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Fot. Roma Szybut

Nordic Walking w Potęgowie

14 maja odbędzie się Puchar Polski!
W każdy wtorek bezpłatne zajęcia z kijkami
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Kolejny rekord zbiórki dla WOŚP w naszej gminie!

Po raz kolejny możemy mówić o wiel- 
kim sukcesie naszej gminy podczas  
finału WOŚP. Już po raz czternasty, jak 
co roku dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu wolontariuszy i wsparciu sponsorów  
pobiliśmy rekord kwoty zbiórki. 
 W puszkach wolontariusze zebrali 
13.437,48 zł, z licytacji i sklepiku udało nam 
się zebrać kwotę 17.064,52 zł. W sumie  
przekazaliśmy dla Fundacji 30.502,00 
zł. Sukces możliwy był dzięki pracy 40 
wolontariuszy zbierających pieniądze 
do specjalnie przygotowanych puszek 
na ulicach naszych wiosek, ekipie pracu-
jącej w Sztabie WOŚP, który mieścił się  
w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie,  

dzięki szczodrości sponsorów, darczyńców, 
uczestników aukcji, wszystkich życzliwych 
osób, które wsparły tegoroczną zbiórkę.  
Imprezę poprowadziły Joanna Basiak i Iz-
abela Zielińska. Było wiele atrakcji, zakoń- 
czonych o godz. 20 “Światełkiem do nie-
ba”. Występy solistów i zespołów działają-
cych przy GOK oraz licytacje przeplatały 
się przez cały czas trwania imprezy. Re-
kordy padały podczas tegorocznego finału 
nie tylko w Warszawie. W naszym Sztabie  
najdrożej udało się wylicytować obraz po-
darowany przez Annę Dajnowicz, który 
osiągnął cenę 1.000 zł, ogromnym zain- 
teresowaniem cieszyły się także meble, 
orkiestrowe koszulki - najdroższa wyli-

cytowana za 300 zł, kalendarze, talony, 
słodkie wypieki oraz gadżety podarowane 
przez sponsorów. W tym roku po raz kolej-
ny licytowaliśmy odpalenie “Światełka do 
nieba”, które wygrała rodzina Agnieszki  
i Pawła Nowickich. Zaszczyt odpale- 
nia tegorocznych fajerwerków przypadł  
w udziale panu Pawłowi. Serdecznie  
gratulujemy! 
 Dziękujemy wszystkim sponso-
rom, darczyńcom, uczestnikom aukcji, 
wolontariuszom, każdej życzliwej osobie, 
która wspierała tegoroczną akcję WOŚP,  
bo bez Was pobicie rekordu byłoby  nie- 
możliwe. Dziękujemy za kolejny, wspólny 
finał w GOK w Potęgowie.               (GOK)

2 CZERWCA 2017
godz. 19:30 - Występ kabaretu “KOŃ POLSKI”
godz. 21:00 - Występ zespołu “BRATHANKI”

3 CZERWCA - od godz. 14:00 do 19:00
Animacje, pokazy sprzętu rolniczego, pokazy gotowania z 
udziałem uczestników programu Hell’s Kitchen, występy 
solistów i zespołów GOK w Potęgowie.

W dniach 2 - 4 czerwca Gminny Ośrodek 
Kultury zaprasza na impreże plenerową 

“DNI POTĘGOWA”, która odbędzie się  
na placu przy Gminnym Centrum  

Kultury w Potęgowie.

3 czerwca - występy
od godz. 19:00- 22:00 występ zespołu “Akces”, “Elixir”, 
“Camasutra”; godz. 22:00 - 23:00 występ  “Norbi”
godz. 23:00 - 3:00 dyskoteka prowadzi DJ

4 CZERWCA od godz. 13:00 do 16:00 
pokazy strongmanów z udziałem Tomasza Oświe-
cińskiego, rywalizacja z mieszkańcami Gminy Potęgowo.

Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury  
w Potęgowie przygotował wiele atrakcji 
w okresie zimowych ferii. Z oferty przy-
gotowanej przez GOK mogli skorzystać 
zarówno najmłodsze i nieco starsze  
dzieci wypoczywające w naszej gminie 
oraz dorośli. 
 Podczas tegorocznej „Feriady  
z GOK-iem” najmłodsi mieszkańcy naszych 
sołectw zostali zaproszeni do wspólnych 
warsztatów i zabaw integracyjnych, prowa- 
dzonych przez pracownice GOK podczas 
“Objazdowych ferii”, czyli tygodniowej 
wędrówce do świetlic wiejskich pt. “Zrób-
my sobie zabawkę”, która odbyła się w pier-
wszym tygodniu ferii. W trakcie warsztatów 

dzieci w świetlicach w Żochowie, Wielisze-
wie, Nowej Dąbrowie, Łupawie i Malczko- 
wie kreatywnie tworzyły filcowe zabawki, 
skarpetkowe bałwanki, pacynki, itp. Zorga-
nizowano także wspólny wyjazd do kina.
 Na zajęcia zapraszały także świe-
tlice w Rzechcinie, Głuszynku, Grąbkowie 
i Dąbrównie. W feryjnej ofercie świetlic 
wiejskich znalazły się m.in. warsztaty 
biżuterii, decoupage, feryjne rozgry- 
wki gier planszowych, gry i zabawy dla  
najmłodszych. Dzięki pięknej zimowej 
aurze gry i zabawy ruchowe odbywały 
się nie tylko w świetlicach i sali GCK, ale 
również na świeżym powietrzu.

(GOK)

Feriada 2017, czyli zimowy wypoczynek z GOK

Fot. GOK

Fot. GOK
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Wystawa dawnego sprzętu gospodarczego w Żochowie

Od 18 lutego do 6 marca w Domu 
Ludowym w Żochowie trwała wysta-
wa dawnego sprzętu wiejskich gospo-
darstw domowych i wyposażenia nieist-
niejących małych szkół wiejskich.

Na wystawie prezentowane były drobne 
urządzenia i narzędzia rolnicze, ogrodnicze 
i domowe oraz muzyczne, wideofoniczne 
i optyczne. Ponadto wystawa obejmowała 
także dawne wyposażenie i pomoce dyda-
ktyczne szkół i jej uczniów wraz z lektura-

mi, podręcznikami i przyborami szkolnymi 
włącznie.

Wystawę obejrzało ponad 200 osób  
z różnych miejscowości gminy Potęgowo 
i powiatu słupskiego. Najliczniejszą grupę 
zwiedzających stanowili uczniowie dru-
gich i trzecich klas Zespołu Szkół w Łupa- 
wie, którzy przybyli wraz z wychowawcami. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglą- 
dały zgromadzony sprzęt, którym posługi-
wali się ich pradziadowie. Wystawę podsu-

mowano krótką prelekcją na temat historii  
i pochodzenia oraz przeznaczenia i sposo-
bu użytkowania poszczególnych eks-
ponatów. 

Organizatorem wystawy był sołtys 
sołectwa Żochowo Mieczyslaw Krymski, 
społecznik, prywatnie pasjonat historii  
i kolekcjoner wystawionych eksponatów. 
Ekspozycję odwiedził również wójt gminy, 
wręczając przy okazji panu Mieczysławowi 
prezent z okazji jego 70. urodzin (KK)

Powitanie wiosny  
w Potęgowie z GOK

21 marca Gminny Ośrodek Kultury  
w Potęgowie zaprosił dzieci na „Powi- 
tanie wiosny”. 

Dla wszystkich gości przygotowane zo-
stały grill oraz ognisko, które od wcze-
snych godzin rannych płonęło na placu 
przy GCK w Potęgowie. Wspólnie z dziećmi  
z Przedszkola z Potęgowa oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Potęgowie piekliśmy kieł-
baski oraz chlebek. Pieczone specjały sma-
kowały zarówno maluchom, jak i starsza-
kom, a ciepły napój uzupełniał wiosenny 
poczęstunek. Było gwarnie, radośnie  
i ciepło, mimo chłodnego, wiosennego 
wiatru. (GOK)

Ferie zimowe w Domu Ludowym w Żochowie

Podczas tegorocznych ferii zimowych 
dla dzieci i młodzieży szkolnej świetli-
ca Domu Ludowego w Żochowie była 
otwarta dla wszystkich, którzy chcieli 
spędzić tu wolny czas od zajęć szkolnych 
i obowiązków domowych.

Oprócz prostych robótek ręcznych,  
w czasie których wykonywano stroiki, 
ozdoby choinkowe i laurki okolicznościo-
we, chętnie włączano się do tworzenia 
przeróżnych figurek, pacynek i kukiełek  
z tkanin i prostych materiałów, które były 
w zasięgu ręki. Dla relaksu dzieci wraz ze 
swymi opiekunami śpiewali i recytowały 
wiersze o tematyce zimowej lub bawili się 
w dawno zapomniane gry i zabawy szkolne 

Fot. Sołectwo Żochowo

takie jak: “Budujemy mosty”,  “Gąski, gąski 
do domu”,  “Mam chusteczkę haftowaną”  
i “Wiewiórki z dziupli”. 

Jednak najważniejszym wydarzeniem, 
które miało miejsce, były Feriada z GOK-
iem, Choinka Noworoczna i na zakończe-
nie ferii - X Sołecki Turniej Tenisa Stołowe-
go, którym to podsumowano “Ferie 2017”  
w Żochowie.

Sołeckie Ferie Zimowe w Żochowie były 
też niewątpliwą okazją do integracyjnych 
spotkań tutejszych mieszkańców przy 
wspólnej rozmowie, zabawie, przyjaznej  
i rodzinnej atmosferze społecznej. 

(Mieczysław Krymski)

Fot. GOK
Fot. Sołectwo Żochowo
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Puchar Polski Nordic Walking 2017 w Potęgowie

14 maja do Potęgowa przyjedzie 
kilkuset zawodników oraz pasjonatów, 
którzy wezmą udział w Pucharze Polski 
Nordic Walking. Będzie to jedna z sied-
miu imprez tej rangi, które organizuje 
Polska Federacja Nordic Walking. 

29 marca podpisano umowę o współpracy 
pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Potęgowie reprezentowanym przez 

dyrektor Joannę Basiak, a Polską Fed-
eracją Nordic Walking reprezentowaną 
przez prezesa Olgierda Bojke. Efektem tej 
współpracy będzie organizacja imprezy 
sportowej w ramach cyklu zawodów „Pu-
char Polski Nordic Walking 2017” w dniu 
14 maja 2017 roku w Potęgowie. Przed- 
stawiciele Federacji wspólnie z wójtem gmi-
ny Dawidem Litwinem odwiedzili również 
trasę zawodów, na której trwają obecnie 

prace porządkowe. W ramach przygot-
owań do Pucharu Polski, w każdy wtorek  
o godz. 16:30 w Potęgowie odbywają się 
bezpłatne treningi Nordic Walking dla 
wszystkich chętnych, prowadzone przez 
profesjonalnego instruktora. 

Podczas Pucharu Polski w Potęgowie, 
zawodnicy będą rywalizować na trzech 
dystansach: 21,1 km, 10 km oraz 5 km. 
Wszyscy uczestnicy wezmą udział w loso-
waniu samochodu osobowego SUZUKI 
SWIFT, ufundowanego przez Santander 
Consumer Bank. Organizatorem Pucharu 
Polski w Nordic Walking jest Federacja, do 
której należy m.in. wytyczenie trasy czy 
ufundowanie nagród. Z kolei gospodarz 
zawodów gmina Potęgowo, zobowiązuje 
się do uzyskania stosownych zezwoleń, za-
bezpieczenia trasy, działań informacyjnych 
i promocyjnych. Częściowy koszt organi-
zacji imprezy w kwocie 40.000 zł pokryje 
sponsor pozyskany przez gminę, dzięki 
czemu wydarzenie nie obiąża budżetu 
samorządu. (KK)

Fot. UG Potęgowo

2 stycznia w Urzędzie Gminy Potęgowo 
oficjalnie działalnośc rozpoczął punkt 
nieodpłatnej pomocy prawnej.

Było to możliwe dzięki zawartemu 27 
września 2016 r. porozumieniu pomiędzy 
powiatem słupskim a gminą Potęgowo. 
Na podstawie porozumienia gmina użycza 
bezpłatnie pomieszczenia. Powiat zobo- 
wiązał się przekazywać gminie Potęgowo 
3% dotacji celowej  na zadania z zakresu 
administracji rządowej na 2017 rok, na 
pokrycie kosztów obsługi organizacyjno 
– technicznej punktu nieodpłatnej pomo-

cy prawnej. Lokalizacja punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej w naszej gminie jest 
uzasadniona znaczącą grupą osób, którym 
ta pomoc przysługuje zgodnie z art. 4 usta- 
wy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).

Nieodpłatna pomoc prawna jest udziela-
na mieszkańcom gminy oraz powiatu 
słupskiego, w Urzędzie Gminy w pokoju 
nr 4. Pomoc prawna jest świadczona przez 
radców prawnych ze Stow. Zaborskie To-
warzystwo Naukowe. (KK)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w UG

Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek 14:00 – 18:00

Wtorek 08:00 – 12:00

Środa 14:00 – 18:00

Czwartek 14:00 – 18:00

Piątek 08:00 – 12:00

Darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają: młodzież 

do 26. roku życia, osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społe-

cznej na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, osoby, które ukończyły 65 lat,

osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni 
lub poszkodowani katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią techniczną, 

kobiety w ciąży.
 

Co obejmuje? Pomoc prawna polega  
na poinformowaniu osoby uprawnionej  

o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach, 

wskazaniu osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania dotyczącego jej problemu 

prawnego, pomocy w sporządzeniu pro-
jektu pisma w zakresie niezbędnym  

do udzielenia pomocy, z wyłączeniem 
pism procesowych.

Fot. UG Potęgowo
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Duża inwestycja drogowa  
zrealizowana w Nieckowie

Głównymi celami zadania była popra-
wa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego oraz zwiększenie skute- 
czności i dostępności transportowej dla 
mieszkańców gminy.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie 
przebudowy drogi o łącznej długości 1.024 
mb - wykonanie nowej nawierzchni z masy 
asfaltowej i poboczy z kruszywa drogo-
wego. Rozbudowano także oświetlenie 
uliczne zasilane z istniejącej sieci oświetle-
nia drogowego. Wykonawcą prac inwesty-
cyjnych była firma STRABAG Sp. z o.o. Za-
danie realizowano od 30 listopada do 29 
grudnia 2016 r. Całkowita wartość wyniosła 
400.323,56 zł. (KK)

Zakończono modernizację drogi 
gminnej w Grąbkowie

W grudniu 2016 zakończono i oddano 
do użytku inwestycję pn. “Moderni- 
zacja drogi gminnej w miejscowości 
Grąbkowo I Nr 121026G” (kolonia pod 
Łupawą). 

Zakres inwestycji obejmował przebudowę 
drogi polegającą na wykonaniu nowej 
nawierzchni z kruszywa drogowego  
o łącznej długości 758 mb i szerokości 4,0 
m. Wartość inwestycji: 170.583,00 zł. Gmina 
uzyskała dofinansowanie w kwocie 49.596 
zł ze środków budżetu Województwa Po-
morskiego. Wykonawcą prac inwestycy-
jnych był Zakład Usług Publicznych ZB  
w Potęgowie w ramach jego statutowych 
obowiązków. (KK)

Rozbudowa oświetlenia  
ulicznego w 2016 r.

W związku z licznymi wnioskami miesz-
kańców każdego roku wykonywane są 
kolejne zadania w zakresie oświetlenia 
dróg i ulic gminnych. 

Wnioski w sprawie budowy oświetlenia są 
realizowane w miarę posiadanych środków, 
uwzględniając kolejność ich wpływu lub 
pilną potrzebę realizacji. Na terenie gminy 
w roku 2016 wykonano rozbudowę oświe- 
tlenia w miejscowościach: Łupawa, Wieli- 
szewo, Potęgowo, N. Dąbrowa, Rzechcino, 
N. Skórowo, Węgierskie, Grąbkowo oraz 
Runowo. Łącznie wybudowano 22 punk-
ty o wartości 145.450 zł. Wykonawcą była  
ENERGA Oświetlenie, a udział gminy w kosz- 
tach rozbudowy wynosił 50%. (KK)

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE POTĘGOWO

Perspektywa rozwoju sieci 
gazowej w gminie Potęgowo

20 marca w Urzędzie Gminy Potęgowo 
doszło do podpisania listu intencyjnego 
w związku z planowanym przez Polską 
Spółkę Gazownictwa rozwojem sieci 
gazowej.

Gmina Potęgowo oświadcza w liście, iż 
jest zainteresowana powstaniem odcinka 
sieci gazowej na swoim terenie. Inicjatywa 
ma na celu ustalenie możliwości budowy 
gazociągu oraz zasad jego funkcjonowa-
nia. Stanowi ona podstawę rozpoczęcia 
prac analitycznych i projektowych przez 
PSG we współpracy z gminą. Dostęp do 
gazu to jeden z czynników przyspiesza-
jących rozwój społeczno-gospodarczy,  
a także dobry sygnał dla inwestorów  
i poprawa warunków dla mieszkańców. 
Wkrótce odbędą się spotkania z mieszkań-
cami w celu rozpoznania zapotrzebowania 
na gaz. (KK)

Budowa sieci wodociągowej  
w Nowym Skórowie

Zakończono inwestycję związaną z bu-
dową sieci wodociągowej w drodze 
gminnej działka Nr 65 w miejscowości 
Nowe Skórowo. 

Zakres inwestycji obejmował m.in. wyko-
nanie zewnętrznej sieci wodociągowej 
o długości 173 mb, wykonanie przyłączy 
wodociągowych do granicy działek – 5 szt 
oraz hydrantu pożarowego nadziemnego. 
Inwestycja dotyczyła uzbrojenia działek nr 
64/3; 64/4; 64/5; 64/6 i 64/7 położonych 
w miejscowości Nowe Skórowo  przezna- 
czonych pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne.

Inwestycję realizowano od 16 listopa-
da 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Wartość  
inwestycji: 39.941,40 zł. Wykonawca: 
Zakład Usługowo - Produkcyjno – Hand-
lowy „HIRSZ”  ze Stężycy. (KK)

Przebudowa drogi gminnej  
Żochowo – Łupawa ETAP II

5 kwietnia przekazany został plac bu-
dowy dotyczący inwestycji pn. „Prze-
budowa drogi gminnej Żochowo – Łupa- 
wa ETAP II”.

Miejscem spotkania był teren budowy tj. 
droga gminna Nr 121031G z Żochowa do 
Łupawy. Przebudowie podlega odcinek 
drogi od Zakładu Przetwórstwa Rybnego 
– FARIO, działka nr 128/1 poprzez tereny 
leśne do miejscowości Łupawa. W zakres 
inwestycji wchodzi droga o długość 2.320 
mb.

Koszt budowy wynosi 679.067,54 zł brut-
to. Rozpoczęcie robót zaplanowano na 
18 kwetnia, a zakończenie na koniec maja 
2017 r. Na czas robót podczas przebudowy 
drogi gminnej Żochowo-Łupawa wprowa- 
dzona będzie przez wykonawcę robót  
zmiana organizacji ruchu. (KK)

ZDJĘCIA ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.POTEGOWO.PL

Fot. UG Potęgowo Fot. UG Potęgowo Fot. UG Potęgowo
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Lodowa Pułapka 2017 – ćwiczenia OSP
Ćwiczenia taktyczno - zgrywające dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych od- 
były się w sobotę 18 lutego na 
jeziorze Darżyńskim. Manewry obej- 
mowały zagadnienia związane z bez- 
pieczeństwem oraz praktycznym uży-
ciem wyposażenia i sprzętu wyko-
rzystywanego w ratownictwie wod-
no-lodowym. W ćwiczeniach wzięły  
udział zastępy z OSP w Potęgowie, OSP 
w Łupawie oraz OSP we Włynkowie 
(gmina Słupsk). 

Podczas działań wykorzystano ubrania wy-
pornościowe, sanie lodowe, drabiny oraz 
liny asekuracyjne, które mogą zostać wyko-
rzystane podczas ratowania osób poszko-
dowanych w obrębie akwenów wodnych 
pokrytych lodem.

- Sprawdzono nie tylko możliwości niesie-
nia pomocy osobom, które uległy wypad-
kom na tafli lodowej, ale także możliwość 
wydostania się z przerębla lodowego ra-
towników. Dziękuję druhom biorącym 
udział w przedsięwzięciu za profesjonalne 

podejście do zagadnienia i stawienie czoła 
trudnościom jakie mogą napotkać na 
akwenach wodnych w niebezpiecznych 
warunkach zimowych – mówił Łukasz 
Ulaszek, kierownik ćwiczeń, OSP Potę-
gowo.
- Strażacy w sposób praktyczny spraw- 
dzili możliwości sprzętu, który może zo- 
stać użyty podczas działań na akwenach 
wodnych. Praca w bardzo zimnej wodzie, 
na głębokości kilku metrów zmusza orga- 
nizmy ratowników do ekstremalnego 
wysiłku - ocenił inicjatywę przeprowadze-
nia ćwiczeń Tomasz Orłowski, główny roz-
jemca ćwiczeń z OSP Włynkowo.

- Cieszę się, że udało się przeprowadzić 
manewry, które zainicjowali sami straża-
cy. Ratownicy przetrenowali wiele technik 
i wariantów niesienia pomocy osobom, 
pod którymi zarwał się lód. Nowocze-
sny sprzęt znakomicie sprawdził się  
w trudnych warunkach chroniąc 
udzielających pomocy. Mam nadzie-
ję, że zdobyte doświadczenie pozwo-
li nabrać pewności strażakom ocho- 
tnikom i skutecznie zaprocentuje pod-
czas akcji prowadzonych nie tylko  
w okresie zimowym  – mówi Piotr Basa- 
rab, Komendant Gminny Związku OSP RP  
w Potęgowie. (OSP)

Nowy sprzęt warty niemal 40 000 zł dla OSP

4 lutego w Potęgowie odbyło się ofi-
cjalne przekazanie sprzętu specjali- 
stycznego dla jednostki Ochotni- 
czej Straży Pożarnej, połączone z wal- 
nym spotkaniem sprawozdawczym. 
Doposażenie było możliwe dzięki do-
tacji z Krajowego Systemu Ratowni- 
czo-Gaśniczego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
budżetu gminy Potęgowo.

Potęgowska jednostka wzbogaciła się  
o ubrania wypornościowe służące do dłu-

gotrwałej pracy w wodzie, aparat powietrz-
ny służący do ochrony dróg oddechowych 
w warunkach pożarowych, motopompę 
szlamową wykorzystywaną podczas wy-
pompowywania zanieczyszczonej wody. 
Ponadto zakupiono kaski do ratownictwa 
wodnego, ABC nurkowe, megafon, ubranie 
strażackie specjalistyczne, standardowe 
ubrania strażackie, węże tłoczne, obuwie 
strażackie, kominiarki niepalne oraz hełm 
Gallet .

Sprzęt przekazali wspólnie kpt. Jędrzej Ba-

nasik z Komendy Miejskiej PSP w Słupsku 
oraz Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. 
Stronę przyjmującą reprezentował dh Łu-
kasz Ulaszek, prezes OSP w Potęgowie  
i dh Marcin Drużba, gospodarz OSP w Potę-
gowie.

Łączna kwota dotacji wyniosła 36.857,81 zł. 
Udział Gminy Potęgowo wyniósł 3.494,99 
zł co stanowi około 9,5% kwoty doposaże-
nia, dając znakomity wskaźnik jeżeli chodzi 
o zaangażowanie środków własnych wo-
bec pozyskanych z zewnątrz. (OSP)

Fot. OSP

Fot. OSP
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Efekty projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”

Dzięki dofinansowaniu z UE w gminie 
Potęgowo trwa edukacyjna rewolucja. 
W ramach projektu zakupiono pomoce 
dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny 
o łącznej wartości blisko 139 000,00 zł. 
Projektem objęci są uczniowie Zespołu 
Szkół w Potęgowie, Zespołu Szkół  
w Łupawie oraz Szkoły Podstawowej  
w Skórowie.

Szkoły wyposażone zostały m.in. w tablice 
multimedialne, projektory, laptopy, w 
przyrządy badawcze, modele anatomiczne, 
zestawy doświadczalne, a także szafy na 
odczynniki i dygestoria, dzięki którym 
uczniowie pod nadzorem nauczyciela 
będą mogli przeprowadzać doświadczenia 
chemiczne Ponadto Szkoła Podstawowa 
w Skórowie wzbogaciła się o nowoczesne 
laboratorium fonetyczne. 

Realizacja zajęć z wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych sprawia, że mają one atrak-
cyjną i przystępną formę oraz pobudzają 
kreatywność uczniów, motywują ich do 
aktywności poznawczej oraz inspirują do 
działań edukacyjnych. Doposażenie szkół 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz 
sprzęty to pierwsze namacalne efekty reali- 
zacji projektu. Nauczyciele i uczniowie nie 
kryją zadowolenia z otrzymanych pomo-
cy. Na efekty prowadzonych zajęć przyj-
dzie nam jeszcze poczekać. Będziemy na 
bieżąco informować o dalszych działaniach 
zaplanowanych w ramach projektu.

Celem projektu „Nowoczesna Edukacja w 
Gminie Potęgowo” jest podniesienie kom-
petencji kluczowych uczniów poprzez 
udział w dodatkowych zajęciach matema- 
tyczno-przyrodniczych, informatycznych 

oraz językowych, a także wyrównanie szans 
oraz pomoc w wyborze ścieżki edukacyj-
no-zawodowej. W szkołach realizowane są 
zajęcia wyrównawcze oraz rewalidacyjne.

Projekt współfinansowany jest z Europej- 
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Pod-
działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej). 
Całkowita wartość projektu wynosi 775 
800,00 zł, w tym wartość dofinansowania 
wynosi 737 010,00 zł oraz wkład własny w 
postaci udostępnienia sal szkolnych na za-
jęcia w wysokości 38 790,00 zł. Realizacja 
projektu obejmuje lata szkolne 2016/2017 
oraz 2017/2018. Projekt realizowany jest 
w partnerstwie ze stowarzyszeniem Hu-
maneo. (KK)

Informujemy, iż zgodnie z nowymi wyty-
cznymi od dnia 01.01.2017r. pomocą ży-
wnościową w ramach Programu  Opera-
cyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 
Europejskiego Funduszu Pomocy Na-
jbardziej  Potrzebującym w Podprogram-
ie 2016 (PO PŻ) mogą być objęte osoby  
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej, spełniające kryteria określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  
i których dochód nie przekracza 200%  
kryterium dochodowego uprawniające-
go do skorzystania z pomocy społecznej,  
tj.  1268 zł dla osoby samotnie gospodaru-
jącej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Nieodpłatną dystrybucję artykułów spo- 
żywczych wśród najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców gminy Potęgowo pro- 
wadzi Fundacja Bocianie Gniazdo w 
Runowie,  przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Potę-
gowie.

Szczegółowych informacji na temat moż-
liwości skorzystania z pomocy udzielają 
pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Potęgowie, pok. nr 
13 lub pod numerem tel. 59 811 51 14, w 
godz. od 7:30 do 15:30. 

(GOPS)

KOMUNIKAT
PODATKI

OPŁATY LOKALNE

Przypominamy o obowiązku  
informowania Wójta Gminy  

o wszystkich zmianach  
w powierzchni budynków,  

sposobu użytkowania budyn- 
ków i gruntów oraz  

o zmianach danych osobowych 
(miejsca zamieszkania, nazwiska), 

zgodnie z ustawowym  
obowiązkiem.

Fot. UG Potęgowo
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Świętowaliśmy gminny Dzień Kobiet w Potęgowie

Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Ko-
biet, odbyło się 10 marca w Gminnym 
Centrum Kultury w Potęgowie.

Wszystkie Panie, które przybyły na 
uroczystość, były witane kwiatkami, które 
wspólnie wręczali: Wójt Gminy Potęgowo 
Dawid Litwin, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Potęgowo Waldemar Zientarski oraz 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Potęgowo Bogdan Chwal. Przybyłych 
gości wspólnie powitali  Dyrektor GOK w 
Potęgowie Joanna Basiak, Wójt oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy. Życzenia z bukie- 
tami kwiatów na ręce Małgorzaty Dąbrow-

skiej Skarbnik Gminy Potęgowo z oka-
zji Dnia Kobiet, Dnia Sołtysa oraz Dnia 
Mężczyzny rozpoczęły piękną uroczystość, 
podczas której na wszystkich gości, trady-
cyjnie czekały słodkie wypieki oraz gorące 
i zimne napoje.

Na wszystkie Panie czekała nieodpłat-
na strefa SPA w której: Roma Szybut 
zapraszała na zabiegi pielęgnacyjne całego 
ciała, Paulina Pikuła wykonywała profesjo- 
nalny manicure, Joanna Leśniak z salo-
nu fryzjerskiego Atelier w Potęgowie  
z koleżankami wykonywały nowocze-
sne fryzury zarówno dla dorosłych jak  

i dla dzieci. Mistrzowski makijaż pro-
ponowała Jagoda Podlewska, nato-
miast Martyna Duk kunsztowny man-
icure oraz kosmetyki firmy Mary Key. 
Firma AVON również zagościła podczas 
wydarzenia, dzięki obecności Jowi-
ty Właśniak. Roma Szybut oraz Jo- 
wita Właśniak przygotowały niespodzian- 
ki, które na koniec zostały rozlosowane 
wśród kobiet uczestniczących w zabiegach. 

W trakcie tegorocznych obchodów Dnia 
Kobiet wystąpili: zespół „Retro Band”, 
zespół „Potęgowianki”, zespół „Wiśta Wio!”.  
W scenkach kabaretowych wystąpili:  
“Kabaret Nowych Panów”, czyli pano- 
wie: Jarosław Malek i Piotr Szadziński  
z debiutanckim kabaretowym przedsta- 
wieniem o sprawach damsko - męs-
kich,  Remigiusz Ciuńczyk, uczeń szkoły 
ponadgimnazjalnej, uczestnik koła te-
atralnego działającego przy GOK, młode 
panie z sołectwa Dąbrówno skupiły uwagę 
wszystkich zabawną scenką z wyjaz-
du do SPA. Na zakończenie miłego wie- 
czoru wystąpił Krzysztof Szpot, instruktor, 
muzyk, kompozytor, autor tekstów, laure-
at wielu konkursów i festiwali ogólnopol- 
skich, lider zespołu „One moment”.

Podsumowując, tegoroczne obchody Dnia 
Kobiet należy zaliczyć do bardzo udanych. 
Dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę! 

(GOK)

W Przedszkolu w Potęgowie zapraszanie 
babć i dziadków na uroczystość z okazji 
ich święta jest tradycją na stałe wpisaną 
w repertuar imprez przedszkolnych.  
W tym roku spotkanie z dziadkami 
odbyło się 17 lutego w Gminnym Cen-
trum Kultury. 

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie 
mogli podziwiać swoje pociechy w różnych 
formach artystycznych. Dzieci zaprezen-
towały swoim bliskim programy słowno 

- muzyczne. Były wiersze, taniec, śpiew 
oraz gra na instrumentach. Jak zwykle 
przedszkolaki stanęły na wysokości zada-
nia i wszystko wypadło świetnie. Na twarz-
ach przybyłych gości widać było dumę, 
radość i wzruszenie. Po występach dzieci 
obdarowały swoich bliskich własnoręcznie 
wykonanymi prezentami. Na koniec przed- 
szkolaki zaprosiły babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek. 

Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. 

Spotkanie upłynęło w miłej, wręcz rodzin-
nej atmosferze. A wszystko dzięki naszym 
Czcigodnym Gościom. To oni stworzyli 
tego dnia  niepowtarzalny i wyjątkowy kli-
mat.

Kochane Babcie, drodzy Dziadkowie, jesz-
cze raz życzymy Państwu wszystkiego co 
najlepsze, samych pięknych i radosnych 
chwil w życiu oraz tego, abyście zawsze byli 
dumni ze swych wspaniałych wnuków. My 
jesteśmy! (Marzena Jasińska)

Fot. GOK

Uroczysty Dzień Babci i Dzień Dziadka Fot. Przedszkole w Potęgowie
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Powiatowy  Konkurs  Recytatorski

21 lutego w Zespole Szkół im. A. Mickie- 
wicza w Łupawie odbył się powiatowy 
konkurs recytatorski Świeczka dla  
Mistrza Adama, którego organizato- 
rem jest Kamila Rejtner – nauczyciel 
języka polskiego.

W tegorocznych zmaganiach, z podziałem 
na dwie kategorie – szkołę podstawową  
i gimnazjum - wzięło udział 17 uczestników 
z sześciu szkół: Zespołu Szkół w Czarnej 
Dąbrówce, Gimnazjum nr 1 w Lęborku, 

Zespołu Szkół w Gogolewie, Zespołu Szkół 
w Stowięcinie, Zespołu Szkół w Łupawie 
oraz Szkoły Podstawowej w Głobinie.

W jury wyłonionym drogą losowania 
spośród opiekunów uczniów biorących 
udział w konkursie zasiadały: Beata Cyrny, 
Wiesława Rutkiewicz oraz Bożena Bujak.  
W kategorii szkoły podstawowej przyzna-
no: I miejsce ex aequo Witoldowi Stolc 
(fragm. Pani Twardowskiej) ze szkoły  
w Czarnej Dąbrówce oraz Aleksandrze Sta-

chowicz (Pies i wilk) ze szkoły w Gogolewie, 
II miejsce natomiast zdobyła Julia Gaweł 
(Lis i kozioł) ze szkoły w Głobinie. Wyróżnio-
no także Agatę Haponiuk (Zając i żaba) ze 
szkoły w Czarnej Dąbrówce. W kategorii 
gimnazjum również przyznano dwa I miej-
sca: Kindze Kuczwalskiej (Przyjaciele) ze sz-
koły w Lęborku oraz Julii Sikorskiej (Gdy ty 
mój trup) ze szkoły w Czarnej Dąbrówce, II 
miejsce zajęła Natalia Matusiak (Romanty-
czność) ze szkoły w Łupawie. Wyróżniono 
Dominikę Sobierańską (Golono, strzyżono) 
– także uczennicę szkoły w Łupawie.

Zaznaczyć należy, że recytatorzy prezen-
towali bardzo wysoki poziom i doskonałe 
umiejętności aktorskie podczas prezen-
tacji trudnych utworów wieszcza – Adama  
Mickiewicza. Natomiast nagrody w kon- 
kursie zostały ufundowane przez Radę 
Rodziców przy Zespole Szkoł w Łupawie.    

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, ich 
opiekunom, a także zgromadzonym goś- 
ciom i zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu. (Kamila Rejtner)

Dzieci z Przedszkola w Łupawie czytają misiom z całej Polski
“Mały Miś w świecie wielkiej literatu-
ry” to ogólnopolski projekt rozwija-
nia czytelnictwa i współpracy między 
przedszkolami. Jego autorką jest Ane-
ta Konefał, dyrektor Przedszkola nr 1  
w Kolbuszowej. Patronat nad projektem 
objęło m.in. czasopismo ,,Przedszkolne 
ABC” i Rzecznik Praw Dziecka.

Przedszkola przystępujące do projektu 
podzielone są na grupy, które liczą po 10 
placówek. Każde przedszkole przygotowu-
je swojego misia, który odwiedzi dzieci z 9 
przedszkoli i wysłucha czytanych specjal-
nie dla niego bajek, opowiadań i baśni.

Dzieci z Przedszkola w Łupawie, wspólnie  
z Moniką Szymborską i Olą Nowak, przy-
gotowały do podróży misia, któremu nada-
no imię ,,Różyczka”. Miś wyposażony zos-
tał w dziennik podróży, w którym wpisuje 
się tytuł czytanej mu bajki, wkleja zdjęcie 
grupy oraz wpisuje dedykację. Po trzech, 
czterech dniach ,,pluszowy gość” wysyłany 
jest w dalszą podróż po Polsce. Różyczka 
odwiedzi Chełm, Pruszcz Gdański, Byd- 
goszcz, Ząbkowice Śląskie, Białystok,  
Kazuń Nowy, Poznań i dwa przedszkola  
w Bytomiu.
 
Program spotkał się z ogromnym zainte- 
resowaniem i sympatią ze strony dzieci.  

Z wielką niecierpliwością wyczekują 
na przybycie listonosza i kolejnego mi- 
sia. Ponadto przedszkolaki uczestniczyły 
w równolegle prowadzonych projek-
tach: „Mały Miś i polskie tradycje Bożego 
Narodzenia” - był to dwutygodniowy pro-
jekt, podczas którego oprócz promowania 
czytelnictwa dzieci wykonywały zadania: 
wysyłka kartek do 9 przedszkoli na tere-
nie Polski, ubieranie choinki, dekorowanie 

pierniczków oraz nauka Misiowej kolędy pt. 
,,Nie płacz , nie płacz Jezu...”. Otrzymaliśmy 
również piękne kartki z cudownymi ży-
czeniami z innych placówek. “Mały Miś  
i Dzień Bezpiecznego Internetu” - dzieci 
zapoznane zostały z Internetem oraz z tym, 
do czego możemy go wykorzystać. Celem 
zajęć było uwrażliwienie dzieci na zagroże-
nia jakie mogą napotkać podczas korzysta-
nia z Internetu. (Monika Szymborska)

Fot. ZS w Łupawie

Fot. Przedszkole w Łupawie
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25 i 26 lutego odbył się I Otwarty Turniej 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Potęgowo. W imprezie udział  
wzięły aż 24 zespoły. Współorganiza-
torem był KS Potęgowo.

Tak duża liczba zawodników sprawia, że 
Turniej Wójta w Potęgowie był jedną z naj-
większych, halowych imprez sportowych 
tej zimy w naszym regionie. Zawody odbyły 
się w hali Zespołu Szkół w Potęgowie. 25 
lutego w godz. 8:00 - 21:30 rozegrano me-
cze grupowe. Finały odbyły się 26 lutego 
(niedziela). 1. miejsce zajął zespół ALMIR, 2. 

miejsce - DĄB KUSOWO, 3. miejsce - MIKOL
4. miejsce - M/W-Transport/For Cars. 
Przyznano także wyróżnienia indywidu-
alne. Najlepszy strzelec - Tomasz Ulanowski 
(Mikol - 9 goli). Najlepszy zawodnik - Mar-
cin Pacholski (M/W - For Cars). Najlepszy 
bramkarz - Paweł Zieliński (Almir).

Po raz pierwszy turniej rozgrywany był 
w formule otwartej, wzięły w nim udział 
drużyny także spoza gminy Potęgowo. 
Uczestnicy chwalili sobie organizację im-
prezy, a wiele drużyn już zapowiedziało 
chęć udziału w kolejnej edycji. (JU)

Młodzi także zagrali na hali! 
Cykl turniejów KS Potęgowo

Po raz trzeci młodzieżowy klub piłkar-
ski KS Potęgowo przy wsparciu gminy 
Potęgowo zorganizował cykl turniejów 
dla dzieci, które rozgrywane były przez 
kolejne trzy soboty lutego (4, 11 oraz 18 
lutego). Na hali Zespołu Szkół w Potę-
gowie rywalizowało niemal 270 zawod-
ników i zawodniczek.

Organizatorzy przygotowali szereg 
drużynowych i indywidualnych wyróżnień. 
W trakcie zawodów pojawiła się wido- 
wiskowa nowość - nagradzana indywidu-
alnie, specjalna konkurencja techniczna, 
wzorowana na telewizyjnym show piłkar-
skim. Na słowa uznania zasługują rodzice 
dzieci. Praca, zaangażowanie oraz op-
tymizm w trakcie zawodów udzielał się 
wszystkim uczestnikom. (JU)

Konkurs MATMAN w Potęgowie

1 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół  
w Potęgowie odbył się etap powiatowy 
XI Wojewódzkiego Konkursu Matematy-
cznego „Matman”.

W etapie szkolnym wzięło udział 353 
uczniów z 20 szkół powiatów: słupskiego, 
lęborskiego, bytowskiego i kartuskiego. 
Do etapu powiatowego zakwalifikowało 
się 120 uczniów, którzy w primaaprilisową  
sobotę całkowicie na poważnie rozwiązy-
wali zadania matematyczne indywidualnie 
oraz w grupach. W tym roku, oprócz ry-
walizacji indywidualnej, uczniowie walczą  
o puchar „Matmana”, który zostanie  
przekazany szkole z największą liczbą 
punktów. Konkurs uroczyście otworzył 
Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin,  
a wśród zaproszonych gości była również 
Skarbnik Gminy Małgorzata Dąbrowska. 

(KK)

Sukces uczennic ze szkoły w 
Potęgowie w Wojewódzkim 

Konkursie Plastycznym

1 marca 2017 roku uczennice Zespołu 
Szkół w Potęgowie gościły na gali 
wręczenia nagród w IV Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym w Gdańsku 
“Plakat Filmowy”. 

I miejsce zajęła Olga Małek, a wyróżnienie 
otrzymała Kaja Wyrostkiewicz. Prace dziew- 
czynek zostały wyłonione spośród 160 
nadesłanych plakatów. Nagrodzonym gra- 
tulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

(Weronika Piołunkowska)

Zagrali  w halówkę o Puchar Wójta

Wyjazd na narty do Amalki

18 lutego uczniowie ZS w Łupawie uczą-
cy się języka kaszubskiego oraz grupa 
chętnych dzieci wybrała się na narty i 
deskę snowboardową do Amalki. 

Podczas wycieczki uczniowie, którzy  
dopiero co rozpoczęli swoją przygodę  
z nartami i deską snowboardową, mieli 
okazję nauczyć się podstaw narciarstwa  
z instruktorem. (ZS)

III Turniej XI edycji Międzyszkol-
nej Ligi Tenisa Stołowego

15 marca w sali sportowej Zespołu Szkół 
w Łupawie odbył się III turniej XI edycji 
Międzyszkolnej Ligi Tenisa Stołowego.

W zawodach wzięło udział 97 uczestników 
ze szkół powiatu słupskiego i bytow- 
skiego między innymi z Łupawy, Potę-
gowa, Półczna i Szczenurza. Przed roz-
poczęciem zawodów miała miejsce cere-
monia wręczenia nagród dla dzieci, które 
uczestniczyły w poprzednich zawodach 
„Mój pierwszy tenisowy krok”. Za pierwsze 
trzy miejsca młodzi adepci tenisa stołowe-
go otrzymali nagrody ufundowane przez 
Radę Rodziców działającą przy Zespole 
Szkół  w Łupawie: medale, dyplomy oraz 
koszulki z logo szkoły. (ZS)

BEZPŁATNE ZAJĘCIA
NORDIC WALKING
Z INSTRUKTOREM

KAŻDY WTOREK
GODZ. 16:30

ZBIÓRKA PRZY HALI
ZS W POTĘGOWIE

Fot. ZS w Łupawie

Fot. UG Potęgowo
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Przetarg na sprzedaż działek w Łupawie
Został ogłoszony przetarg na sprzedaż 
nieruchomości przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną w Łupawie.

Działka nr 241/ 8 obręb Łupawa o pow. 
0,1701 ha, cena wywoławcza  - 30.261,00 
+ VAT 23%; Działka nr 241/5 obręb Łupa-
wa o pow. 0,1379 ha, cena wywoławcza   
- 24.532,00 + VAT 23%; Działka nr 241/19 
obręb Łupawa o pow. 0,1421 ha, cena wy-
woławcza - 25.280,00 + VAT 23%; Działka 
nr 241/18 obręb Łupawa o pow. 0,1289 ha, 
cena wywoławcza - 22.932,00 + VAT 23%; 
Działka nr 241/17 obręb Łupawa o pow. 

0,1434 ha, cena wywoławcza - 25.511,00 
+ VAT 23%; Działka nr 241/9 obręb Łupa-
wa o pow. 0,1701 ha, cena wywoławcza   - 
30.261,00 + VAT 23%

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biule- 
tynie Informacji Publicznej w zakładce 
Przetargi Nieruchomości oraz na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tabli-
cach ogłoszeń w sołectwach. Przetarg 
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. 
(poniedziałek) w sali Urzędu Gminy.  Aby 
wziąć udział przetargu należy zapoznać się 
z warunkami przystąpienia do przetargu  
i do dnia 19 kwietnia 2017r. wpłacić wad-

ium na konto Urzędu Gminy Potęgowo.

Działki są atrakcyjne, położone w pięknym  
i malowniczym zakątku Łupawy, co gwa-
rantuje ciszę i spokój, a w ich okolicy znaj- 
duje się także las, do którego można wy-
brać się na rodzinny spacer. Jednocześnie 
w niedalekiej odległości znajduje się szko- 
ła, przedszkole, poczta, kościół, ośrodek 
zdrowia oraz sklepy, którym można ro-
bić codzienne zakupy. Na terenie wyzna- 
czonym pod zabudowe mieszkaniową  
została wydzielona droga gminna 
wewnętrzna. 

(KK)

Od 14 do 22 marca prowadzone były 
konsultacje społeczne z mieszkańcami 
oraz konsultacje specjalistyczne doty-
czące zadania pn. Budowa boiska spor-
towego przy Zespole Szkół w Potęgo-
wie, które będzie realizowane w ramach 
ogłoszonego „Programu rozwoju szkol-
nej infrastruktury sportowej – edycja 
2017”.

21 marca w Sali Narad Urzędu Gminy 
Potęgowo odbyły się konsultacje specjali- 
styczne (eksperckie) dotyczące budowy 
boiska sportowego przy Zespole Szkół   
w Potęgowie, w którym udział wzięli 
przedstawiciele: Klubu Sportowego „KS 
Potęgowo”, Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „FENIKS” Kamil Gapski i Robert 
Szczepański, Dyrektor Zespołu Szkół w 

Potęgowie Leszek Domaszk, Dyrektor Szko- 
ły Podstawowej w Skórowie Jolanta Gro-
mowska, Wójt Gminy Potęgowo Dawid 
Litwin oraz pracownicy Urzędu Gminy. 
Pracownicy odpowiedzialni za realizację 
zadania poinformowali przybyłych o zasa-
dach aplikowania o środki zewnętrzne 
na realizację zadania. Dyskutowano 
również na temat  projektu wykonawcze-
go z projektem zagospodarowania terenu 
budowy boiska wielofunkcyjnego, bo- 
iska do piłki nożnej, skoczni w dal, try-
bun, ciągów pieszych i komunikacyjnych,  
miejsc postojowych, elementów małej ar- 
chitektury, oświetlenia terenu, ogrodzenia. 
Osoby biorące udział w konsultacjach nie 
wniosły żadnych uwag i wniosków. Do dnia 
23.03.2017r. nie wpłynęły żadne uwagi od 
mieszkańców Gminy Potęgowo. (KK)

Konsultacje w sprawie budowy boiska w Potęgowie

Fot. UG Potęgowo
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G ŁO S  P OT Ę G O WA Szczegółowe informacje o wydarzeniach Gminnego Ośrodka Kultury można znaleźć na plakatach, 
na stronie www.gck.potegowo.pl, na Facebooku www.facebook.com/GCKPotegowo

oraz pod nr tel. 59 848 42 50 i osobiście w Gminnym Centrum KulturyZapraszamy do GOK w Potęgowie

Głos Potęgowa
Biuletyn Informacyjny UG Potęgowo
Wydanie bezpłatne. Nakład: 1000 szt
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury

Zachęcamy do przesyłania propozycji 
tematów i materiałów do kolejnego wydania na adres:

ugpotegowo@gmail.com

Wersja elektroniczna magazynu  
dostępna na stronie www.potegowo.pl
Artykuły można powielać i dostarczać 

innym organizacjom za podaniem źródła.
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