeprowadzone 
zostały warsztaty ekologicz-
ne, dzieci zgłębiały wiedzę 
o owadach zapylających                       
i ich życiu. Ponadto odbyły 
się zajęcia artystyczne, pod-
czas których ich uczestnicy 
mieli okazję malowania na  
eko- torbach, przygotowy-
wali również piękne figurki 

owadów, a nawet uczyli się 
sztuki składania papieru 
- origami. Niemałym zain-
teresowaniem cieszyło się 
stanowisko „Pomorscy czują 
klimat”,  gdzie uczestnicy 
spotkania wzbogacali swą 
ekologiczną świadomość.              
O wiedzę zebranej publicz-
ności zadbali przedstawi-
ciele gospodarstwa pasiecz-
nego, którzy przybliżyli 
wszystkim zebranym cykl 
życia pszczół, a także sam 
proces wytwarzania miodu. 
Ponadto na każdego, kto 
przyniósł ze sobą makulatu-
rę czekało  w zamian drzew-
ko lub kwiaty. Organizato-
rzy spotkania zadbali, by 
pożyteczne połączone zosta-
ło z przyjemnym, dlatego na 
dzieci czekały również takie 
atrakcje, jak:  darmowa fo-
tobudka, malowanie twarzy, 
oraz dmuchańce. Na począt-
ku tego tekstu mówiliśmy 
jednak o słodkich niespo-
dziankach - na dzieci czeka-
ła przepyszna wata cukrowa 
oraz popcorn! Ponadto Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne, 
Anita Galant, przygotowa-
ła dla najmłodszych miesz-
kańców słodkie upominki. 
Jednakże nie tylko dzieci 

przybyłe tego dnia do GOK-
SiRu otrzymały słodkości, 
pani Wójt zdecydowała się 
bowiem na przejazd po te-
renie całej Gminy, gdzie 
wszystkie napotkanie dzie-
ci otrzymywały upominki. 
Takie pyszności mają swoją 
wartość kaloryczną, dlatego 
też podczas Pikniku w Smę-
towie Granicznym zadbano 

o aktywność uczestników. 
W tym celu przeprowadzono 
turniej siatkówki, a także 
grę terenową. Moc atrakcji 
przygotowana przez organi-
zatorów spotkania sprawi-
ła, że tego dnia zapomniano                                                              
o słowie „nuda” - gratulujemy 
osobom odpowiedzialnym za 
realizację i przebieg tej im-
prezy.                             A.Z.
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Wspólnie w rytmie
Tradycją jest, że w okre-
sie letnim do Gminy Smę-
towo Graniczne przyby-
wają rzesze osób zako-
chanych w muzyce disco-
-polo. Od pięciu lat na 
tych terenach odbywa się 
koncert pod nazwą „Smę-
towo – wspólnie tworzy-
my to miejsce”. W tym 
roku organizatorzy spo-
tkania zdecydowali się 
na wprowadzenie kilku 
ciekawych innowacji…

Najważniejsza z nich doty-
czy przysłówka „wspólnie”, 
który w tym roku nabrał 
szczególnego znaczenia 
dzięki współpracy z nowo 
otwartym na terenie Gminy 
Smętowo Graniczne, obiek-
tem - PORT Kopytkowo, któ-
ry był współorganizatorem 
tegorocznej edycji wydarze-
nia. Oficjalne otwarcie spo-
tkania odbyło się w sobotę,                                             
6 lipca, o godzinie 17:00, kie-
dy to uczestników imprezy 
powitali jej organizatorzy: 
Wójt Gminy Smętowo Gra-
niczne, Anita Galant, Dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Smętowie Granicznym, 
Bartłomiej Kozłowski oraz 
Dyrektor PORTu Kopytko-
wo, Andrzej Kluczkowski. 
Warto wspomnieć, iż z ideą 
organizacji imprezy, podczas 
której dziękować będziemy 
osobom zaangażowanym                                                            
w rozwój lokalnej społecz-
ności, w 2015 roku, wyszła 
obecna Wójt Gminy Smęto-

wo Graniczne, która co roku 
wręcza statuetki Koryfeusza 
osobom szczególnie zasłużo-
nym dla Gminy w obszarze 
kultury i jej promocji. Mia-
nem Koryfeusza w teatrze 
starogreckim określało się 
przewodnika chóru. Osobę, 
która wyznaczała pozosta-
łym członkom grupy tem-
po oraz wysokość dźwięku. 
Również współcześnie Kory-
feusz to osoba, której działa-
nia na polu nauki, sztuki, czy 
życia społecznego uznawane 
są za wybitne. Od roku 2015 
Wójt przyznała osobom za-
służonym dla rozwoju Gmi-
ny Smętowo Graniczne aż 26 
statuetek. W tym roku uho-
norowano Członka Zarządu 
Województwa Pomorskiego, 

Józefa Sarnowskiego. Cie-
szymy się, że możemy liczyć 
na wsparcie Pana Marszał-
ka, który nigdy nie odmawia 
pomocy i okazuje ogromne 
serce wobec potrzeb naszych 
mieszkańców. Na scenę za-
proszono również Patryka 
Gabriela, wicestarostę Po-
wiatu Starogardzkiego, któ-
rego wsparcie kulturalnych                               
i promocyjnych przedsię-
wzięć na terenie Gminy 
Smętowo Graniczne również 
zostało wyróżnione statu-
etką Koryfeusza. Ponadto 
pan Patryk często bywa 
na gminnych imprezach, 
co napawa organizatorów 
szczególnym powodem do 
dumy i radości. Wśród osób 
wyróżnionych Koryfeuszem 

znalazł się również ks. pra-
łat dr Ireneusz Smagliński, 
dyrektor wspierającego i ak-
tywnie promującego Gminę 
Smętowo Graniczne, „Radia 
Głos”. Wójt Gminy zdecydo-
wała się wyróżnić również, 
specjalistę Public Relations, 
a także wicedyrektora wspo-
mnianej wyżej rozgłośni, 
księdza Zbigniewa Gełdona. 
Niestety Księża nie mogli 
uczestniczyć  tegorocznej 
edycji koncertu, niemniej 
jednak mamy nadzieję, iż 
odbiorą swoje statuetki 
w niedalekiej przyszłości. 
Ostatniego Koryfeusza Wójt 
Gminy Smętowo Graniczne 
przekazała na ręce Andrzeja 
Kluczkowskiego, przedsta-
wiciela gospodarza obiek-

TEMAT Z OKŁADKI
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tu, na którym gościliśmy                         
w miniony weekend - PORT 
Kopytkowo. To dzięki współ-
pracy tego przedsiębiorstwa 
z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji                      
w Smętowie Granicznym 
nasza impreza przybrała zu-
pełnie nowy, szerszy format. 
Prócz osób wyróżnionych 
statuetką Koryfeusza w Ko-
pytkowie gościliśmy posłan-
kę Małgorzatę Chmiel, Rad-
nych Powiatowych: Stani-
sławę Kurowską oraz Lecha 
Kolaskę, a także Radnych 
i Sołtysów z terenu Gminy 
Smętowo Graniczne.

Organizacja wydarzenia pod 
nazwą „Smętowo - wspólnie 
tworzymy to miejsce”, stała 
się już tradycją, jednak nie 
osiadamy na laurach. Co 
roku staramy się wzbogacać 
i urozmaicać ofertę koncer-
tową o coraz to nowe atrak-
cje. Jest to możliwe również 
dzięki wsparciu sponsorów, 
do których w tym roku na-
leżą: Global Gdynia, Wodna 
Farma, SGB Bank Spół-
dzielczy Smętowo Granicz-
ne, SGB Bank Spółdzielczy 
Starogard Gdański, Konsor-
cjum Firm: ISO i Eugeniusz 
Ufniarz - Roboty Ziemne                                                             
i Elektryczne, zajmującej 
się przebudową drogi na od-
cinku Smętowo - Smętówko 
– Kopytkowo, BP Polska, 
Dekpol, GreenWay Polska 
Sp z o.o., PepsiCola, Scania 
Polska, Man, Mercedes-Benz 
Grupa Wróbel. Za każde oka-
zane wsparcie - dziękujemy!

Nowością w porównaniu do 
minionych lat była również 
organizacja imprezy trwa-
jącej aż dwa dni. W sobotę 
już od godzin przedpołudnio-
wych trwał Zlot pojazdów 
ciężarowych. Dziękujemy 
kierowcom, którzy pozwalali 
uczestnikom wydarzenia na 
zwiedzanie swoich „domów 
na kółkach”. Organizato-
rzy spotkania przygotowa-
li również szereg atrakcji                                      
i   animacji dla najmłod-
szych uczestników wyda-
rzenia. Tego dnia odbyły 
się także koncerty takich 
wykonawców, jak: DEJW, 
2PLUS2, WEEKEND oraz 
SKANER. Sobotnią część 
imprezy zakończył pokaz 
laserów. Występujące na ko-
pytkowskiej scenie gwiazdy 

porwały zebraną publiczność 
do wspólnej zabawy i tańca.                                                       
W niedzielę natomiast był 
czas na śmiech! Tego dnia 
w Kopytkowie wystąpił 
bowiem znany kabaret  - 
ŁOWCY.B, którego występ 
rozśmieszył zebraną publicz-
ność do łez. Nasz weekend 
zakończyliśmy koncertem 
zespołu Blues Station, wy-
konującego utwory zespołu 
Dżem. Dodatkowo oprócz 
atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów - chce-
my pomagać. W czasie im-
prez przeprowadzana była 
zbiórka pieniężna dla jed-
nej z naszych mieszkanek, 
pani Justyny Ziółkowskiej, 
u której w 2016 roku, w bar-
dzo młodym wieku, doszło 
do wylewu krwi do mózgu.                                                        
W czasie weekendu zebrali-
śmy kwotę: aż 4435,17 zło-
tych! Ponadto Komitet spo-
łeczny pod nazwą „Z sercem 
dla Justyny” zaplanował 
akcję, która potrwa do koń-
ca  sierpnia. W czasie Gmin-
no-Parafialnych Dożynek 
odbędą się aukcje, podczas 
których będzie można wyli-
cytować koszulkę podpisaną 
przez Radka Liszewskiego 
- lidera Zespołu Weekend. 
Została ona ofiarowana na 
rzecz naszej akcji przez Re-
dakcję Wieści z Kociewia 
- serdecznie dziękujemy za 
wsparcie! Ponadto można 
będzie wylicytować płytę 
podpisaną przez członków 
Kabaretu Łowcy.B, na któ-
rej znalazły się ich najza-
bawniejsze skecze. Zachę-

camy Państwa do śledzenia 
naszego fanpage’a – „Gmina 
Smętowo Graniczne”, gdzie 
niebawem będzie można 
znaleźć więcej informacji na 
ten temat. Polecamy akcję 
Państwa ofiarności!
Jak co roku koncert „Smęto-
wo – wspólnie tworzymy to 
miejsce” odniósł sukces i na 
długie miesiące pozostanie 
w pamięci jego uczestników, 

a jako, że nasze imprezy cie-
szą się tak ogromnym zain-
teresowaniem, z pewnością 
możemy napisać, do zoba-
czenia za rok!
Relację fotograficzną z 
tego wydarzenia znajdą 
Państwo na fanpage'u na 
portalu społecznościo-
wym Facebook pn.: "Gmi-
na Smętowo Graniczne".

A.Z.

disco polo
TEMAT Z OKŁADKI
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Z ŻYCIA GMINY WIEŚCI ZE SZKÓŁ

Doświadczenie jest 
najlepszym nauczy-
cielem
13 czerwca przekonali się                      
o tym uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Kamionce, kiedy 
to odbył się Dzień Ekspery-
mentów. W rolę profesorów 
wcieliła się grupa uczestni-
ków kółka matematyczno- 
finansowego, którzy przygo-
towani przez panie nauczy-
cielki: Honoratę Jakóbiak 
oraz Beatę Moczyńską prze-
prowadzali eksperymenty                             
w formie pokazu dla pozo-
stałych uczniów. 
(Red.: Brawo - gratuluje-
my inicjatywy!)

Wspomnienia czerwcowych zajęć
Szkoła Podstawowa w Kamionce

Siali Słońce
Uczniowie klas 4-6 przystą-
pili do akcji Siejemy Słońce, 
której celem jest promowa-
nie działania dla pszczół oraz 
tworzenie niewielkich miejsc 
wspierających ochronę bio-
różnorodności. Zakończenie 
akcji z pięknymi słoneczni-
kami już we wrześniu...
(Red.: Efekty akcji przed-
stawimy na fanpage’u 
portalu Facebook: Gmina 
Smętowo Graniczne - za-
praszamy!)

SP Kamionka

W Szkole Podstawowej                       
w Kopytkowie od trzech 
lat organizowany jest 
konkurs talentów.

Co roku jury składające się 
z przedstawicieli uczniow-
skiej braci ma do zgryzienia 
trudny orzech. Każda osoba 
zgłaszająca się do konkursu 
ma przecież sporo do zapre-
zentowania.  Zwycięzców 
tegorocznej edycji konkursu 
„Mam talent” znajdą Pań-
stwo obok. Był to trzeci prze-
gląd talentów w Kopytko-
wie, sądząc po roześmianych 
twarzach uczestników, nie 
ostatni.

III edycja Mam Talent
Szkoła Podstawowa w Kopytkowie Wyniki konkursu:

Miejsce I
Paweł Kaliszewski, 

Amelia Łuczak

Miejsce II
Antoni Góra

Miejsce III
Łukasz Kleina

Miejsce IV
Igor Brzeski,
Olaf Feiser,

Fabian Feister,
Łukasz Szmidt

Miejsce V
Zofia Górczyńska

Wyróżnienie
Urszula Cherek,

Magdalena Rehla,
Magdalena Górzyńska,

Franciszek Młyński,
Judyta Raszeja,

Klaudia Etmańska,
Wiktoria Bielińska,

Aleksandra Suchomska,
Weronika Chyła,
Donata Leńska,

Martyna Łuczak.
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Z ŻYCIA GMINYWIEŚCI ZE SZKÓŁ

Święto Szkoły z przytupem
Szkoła Podstawowa w Smętowie GranicznymW tym wydaniu naszego 

Biuletynu sporo mówimy                   
o Szkole Podstawowej 
im. Ks. P. Szynwelskiego 
w Smętowie Granicznym. 
Prócz realizowanych re-
montów i inwestycji war-
to również wspomnieć, o 
kolejnej odsłonie święta 
szkoły, którą obchodzono 
7 czerwca.
Tuż po oficjalnym otwar-
ciu zebranej na placu przy-
szkolnym publiczności 
przedstawiono przygoto-
waną przez uczniów panto-
mimę pod tytułem „Nasza 
Planeta Ziemia”. W tym 
roku organizatorzy przygo-
towali dla przybyłych go-
ści i uczniów uczestniczący                                                                          
w wydarzeniu wiele cieka-
wych zajęć i atrakcji. Na 
fotografii zamieszczonej 
tuż obok niniejszego tekstu 
mogą Państwo zobaczyć, 
jak wyglądała lekcja śpie-
wu w języku angielskim                                 
z wykorzystaniem bajko-
wych postaci. Ponadto moż-
na było dokształcić się z ję-
zyka niemieckiego podczas 
zajęć „Popołudnie z językiem 
i kulturą Niemiec”. Inną, 
równie ciekawą formą zajęć 
były warsztaty plastyczno-
-techniczne, podczas których 
uczestnicy przygotowywali 
własnoręcznie twory zwane 
„gniotkami”, a także ciągną-
ce się w nieskończoność slimy 
oraz brzmiące nieco mniej 
skomplikowanie, figurki gip-
sowe. W gabinecie pani pe-
dagog każdy z uczniów mógł 
wykonać test osobowości 
oraz poznać wachlarz swoich 
możliwości, natomiast w ga-
binecie logopedy można było 
wykonać ćwiczenia uspraw-
niające mowę, które, nawia-
sem mówiąc, nie należały 
do najprostyszych! Ponadto 
uczestnicy wydarzenia mo-
gli sprawdzić swoje umiejęt-
ności ortograficzne podczas 
„Dyktanda z dreszczykiem”, 

a także wrócić do korzeniu 
poprzez analizę tablic ge-
nealogicznych na zajęciach 
pod nazwą „Poznaj swoich 
przodków”. Ciekawą for-
mą zajęć była nauka haftu 
matematycznego „Igłą ma-
lowane”. Dużym zaintereso-
waniem wśród uczniów cie-
szyły się zajęcia z robotyki 
połączone z wystawą robo-
tów i maszyn prostych. Dla 
łasuchów i miłośników słod-
kości idealne były warsztaty 
kulinarne pod zachęcającą 
nazwą „Słodki rożek”. Rów-
nie popularne okazały się 
być zajęcia plastyczno-eko-
logiczne, podczas których 
uczniowie przygotowywali 
własne torby ekologiczne. 
Warsztatami, które przyda-
dzą się każdemu, niezależ-
nie od wieku był z pewnością 
kurs pierwszej pomocy. Po-
nadto organizatorzy zadba-
li również o rozwój wiedzy                                
z zakresu geografii, przygo-
towując zajęcia o chwytliwej 
nazwie „Piękna nasza Pol-
ska cała…”. Ciekawą formą 

zajęć były warsztaty pro-
wadzone przez naukowców                                         
z Instytutu Oceanologii Pol-
skiej Akademii Nauk: „Zo-
bacz Bałtyk okiem oceano-
grafa”. Jak Państwo widzą, 
niemal każda sala została 
wykorzystana na potrzeby 
organizacji tegorocznego 
Święta Szkoły – również                         
i w bibliotece przeprowadzo-
no zajęcia literackie „Czy-
tać zawsze warto”. Ponadto 
prócz zajęć prowadzonych 
w budynku szkoły można 

było wziąć udział w tereno-
wej grze wiejskiej „Motorem 
przez wieś”. Gratulujemy 
Dyrekcji, Gronu Pedagogicz-
nemu i pracownikom szkoły 
oraz jej uczniom organizacji 
tego wspaniałego, pełnego 
nauki, ale i rozrywki dnia. 
Życzymy Państwu, aby po 
wakacjach, mieli Państwo 
równie dużo siły i zapału, 
by nadal organizować tak 
wspaniałe przedsięwzięcia.

Red.
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Działo się w Lalkowych

UWAGA - KONKURS!

Wiesz, co to za budowla?
Jeśli tak, napisz na:

promocja@smetowograniczne.pl
Czekają nagrody!

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

Piknik Rodzinny
Dnia 2 czerwca przy 
Świetlicy Wiejskiej w Lal-
kowach świętowaliśmy 
Dzień Dziecka. To rado-
sne wydarzenie zgroma-
dziło nie tylko najmłod-
szych mieszkańców na-
szego sołectwa. Piknik 
rodzinny to wyśmienita 
okazja do wspólnej zaba-
wy niezależnie od wieku.

Uroczystość rozpoczął Soł-
tys Pan Michał Melka wi-
tając przybyłych gości a na-
szym milusińskim z okazji 
ich święta zadeklamował 
wiersz. Nie można było po-
minąć tak ważnego dnia 
jakim jest Dzień Matki. Tu 
w imieniu wszystkich dzieci 
Kasia złożyła mamom naj-
serdeczniejsze życzenia.

Młodzież opracowała i po-
prowadziła quiz wiedzy z za-
kresu filmu i literatury. Obu 
drużynom szło świetnie, od-
gadły większość pytań, przy 
czym wszyscy doskonale się 
bawili.

Organizatorzy zapewnili po-
częstunek w postaci ciasta, 
kawy i kiełbasek z grilla, 
najmłodsi otrzymali również 
słodkie upominki.

Biesiadowaliśmy do wie-
czora dzięki organizatorom, 

którymi byli:
 - Sołectwo Lalkowy,
 - Świetlica Wiejska w Lal-
kowach,
 - Stowarzyszenie "Towarzy-
stwo Przyjaciół Lalków",
 - Koło Gospodyń Wiejskich 
w Lalkowach.

Sponsorami imprezy byli 
organizatorzy oraz Pani 
Karolina Rembilas, za co 
serdecznie dziękujemy.

Opracowała:
Izabela Muszyńska

WYDARZENIA NOWINKI Z SOŁECTW
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WYDARZENIANOWINKI Z SOŁECTW

Dnia 22 czerwca 2019 
przy Centrum Kultury 
Kociewskiej odbyła się 
już po raz ósmy „Noc 
Świętojańska” inaczej 
zwana nocą kupały lub 
sobótką. Jest to święto  
wody i ognia, i te dwa 
żywioły dominowały 
tego dnia. Ta magiczna 
i najkrótsza noc w roku 
zachęca  do zabawy i za-
chowań o charakterze 
‘’magicznym”. 

Jak co roku głównymi  
atrakcjami  imprezy były: 
konkurs na najpiękniej wy-
pleciony wianek, pochód                                          
z pochodniami przez wioskę  
z wiankami na głowach, któ-
re to wspólnie  puściliśmy na 
wodzie. Kiedyś mawiano, ze 
święty Jan chrzci wodę i po 
tym dniu staje się  już „bez-
pieczna” i można korzystać                                                             
z jej życiodajnych mocy. 
Według tradycji, puszczane                                                       
w noc świętojańską wianki 
mogły wiele powiedzieć nie-
wiastom  o ich przyszłości.  
W trakcie trwania biesia-
dy odbyła się msza święta 
‘świętojańska”. Chór „Złota 
Jesień” wprawił nas w bie-
siadny nastrój swoim wy-
stępem.  Zapłonęło ognisko, 
jeden z symboli tej nocy, 
który według wierzeń miał 
za zadanie odpędzanie złych 
mocy. Do późnych godzin 
nocnych  przygrywała bie-
siadna muzyka oraz wspól-
nie bawiliśmy się  przy kara-
oke. Organizatorzy zadbali        
o poczęstunek dla wszyst-
kich - była kawa i ciasto oraz 
kiełbaski z grilla. 
 
Organizatorami tej imprezy 
było Towarzystwo Przyja-
ciół Lalków we współpracy 

Tradycyjna Noc Świętojańska 

z Radą Sołecką, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Smętowie Gra-
nicznym, Świetlicą Wiejską, 
KGW Lalkowy oraz Związ-
kiem Emerytów i Rencistów  
Koło Smętowo.

Dziękujemy Urzędowi Gmi-
ny w Smętowie Granicznym 
oraz Świetlicy Wiejskiej                       
w Lalkowach za ufundowa-
nie nagród w konkursie na 
najpiękniejszy wianek. 
    
 I. Muszyńska

J. Bukorzycka - Ziemer

Rozwój wsi Lalkowy oraz 
poziom integracji społecz-
nej napawa optymizmem. 
Cieszymy się, że w Gminie 
Smętowo Graniczne miesz-
kają osoby, które dbają o do-
bro wspólne. Niewątpliwie,                          
w Sołectwie Lalkowy do osób 
tych należą Członkowie Sto-
warzyszenia Towarzystwo 
Przyjaciół Lalków, Panie                       
z miejscowego Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz dzieci i 

młodzież uczęszczające na 
zajęcia świetlicowe, z panią 
Izabelą Muszyńską na czele. 
Nad wszystkimi działania-
mi czuwa natomiast Sołtys 
i Radny wsi Lalkowy - pan  
Michał Melka. Drodzy Pań-
stwo - czapki z głów - za  Wa-

szą prospołeczną postawę. 
Kontynuując naszą serię,                                                  
w kolejnym numerze Biule-
tynu skupimy się na dzia-
łalności... Którego sołectwa? 
Niech to będzie dla Państwa 
niespodzianką.

Red.
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KULTURA I SPORT

Wieści z boiska Sezon 2018/2019
w liczbach

1. Miejsce w tabeli: 2.
Liczba punktów: 61.

2. Rozegrano: 26meczów, 
wygrane: 19,

zremisowane 4,
przegrane: 3.

3. Mecze „u siebie”: 13, 
w tym: wygrane: 9,

remisy 2 oraz 2 porażki. 
Bilans bramkowy:

62- 21, zdobyto: 29 pkt.

4. Mecze „na wyjeździe”:13 
w tym: wygrane: 10,
remisy 2 i 1 porażka,

bilans bramkowy: 63 - 24 
zdobyto: 32 pkt.

5. W sumie strzelono
125 bramek, tracąc 45.

6. Strzelcy:
Knop (Michał) – 39

Wohlert – 19,
Szmajchel – 12,
Muszyński – 11,
Kaszewski – 9,
Moczyński – 7,

Justa – 6,
Nierodkiewicz – 6,

Karwasz – 4,
Reszka – 3,
Gruhs – 3,

Boniecki – 2,
Schwarz – 1,
Zieliński – 1.

W ostatnim numerze Biu-
letynu, z niemałą satys-
fakcją, informowaliśmy 
Państwa o awansie na-
szej drużyny piłkarskiej 
– Pogoni Smętowo – do A 
Klasy.
Awans, choć wypracowa-
ny, przyszedł tak nagle, że 
nie zdążyliśmy przygotować 
podsumowania minionego 
sezonu. W związku z tym, 
tuż obok, na zielonym tle, 
znajdą Państwo kilka cyfr                                               
i nazwisk, będących skró-
tową formą podsumowania. 
Obecnie jesteśmy już po 
dwóch pierwszych meczach 

w A Klasie. Pierwsze spotka-
nie odbyło się w świątecz-
ne popołudnie, 15 sierpnia,                       

z drużyną Rodło Trzciano. 
Tego dnia nasza drużyna 
zadebiutowała w A Klasie,                                                   
a jako, że było to ważne 
wydarzenie, Panów wspie-
rali najmłodsi gracze Pogo-
ni Smętowo, którzy, prócz 
aktywnego kibicowania, 
wyprowadzili kolegów „po 
fachu” na boisko. W tym 
spotkaniu nasza drużyna 
wygrała aż 4:1! Kolejny 
mecz rozegrany został w Ko-
rzeniewie, z tamtejszą Wi-
słą. Wynik Spotkania to 4:0 
dla gospodarzy.
Kolejne mecze przed nami, 
najbliższy już w niedzie-
lę, 25 sierpnia w Smętowie 
Granicznym – szczegóły na 
plakacie – zapraszamy do 
kibicowania!

Red.



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

3

Z ŻYCIA GMINY

Nasza piękna Gmina

KRONIKA
(za okres

od 1 czerwca
do 5 sierpnia)

Liczba
urodzeń:
13 osób:

7 chłopców,
6 dziewczynek.

Liczba
zgonów:
14 osób

7 mężczyzn,
7 kobiet.

Podziękowanie
dla Pana Dyrektora PORT Kopytkowo Andrzeja Kluczkowskiego, Pani Beaty Sonnenfeld, Pani Marioli Jeziorskiej oraz 

wszystkich Pracowników PORT Kopytkowo zaangażowanych w  zorganizowanie Przedszkolakom wspaniałego Dnia Dziec-
ka w czerwcu 2019r. Dzieci były pełne wrażeń, zachwycone. Przygotowano dla nas wiele atrakcji, smaczne jedzenie oraz 

upominki.
Życzymy Państwu wielu gości , dziękujemy serdecznie za pamięć o dzieciach, Państwa zaproszenie było dla nas przemiłe. 

Warto zajrzeć do PORT Kopytkowo!
     Dyrektor, Wychowawczynie oraz Dzieci

                                                      z Samorządowego Przedszkola w Smętowie Granicznym

Podziękowanie
dla Pana Franciszka Kaszubowskiego za sportowe koszulki dla Przedszkolaków wraz z zachętą dla najmłodszych dzieci

do uczestnictwa w treningach piłki nożnej organizowanych przez LZS „ Pogoń” Smętowo.
Warto zajrzeć na stadion Smętowo!

Dyrektor, Wychowawczynie oraz Dzieci
z Samorządowego Przedszkola w Smętowie Granicznym

Stara Jania Kościelna Jania
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