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Na pomoc poszkodowanym
wyruszyli strażacy ochotnicy z gminy Potęgowo

Jednym z uczestników akcji 
przeprowadzanych przez OSP 
Potęgowo był druh Andrzej 
Radoń - doświadczony, służący 
już od ponad 50 lat strażak 
ochotnik, dowódca zastępu 
ODP, odznaczony złotym 
medalem za zasługi dla pożar-
nictwa. Wkrótce po powrocie, 
znów zgłosił swoją gotowość 
do kolejnych wyjazdów

fot. OSP Potęgowo

Nawałnica, która przeszła nad Pomorzem w nocy z 11 na 12 
sierpnia, spowodowała ogromne straty. Najbardziej ucier-
pia-ły powiaty kościerski, bytowski i chojnicki. Zginęło pięć 
osób, zniszczone zostały dziesiątki tysięcy hektarów lasów. 
Poszkodowanym z pomocą pospieszyli strażacy ochotnicy  
z gminy Potęgowo.

Pierwsza zmiana ratowników  
z OSP w Potęgowie powróciła w 

 sobotę o godzinie 21:20 z akcji ra-
tunkowej na terenie powiatu chojnic- 
kiego. Po 20 godzinach intensywnych 
działań strażacy wrócili bardzo 
zmęczeni nie tylko fizycznie, ale także 
przytłoczeni ogromem tragedii. 
Jednostkę zadysponowano tuż po 
godzinie 1 w nocy. Po dojechaniu 
do Chojnic, strażaków natychmiast 
skierowano w rejon obozu harcer-
skiego w Suszku. Tam pracowali przy 
udrożnieniu dojazdu do jeziora, nad 
którym obozowali harcerze, a także 
usuwali powalone drzewa z drogi kra-

jowej 22. Praca trwała do godziny 10. 
Następnie przegrupowali się i po za-
tankowaniu samochodów i sprzętu 
silnikowego udali się w rejon mie-
jscowości Zapora. Tam strażacy 
udrażniali dojazd do odciętej od 
świata osady. Pracowali do godzin 
popołudniowych. Ze względu na wy-
czerpanie i brak odpoczynku druhów 
skierowano na posiłek do Komendy 
Powiatowej PSP w Chojnicach. Kole-
jna dyspozycja to zabezpieczenie 
przed zalaniem zabudowań miesz-
kalnych w miejscowości Silno. 
Około godziny 18 dojechała dru-
ga zmiana ochotników z Potęgowa, 

która powróciła w nocy z soboty na 
niedzielę. Druhowie zostali skierow-
ani do pomocy mieszkańcom wsi 
położonych w rejonie Chojnic dot-
kniętych skutkami kataklizmu. Za-
jęli się zabezpieczaniem budynków, 
których dachy zostały uszkodzone, 
przed skutkami deszczu.
- Naszej jednostce jako jednej z nieli- 
cznych z Ziemi Słupskiej udało się 
zorganizować podmianę i prowadzić 
działania nieprzerwanie przez ponad 
dobę. Znakomicie sprawił się nasz 
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
MAN wraz z wyposażeniem. Bez- 
awaryjne działanie i dobre osiągi 
sprzętu pozwoliły skupić się ratowni- 
kom na niesieniu pomocy – relacjo- 
nują strażacy z OSP Potęgowo.
W kolejnych dniach, w usuwa- 
niu szkód na terenach dotkniętych 
nawałnicą uczestniczyli także straża-
cy z OSP w Łupawie. (OSP)

Poszkodowanym z gminy Studziennice, nasz samorząd 
użyczył cztery agregaty prądotwórcze. Wójt gminy wy- 
stosował także apel do mieszkańców o przekazywanie 
darów dla poszkodowanych na terenach dotkniętych 
nawałnicą. Podczas sesji Rady Gminy, wójt zwróci się do 
radnych z prośbą o przekazanie pomocy finansowej. 

Pomagają nie tylko strażacy

fot. Ł. Kotusiewicz
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Nowy sprzęt dla strażaków
dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego

Doposażenie jednostek 
pozwoli strażom skute-
czniej reagować na nie-
bezpieczne wydarzenia

fot. Ł. Kotusiewicz

W Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku 18 sierpnia wójt 

gminy Dawid Litwin wraz ze skarb-
nik gminy Małgorzatą Dąbrowską 
podpisali umowę o dofinansowanie 
projektu pn.: „Doposażenie jednos-
tek OSP powiatu słupskiego działa-
jących w ramach KSRG”. Celem pro-
jektu jest wzmocnienie odporności 
regionu na zmiany klimatu, w tym 
powodzie i susze, poprzez doposaże-
nie jednostek ratowniczych reagują-
cych w sytuacjach nagłego wystąpie-
nia zjawisk katastrofalnych.
Projekt realizowany będzie w part-
nerstwie pomiędzy czterema jed-
nostkami samorządu terytorialnego. 
Partnerem Wiodącym projektu jest 
gmina Potęgowo, a grupę projek-
tową uzupełnią: gmina Dębnica 

Kaszubska, gmina Słupsk i gmi-
na Kobylnica, której wójt - Leszek 
Kuliński, także był obecny przy 
podpisywaniu umowy o dofinanso-
waniu. Doposażenie jednostek OSP  
w sprzęt ratunkowy przyczyni się do 
wzmocnienia systemów wczesnego 
reagowania i ratownictwa.
W ramach projektu gmina Potęgowo 
planuje zakupić m.in. dla OSP Potę-
gowo: ubrania specjalne, kamerę ter-
mowizyjną, zestaw poduszek wysoko-
ciśnieniowych, defibrylator, pilarkę; 
dla OSP Łupawa: ubrania specjalne, 
aparaty powietrzne, motopompę, 
torbę ratowniczą, defibrylator, wy- 
krywacz gazów, kamerę termowi- 
zyjną. Ponadto w OSP Potęgowo  
i OSP Łupawa zamontowane zostaną 
odciągi spalin. Projekt realizowa-

ny będzie w okresie od lipca 2017 
do września 2018 r. Całkowita war- 
tość projektu wynosi 2.574.521,66 zł,  
w tym środki przeznaczone dla gmi-
ny Potęgowo to 521.710,00 zł (w tym 
dofinansowanie w wysokości 85% 
- 443.453,50 zł). Projekt realizowa-
ny jest w ramach Działania 11.1 
Ograniczenie zagrożeń naturalnych 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.
W obliczu ostatniej tragedii, jaka 
nawiedziła Pomorze, podpisanie  
umowy nabiera dodatkowego, sym-
bolicznego znaczenia. Nasze jednos-
tki OSP zyskają nowoczesny sprzęt  
ratowniczy, który umożliwy im 
sprawniej i bezpieczniej realizować 
swoje działania. (ŁK)

Strażacka eko-majówka 2017
“Strażacka eko - majówka” pod has- 
łem “Środowisko ponad wszyst- 
ko”, organizowana przy GCK  
w Potęgowie, w tym roku odbyła się 
29 kwietnia. Organizatorami imprezy, 
byli wójt gminy, GOK w Potęgo-
wie oraz Ochotnicze Straże Pożarne 
gminy Potęgowo. Ambitne, pełne 
ekologicznych przekazów występy 
przedstawiły dzieci z gminnych  

szkół. Odbyły się także pokazy sprzę-
tu strażackiego oraz akcji ratownictwa 
przeprowadzone przez strażaków  
z OSP. Rozdawano drzewka przeka-
zane przez Nadleśnictwo Damnica  
i Łupawa w zamian za przyniesione 
elektrośmieci. Zabawie towarzyszyły 
liczne eko-animacje. Na zakończenie 
zagrał zespół muzyczny „Legato”. 
(GOK)fot. GOK
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Strażacy świętowali 70-lecie
OSP działają w gminie Potęgowo od 1947 r.
24 czerwca odbyły się uroczyste obchody 
jubileuszu 70-lecia istnienia Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Potęgowie i Łupawie.

Święto rozpoczął uroczysty prze-
marsz strażaków spod Urzędu Gmi-

ny Potęgowo do kościoła w Potęgowie. 
Poczty sztandarowe obok naszych jed-
nostek wystawiły OSP w Damnicy, OSP  
w Czarnej Dąbrówce i OSP w Smołdzi-
nie. Ugrupowanie prowadził dowódca 
uroczystości dh Piotr Basarab, Komen-
dant Gminny ZOSP RP w Potęgowie. 
Maszerującym towarzyszyła orkiestra 
OSP Kępice. Pochód zamykała ko-
lumna samochodów strażackich. Naj-
bardziej przyciągały oko jaskrawoczer-
wone mundurki dzieci z Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, które powstały 
przy naszych jednostkach na początku 
maja. Pomimo zacinającego momen-
tami deszczu wszyscy żwawo zmierzali  
w kierunku świątyni.
Msza, koncelebrowana przez ks. pro-
boszcza Waldemara Pieleckiego i ks. 
wikariusza Pawła Skrzyńskiego, została 
wzbogacona piękną oprawą organów 
kościelnych oraz monumentalnymi fan-
farami w wykonaniu orkiestry dętej. 
Całość zwieńczyło odśpiewane przez 
wszystkich „Boże Coś Polskę…”
Po zakończeniu mszy świętej kolumna 
przemieściła się na plac przy Gminnym 
Centrum Kultury. Obok braci strażackiej 
w apelu wzięli udział zaproszeni goście: 
przedstawiciele władz samorządowych, 
radni wojewódzcy, powiatowi i gminni, 
wójtowie, sołtysi, kierownictwo jednos-
tek podległych Gminie Potęgowo oraz 
wszyscy, którzy wspierali nasze dwie 
jednostki OSP. Władze OSP reprezento- 
wał dh Zygmunt Tomczonek - Członek 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP 
RP, dh Stanisław Gajek - Członek Zarządu  
Głównego ZOSP RP, dh Robert Smysło 

- Członek Zarzą-
du Wojewódz-
kiego ZOSP RP 
w Gdańsku, dh 
Waldemar Fuchs 
- Członek Pre- 
zydium Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Słupsku, dh Dariusz Porażyński 
- Członek Prezydium Zarządu Powia- 
towego ZOSP RP w Słupsku, dh Rafał 
Teterka - Prezes OSP w Damnicy oraz 
wielu innych gości. Państwową Straż 
Pożarną reprezentował bryg. Krzysz-
tof  Ulaszek - Komendant Miejski PSP  
w Słupsku.
Po złożeniu meldunku druhowi Zyg-
muntowi Tomczonkowi przez dowódcę 
uroczystości dokonano przeglądu pod- 
oddziałów. Następnie odegrany został 
hymn państwowy. Wójt Dawid Litwin 
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Potęgowie, przywitał gości. 
O historii naszych jednostek opowia- 
dali obecni prezesi: dh Ryszard Nosko  
i dh Łukasz Ulaszek. Następnie wręczo- 
ne zostały odznaczenia, te najważniej- 
sze, „srebrne” dla jednostek, przyznane 
uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP, 
którą podpisał prezes Waldemar Pawlak. 
Pozostałymi odznaczeniami udekorowa-
no wyróżniających się druhów oraz ludzi 
wspierających naszych ochotników: 
Joannę Basiak - Dyrektor GOK w Potę-
gowie, Renatę Spławską - Sołtys Potę-
gowa oraz Mieczysława Szulgę, przed-
siębiorcę z Potęgowa. Ze swojej strony 
jednostki uhonorowały najbardziej 
zasłużonych okolicznościowymi grawer-
tonami wręczonymi uroczyście podczas 
apelu. Podziękowanie otrzymał m.in. dh 
Piotr Leśniak za ponad dwudziestoletnie 

pełnienie funkcji Komendanta Gminne-
go ZOSP RP w Potęgowie.
Następnie odbyło się ślubowanie dzieci, 
które wstąpiły do Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych przy OSP w Potęgowie  
i OSP w Łupawie. Nasi najmłodsi straża-
cy ślubowali na sztandary naszych jedno- 
stek. Zwieńczeniem uroczystości były 
przemówienia i gratulacje składane przez 
zaproszonych gości. Nasze jednostki 
 zostały obdarowane okolicznościowymi 
pamiątkami. Najbardziej wzruszającym 
momentem było spontaniczne podzię- 
kowanie Pana Leszka Domaszka, 
Dyrektora Zespołu Szkół w Potęgowie  
za pomoc, której udzielili mu nasi straża-
cy w czasie wypadku samochodowego.
Po zakończeniu apelu wszyscy jego ucze-
stnicy udali się na uroczysty obiad. W sali 
widowiskowej Gminnego Centrum Kul-
tury można było podziwiać wystawę przy- 
gotowaną przez druhnę Dorotę Weiwer. 
Przedstawiała historię działań i dokona-
nia naszych jednostek przez 70 lat ich 
istnienia.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaanga- 
żowali się w organizację jubileuszu oraz 
tym, którzy na przestrzeni 70-lat mieli 
wkład w powstanie, rozwój i funkcjo- 
nowanie OSP. Nie zapomnieliśmy  
o tych, którzy odeszli na wieczną służbę 
– zapaliliśmy znicze na ich grobach.  
(PB - OSP)
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Dziękujemy, że jesteście
przemówienie wójta podczas uroczystości

Druhu Prezesie, Panie Komendancie, 
Panie Przewodniczący Rady Gminy 

Potęgowo, Szanowni Radni i Sołtysi, zapro-
szeni Goście, Druhny, druhowie oraz wszy-
scy mieszkańcy gminy Potęgowo. Jest mi 
niezmiernie miło, że jesteście dzisiaj z nami. 
Dziękuję za to, że przyjęliście Państwo za-
proszenie na obchody 70-lecia funkcjonowa-
nia OSP w Gminie Potęgowo. Witam Was 
bardzo serdecznie!
70 lat w życiu człowieka, to całe dorosłe 
życie. Ale 70 lat w życiu instytucji - to jubi- 
leusz godny uczczenia i podkreślenia. Jest 
bowiem czas trudu i znoju, nieprzespanych 
nocy, stresów i niepokoju. Ale jest też czas 
świętowania, wspominania i dziękowania. 
Dzisiaj zebraliśmy się po to, aby świętować 
i podziękować tym, którzy nas chronią  
i bronią, na których zawsze możemy liczyć, 
tym, którzy obdarzeni są najwyższym za-
ufaniem społecznym. Takiego zaufania 
społecznego - 98%, jakie mają dzisiaj Ocho-
tnicze Straże Pożarne nie ma żadna inna orga- 
nizacja w kraju. 
Jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży Pożar-
nej w naszej gminie, jest najbardziej sprzy-
jającą okazją do podsumowania dotych-
czasowej działalności i podziękowania za 
ciężką społeczną pracę. Cofnijmy się zatem 
myślami, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, 
ofiarność i poświęcenie naszych dziadów, 
ojców i braci w społecznej służbie, w walce  
z żywiołem dla dobra naszych bliźnich i całej 
społeczności. Wspominamy tę działalność 
dlatego, by oddać hołd wszystkim druhom, 
którzy nie doczekali tej uroczystej chwili,  
a dołożyli ogromne zasługi w rozwój ochro-
ny przeciwpożarowej. Wspominamy również 

dlatego, by z efektów ich bezinteresownej  
i trudnej pracy czerpać przykład i siłę do 
nowych zadań jakie na nas czekają. 
Dla upamiętnienia dokonań naszych po-
przedników oraz ich samych proszę o pow-
stanie i uczczenie ich minutą ciszy. Dziękuję 
bardzo. 
Tak jak i nasi przodkowie tak i my także chce- 
my być ważnym czynnikiem do tworze-
nia wokół Ochotniczej Straży Pożarnej  
pozytywnego klimatu, który zaowocuje tym, 
że społeczeństwo jak i władze strażackie  
a także samorządowe, z wójtem na czele, 
będą nadal wszechstronnie wspierać jej  
działalność tak jak dotychczas to się działo.
Dziękuje w imieniu Zarządu Gminnego 
OSP jak i moim własnym, naszym wszyst-
kim sponsorom gdyż z nimi udało nam się 
zrealizować wiele działań. Składam serdecz- 
ne podziękowania wszystkim tym, których 
nie sposób wymienić z imienia i nazwiska,  
a którzy w różny sposób pomogli naszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej przez okres 
jej długiej działalności, a także tym którzy 
pomogli nam bezinteresownie przy organi-
zacji dzisiejszej uroczystości – dzisiejszego 
jubileuszu 70-lecia naszej działalności.
Już na samo zakończenie pozwólcie Pań- 
stwo, że z okazji 70-lecia działalności Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gminie Potęgowo  
wszystkim druhnom i druhom ich rodzi-
nom i bliskim złożę życzenia wszelkiej po-
myślności, siły i zdrowia do dalszej pracy  
i działalności społecznej w Straży Pożarnej, 
życzę szczęścia, pomyślności, błogosła- 
wieństwa Bożego i  oczywiście tyle samo  
powrotów co wyjazdów. Dziękuję Strażacy!
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W okresie wakacyjnym, gdy nie pracuje większość nauczy-
cieli, a wszystkie dzieci przebywają na zasłużonych  
wakacjach, w szkołach naszej gminy trwają intensywne 
prace remontowo-porządkowe. Wszystko po to aby jak  
najlepiej przygotować się do nowego roku szkolnego,  
który zbliża się wielkimi krokami.

W Zespole Szkół w Potęgo-
wie odbyło się malowanie 

korytarza należącego do klas młod-
szych oraz malowanie wejścia do 
szatni. Prace te wykonali pracownicy 
obsługi szkoły. W związku z ma-
lowaniem, szkoła chce dodatkowo 
zagospodarować istniejące wnęki 
przy stołówce i przy zejściu do szatni 
na miejsce gdzie zostaną wyekspo- 
nowane puchary, zdobyte przez 
uczniów Zespołu Szkół. W pra-
cach tych pomagali bezinteresow- 
nie Bartłomiej Jabłoński i Krzysztof  
Kos – rodzice uczniów. To właśnie 
oni zabudowali płytami gipsowymi 
rury centralnego ogrzewania i przy-
gotowali wnęki na ekspozycję pu-
charów. Fachowcy również naprawili 
ścianę w salach nr 22 i 23.

- Za wykonaną pracę składam serde- 
czne podziękowania. W chwili obec-
nej szukamy sponsorów na wyko-
nanie szklanych witryn i szukamy na-
jlepszego rozwiązania, korzystnego 
również cenowo – mói Leszek Do-
maszk, dyrektor ZS w Potęgowie
W czasie wakacji dokonane zosta- 
ły jeszcze - naprawa dachu nad salą 
gimnastyczną (usunięcie nieszczel-
ności) oraz montaż nagłośnienia 
w sali gimnastycznej. W związku  
z rosnącą liczbą woluminów w biblio- 
tece, związaną z podręcznikami dla 
uczniów, pomalowano także siedem 
regałów na książki. Jeszcze przed 
wakacjami rozpoczęto także część 
prac na zewnątrz. Ułożono chod-
nik z kostki brukowej, który łączy 
kotłownię z głównym wejściem do 

szkoły. Nieocenioną pomoc w tym 
zakresie wykazali szkolni konser-
watorzy: Piotr Mazurek, Bronisław 
Piepka i Witold Krajewski.
Prace remontowe odbyły się także  
w Zespole Szkół w Łupawie.  
- Zmodernizowano salę kompu- 
terową, przeznaczoną na potrzeby 
uczniów podstawówki. Odmalowa-
no tam ściany oraz położono nową 
instalację elektryczną. Wymieniono 
także okna w sali komputerowej – 
wylicza Bogusław Cyrny, dyrektor 
ZS w Łupawie. To jednak nie wszyst-
ko co może spotkać uczniów już  
1 września – Przygotowujemy spec-
jalne pomieszczenie pod „Klub Mło-
dego Archeologa - Megalitos” gdzie 
uczniowie będą mogli pogłębiać 
wiedzę dotyczącą przeszłości. W tę 
naukową inicjatywę chcemy włączyć 
także inne szkoły. Mamy bogatą his-
torię naszego regionu i chcemy to 
eksponować – zaznacza dyrektor. 
Poza tym, modernizacji uległy także 
pomieszczenia, które od września 
będą spełniały rolę szatni.
Równie pożyteczne prace poczynio-
no w budynku Szkoły Podstawowej 
w Skórowie. Pomieszczenie bib-
lioteczne zyskało nowe okna,  
natomiast w pomieszczeniu gim- 
nastycznym pomalowano lamperie, 
sufit i ściany – Jeśli chodzi o salę 
gimnastyczną to zamierzamy jeszcze 
odnowić listwy przypodłogowe,  
aby efekt był bardziej okazały  
i kompletny – przekonuje Jolanta 
Gromowska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Skórowie. (ŁK)

W wakacje szkoły nie odpoczywają

Remonty  realizowano
we wszystkich placówkach

fot. Ł. Kotusiewicz

Absolutorium dla wójta
30 czerwca odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Potęgowo. Obecnych było 13 na 15 
radnych. Na sesji radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy Potęgowo absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych środ-
ków kontroli rady gminy na działalnością Wójta. Wójt przedstawia sprawozdanie finan-
sowe za poprzedni rok i sprawozdanie z wykonania budżetu. Obiektywne stanowisko  
w tej sprawie zajmuje też Regionalna Izba Obrachunkowa. Udzielenie absolutorium 
oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego. (KK) fot. K. Kozioł
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Nowe oświetlenie 
na drodze pomiędzy Łupawą a Malczkowem

6 lipca rozpoczęto inwestycję, zakładającą powstanie 28 nowych lamp oświetleniowych, 
które zostały zainstalowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211. Z dodatkowego oświetlenia 
skorzystają głównie mieszkańcy Łupawy i Malczkowa. Ze względu na obecność lamp to 
miejsce stanie się bezpieczniejsze zarówno dla pieszych, jak i kierujących pojazdami. (ŁK)

Wartość robót 
budowlanych  wyniesie 

ponad 120.000,00 zł

fot. M. Kuś

Droga Żochowo – Łupawa
już po odbiorze technicznym

Zakończył się drugi etap moder- 
nizacji drogi łączącej sołectwa 

Żochowo i Łupawa. Prace drogowe 
rozpoczęto 5 kwietnia, a zakończo-
no 23 czerwca 2017 roku. Wartość 
całego zadania to ponad 728.000 zł.
Dzięki staraniom wójta gminy Potę-
gowo, wspomniana inwestycja była 
współfinansowana ze środków po-

chodzących od Nadleśnictwa Łupa-
wa - w kwocie 50.000 zł. Stało się to 
możliwe dzięki wzorowej współpracy 
jaka odbywa się między Nadleśnic-
twem Łupawa pod kierownictwem 
Nadleśniczego Czesława Jereczek, 
a gminą Potęgowo. Inwestycja obej-
mowała remont drogi, której długość 
wynosi 2.320 mb. (ŁK)

12 lipca pracownicy Urzędu Gmi-
ny w Potęgowie wzięli udział  
w przekazaniu terenu pod in-
westycję w miejscowości Chlewni-
ca, która dotyczyć będzie budowy 
hydroforni wraz z siecią wodocią-
gową. 
 Wartość przedsięwzięcia wy-
niesie ponad 150 tys. zł brutto. In-
westycja ma zostać ukończona do 

Hydrofornia w Chlewnicy w początkowej fazie budowy
30 listopada 2017 r. W wyniku re-
alizacji zadania nastąpi zamknięcie 
i zabezpieczenie starej studni oraz 
uruchomienie eksploatacji dwóch 
nowych, z których woda dobrej ja-
kości, z głębokości ok. 40m pod 
ziemią, będzie mogła być dostarczana 
na potrzeby miejscowości Chlewnica, 
Darżyno, Potęgowo oraz ośrodka 
przemysłowego. (ŁK)fot. Ł. Kotusiewicz

fot. Ł. Kotusiewicz
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Potężne dofinansowanie 
dla budowy sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Wartość inwestycji to ponad 9 mln zł, w tym 
do�nansowanie ponad 6 mln 300 tys.

fot. J. Urbański

13 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofi- 
nansowanie projektu pn: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz 
z węzłami cieplnymi w gminie Potęgowo.” Podpisanie 
umowy z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczy- 
sławem Strukiem odbyło się na terenie biogazowni w Dar-
żynie. Ze strony gminy Potęgowo umowę podpisali wójt 
Dawid Litwin i skarbnik Małgorzata Dąbrowska.

Gmina Potęgowo w grudniu 2016r. 
złożyła do Urzędu Marszałkow-

skiego w Gdańsku wniosek o dofinan-
sowanie i w wyniku trwającej cztery 
miesiące procedury oceny wniosków  
zespół ekspertów uznał projekt za naj- 
lepszy w województwie pomorskim.
Znalazł się on na pierwszym miejscu 
listy rankingowej. W celu sprawnej reali- 
zacji inwestycji, w listopadzie 2016 r. 
wójt gminy powołał zespół zadaniowy, 
składający się z pracowników Urzędu 
Gminy oraz Zakładu Usług Publicznych 
w Potęgowie. Przedsięwzięcie realizo- 
wane będzie w partnerstwie ze spółką 
Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe 
Darżyno. Wartość inwestycji ogółem 
wynosi 9.151.330,39 zł, w  tym wartość 
dofinansowania 6.321.778,51 zł. Wartość 
inwestycji po stronie gminy Potęgowo to 
8.060.485,49 zł, a dofinansowanie wy- 
nosi 5.567.942,61 zł. Wartość inwestycji 
po stronie Nadmorskich Elektrowni Wi-
atrowych Darżyno 1.090.844,90 zł, dofi-
nansowanie 753.835,90 zł.
Przedmiotem projektu jest moderni- 

zacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz 
budowa nowej sieci przesyłowej wraz 
z modernizacją źródła ciepła. Zapro-
jektowana sieć ciepłownicza zasilać 
będzie węzły cieplne oraz planowane do 
wbudowania w istniejących obiektach,  
w których likwidowane będą indywidu-
alne kotłownie. Zasilanie w energię ciep-
lną będzie pochodziło z ciepłowni zlo-
kalizowanej w biogazowni w Darżynie. 
W ramach operacji planowane jest 
wyłączenie z użytkowania istniejącej 
kotłowni węglowej oraz rozbudowa 
instalacji ciepłowniczej wraz z mon-
tażem trzech zespołów wymiennikow-
ych źródeł ciepła (płytowych) i mon-

tażem dodatkowego pieca opalanego 
gazem w ciepłowni w Darżynie. Łączna 
długość planowanego ciepłociągu wy- 
nosi 4.359,85 m. Wymienionych będzie 
20 węzłów cieplnych, w budynkach 
położonych przy ul. Racławickiej, Wito-
sa, Szkolnej oraz budynki Urzędu Gmi-
ny, GOK, GOPS, Przedszkola, Zespołu 
Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Wska-
zane w projekcie budowlanym techno- 
logie wykonania sieci oraz źródła ciepła 
biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej 
stosowane rozwiązania techniczno 
–technologiczne na terenie kraju. 
Projekt ma na celu nie tylko redukcję  
zanieczyszczeń do środowiska, ale 
również zwiększenie wykorzystania  
energii odnawialnej do celów grzew-
czych. Planowane rozwiązania techniczne 
umożliwią w perspektywie czasowej 
dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej  
i przyłączanie do niej kolejnych bu- 
dynków. Rozpoczęcie inwestycji pla-
nowane jest w III kwartale 2017 r. (KK)
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Nowe lokale socjalne 
przygotowane dla przyszłych mieszkańców

Powstało sześć lokali 
socjalnych, o łącznej 

powierzchni 251,47 m2

fot. K. Kozioł

Gmina otrzymała 
dofinansowanie  

z Funduszu 
Dopłat Banku 
Gospodarstwa 
Krajowego w 

wysokości 45% 
kosztów zadania, 
tj. 309 307,73 zł.

Zakres inwestycji polegał na 
adaptacji istniejącego lokalu 

mieszkalnego nr 16A na sześć loka-
li socjalnych, o łącznej powierzch-
ni użytkowej 251,47 m2. W wyniku 
adaptacji powstały lokale mieszkalne 
o powierzchni użytkowej od 29,93 
m2 do 58,08 m2, do każdego lo-
kalu mieszkalnego przypisane jest 
pomieszczenie piwniczne o powierz- 
chni od 8,84 m2 do 18,13 m2.

Zasady przyznawania lokali soc-
jalnych w gminie Potęgowo uregu-
lowane są uchwałą Rady Gminy nr 
VIII/53/2011 z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie uchwalenia „Zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu gmi-
ny Potęgowo”. Z uchwały wynika,  
iż pierwszeństwo w przyznaniu loka-
lu socjalnego przysługuje osobom: 
1) które utraciły mieszkanie wskutek 

klęski żywiołowej, katastrofy, poża-
ru lub innych zdarzeń losowych, 
2) które opuściły dom dziecka  
w związku z uzyskaniem pełnolet-
ności i pochodzą z terenu gminy,  
3) które utraciły tytułu prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego  
i nabyły prawo do lokalu socjalne-
go na podstawie wyroku sądowego. 
(KK)

Remont drogi do Warcimina 
wkrótce dojazd do wsi będzie łatwiejszy

Przedmiotem zamówienia jest prze-
budowa drogi gminnej publicznej nr 
121028G łączącej miejscowość War-
cimino z drogą powiatową nr 1193G 
- o długości 550 mb. Projekt obej- 
muje wykonanie drogi o szerokość 
5,5 m, w tym jezdni z asfaltobetonu 
3,5 m oraz pobocza utwardzonego  

z kruszywa łamanego naturalnego - 
po stronie zachodniej szerokości 0,5 
m oraz 1,5 m - po stronie wschodniej 
pasa drogowego. Wykonawcą robót 
jest firma POL – DRÓG Drawsko 
Pomorskie S.A. Nadzór inwestorski 
prowadzi firma Development Design 
Sp. z o.o. ze Słupska. (ŁK)

Samochody po nowej nawierzchni przejadą już we wrześniu 
bieżącego roku. Wartość robót wyniesie ponad 220.000 zł.

fot. Ł. Kotusiewicz
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Dziedzictwo Archeologiczne Doliny Łupawy
w Grąbkowie odbyła się konferencja naukowa

W pałacu w Grąbkowie w kwietniu odbyła się konferencja 
naukowo-edukacyjna „Dziedzictwo Archeologiczne Doliny 
Łupawy”. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w całym 
kraju, promując łupawskie cmentarzysko megalityczne.

Było to wyjątkowe spotkanie nau-
kowców oraz pasjonatów megali- 

tów pomorskich, zorganizowane przy 
współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Łupawy „Dolina Łupawskich Megal-
itów” i gminy Potęgowo pod patronatem 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. Na spotkaniu nie zabrakło 
też studentów pierwszego roku arche-
ologii Uniwersytetu Szczecińskiego, 
którzy przyjechali z dr Agnieszką Ma-
tuszewską, od lat zajmującą się tem-
atem megalitów Pomorza Zachodniego.  
W wydarzeniu uczestniczyli również 
licznie samorządowcy, leśnicy i ucznio-
wie okolicznych szkół oraz mieszkańcy. 
Swoje wykłady wygłosili zaproszeni goś-
cie: dr hab. Jacek Wierzbicki (Instytut 
Archeologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) „Grobowce 
megalityczne w dorzeczu Łupawy”, dr 
Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii 
UMK w Toruniu) „Stan badań nad 
wczesnośredniowiecznymi grodziskami 
w dorzeczu Łupawy. Wybrane proble-
my badawcze”, mgr Agnieszka Krzy-
siak (kustosz Muzeum w Lęborku) 
„Cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza  
w dorzeczu Łupawy”, Piotr Klimasze-
wski (Inspektorat Ochrony Zabytków 

WUOZ Delegatura w Słupsku) „Ochro-
na zabytków archeologicznych w świe-
tle prawa”, dr Jarosław Rola  (Muzeum 
Okręgowe im. St. Staszica w Pile) „Za-
bytki archeologiczne w lasach”, Swo-
imi doświadczeniami podzielili się też 
animatorzy opiekujący się megalitami 
w innych stronach Polski: Bogdan Przy-
była (Prezes Zarządu Łobeskiej Fundacji 
Archeologicznej) „Geneza i działalność 
Łobeskiej Fundacji Archeologicznej”, 
mgr Adam Myrta (autor projektu: „Na 
europejskim szlaku megalitów”), Barba-
ra Lewandowska „Park Kulturowy Wi-
etrzychowice – powstanie i możliwości 
rozwoju”. 
Podczas konferencji zostały wręczone 
uczniom Zespołu Szkół w Łupawie 
nagrody za fotografie zgłsozone do  
konkursu „Megality w fotografii” oraz za 
teksty w konkursie „Łupawskie megali-
ty”. Podsumowaniem był wyjazd na sta-
nowiska archeologiczne. 
Wspaniała atmosfera, zaangażowanie 
organizatorów oraz właścicieli pałacu 
w Grąbkowie przyczyniły się do sukce-
su konferencji. Pozytywne komentarze 
bardzo szybko pojawiły się w licznych 
relacjach publikowanych na profilach 
sieci społecznościowych.

Konferencja miała na celu zapoznanie 
się z różnymi możliwościami objęcia  
ochroną kompleksu grobowców megali-
tycznych sprzed 5000 lat oraz promowa-
nia go jako turystycznej atrakcji gminy, 
Pomorza i Polski. Chcielibyśmy także 
pokazać okolicznym mieszkańcom, że 
mają być z czego dumni i mają o co 
dbać. (Bogusław Cyrny)

Konferencję zorganizowało 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Łupawy „Dolina Łu-
pawskich Megalitów” przy 

wsparciu gminy

fot. J. Urbański

22 maja w Urzędzie Gminy z ini- 
cjatywy wójta odbyło się spot-

kanie, którego celem było wypra-
cowanie sposobu zagospodarowa- 

nia terenu Doliny Łupawy.  
W spotkaniu uczestniczyli Dawid 
Litwin – wójt gminy, Kazimierz 
Kleina – senator RP, Krystyna 

Mazurkiewicz – Palacz - kierownik 
Delegatury Wojewódzkiego Urzę-
du Ochrony Zabytków w Słupsku, 

Czesław Jereczek – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łupawa, Karolina 

Maria Gołębiowska oraz Bogusław 
Cyrny – Stowarzyszenie Przyja-

ciół Łupawy „Dolina Łupawskich 
Megalitów”. Wszyscy wyrazili chęć 

współpracy przy odpowiednim 
oznakowaniu i ochronie stanowisk 

megalitycznych oraz ich wypro-
mowaniu, udostępnieniu turystom, 

a także przeprowadzeniu akcji 
edukacyjnej.
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Puchar Polski Nordic Walking 
setki zawodników rywalizowały w Potęgowie

Podczas Pucharu Polski w Potę-
gowie zawodnicy rywalizowali na 

trzech dystansach: 21,1 km, 10 km 
oraz 5 km. Zawody Pucharu Polski 
w Potęgowie odbywały się na Stadio- 
nie Gminnym przy ul. Kościusz-
ki. Uczestnicy rywalizowali ze sobą  
o tytuł mistrza Polski oraz punkty 
w klasyfikacji generalnej. Każdy za-
wodnik, który ukończy przynajmniej 
jeden etap z cyklu Pucharu Polski, 
będzie mógł wziąć udział w losowa-
niu nagrody specjalnej – samocho-
du marki Suzuki Swift, ufundowa-
nego przez Santander Consumer 
Bank – partnera Pucharu Polski. Po 
ukończeniu zawodów, każdy uczest-
nik mógł wygrawerować swój czas  
na pamiątkowym medalu. Gratu-
lujemy wszystkim sportowego du-
cha walki. Niezmiernie cieszymy się 
z sukcesów reprezentantów gminy 
Potęgowo podczas Pucharu Polski 
Nordic Walking: Tamary Kaśnickiej, 
która zwyciężyła  w kategorii 30-39 
lat na 5 km oraz Bartosza Mroczka, 
który zajął II miejsce  na dystansie 5 
km w kategorii M-Dzieci.
W trakcie trwania tegorocznej im-

prezy, wszyscy goście mogli skosz- 
tować lokalnych specjałów w przy-
gotowanych stoiskach gastronomi- 
cznych i punktach handlowych.  
Dzieci mogły skorzystać z bezpłat-
nej zabawy na dmuchańcach, nieod-
płatnego malowania twarzy, wziąć 
udział w biegu z kijkami na dystan-
sie 200 m, w warsztatach artystyc-
znych oraz kąciku “Małego artysty”. 
Całemu wydarzeniu towarzyszyły po-
kazy i występy artystyczne solistów 
i zespołów z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Potęgowie. Na scenie 

wszystkich gości muzycznie powi-
tała Nikola Kędra, następnie zapre- 
zentowały się zespoły “Mlecza-
ki” z GOK i “Biedronki” z SP  
w Potęgowie, przygotowane przez 
Basię Krasnoborską, grupy taneczne 
pod kierunkiem Małgorzaty Wę-
grzyn - Kucharek oraz soliści Karo- 
lina Oszmaniec, Patrycja Pikuła  
i Piotr Fitowski, uczestnicy zajęć  
w GOK pod kierunkiem Daniela 
Spoczyńskiego.
Tegoroczny Puchar Polski Nordic 
Walking był kolejnym wydarzeniem 
promującym tę dyscyplinę sportową 
w gminie Potęgowo. W 2006 r. re-
kord świata w 12-godzinnym marszu 
Nordic Walking został ustanowiony 
przez Andrzeja Olecha i Bogusława 
Trzasko na ścieżce historyczno – 
rekreacyjnej: “Szlakiem dziedzictwa 
kulturowego gminy Potęgowo”. 
Obecnie w całej Polsce ponad 3 mln 
osób trenuje zawodowo i rekreacyjnie 
Nordic Walking. Impreza odbyła się 
dzięki wsparciu sponsorów: firmie 
Agro East Europe w Łupawie oraz 
firmie Baltic Sea Polska Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie. 
Dziękujemy wszystkim osobom i in-
stytucjom, które zaangażowały się 
w przygotowania Pucharu Nordic 
Walking w Potęgowie. (JW)

Była to jedna z siedmiu imprez tej rangi w Polsce. W zawo-
dach, organizowanych wspólnie przez gminę Potęgowo oraz 
Polską Federację Nordic Walking, wzięło udział blisko 400 
zawodników z całego kraju oraz z zagranicy.

fot. J. Urbański

fot. J. Urbański
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Pierwsze Dni Gminy Potęgowo 
wielkie święto mieszkańców i naszych gości

2 czerwca w Gminnym Centrum 
Kultury w Potęgowie odbyła się 
uroczysta XXXVIII sesja Rady 
Gminy Potęgowo, która roz-
poczęła obchody pierwszych Dni 
Gminy Potęgowo.
Na placu przy GCK 
dostępne były liczne atra- 
kcje dla dzieci, pokazy, 
konkursy, stoiska gastro-
nomiczne. Tuż po godzinie 
19:00 rozpoczął się występ 
kabaretu Koń Polski, który 
tworzą Leszek Malinows-
ki, Waldemar Sierański 
oraz Maria Borzy sz -
kowska . Piątkowy wiec-
zór uświetnił występ 
zespołu “Brathanki” - fol-
kowo-rockowej grupy z wokalist-
ką, Agnieszką Dyk. Na zakończenie 
wspólnego świętowania pierwsze-
go dnia, najbardziej wytrwali otrzy- 
mali od zespołu autografy i mogli 
zrobić wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Sobotnie przedpołudnie po- 
witało wszystkich słoneczną, letnią 
pogodą. Wśród licznych atrakcji, 
które czekały na placu przy GCK na 
naszych gości, był m.in. pokaz goto- 
wania, przygotowany prze Paulinę 

Kantak, uczestniczkę programu Hell’s 
Kitchen, grillowanie „pod chmurką” 
w wykonaniu wójta gminy, zabawy dla 
najmłodszych przygotowane przez 
animatorki z „Przygody”, dmuchane 
zjeżdżalnie. W namiocie promocyj- 

nym gminy Potęgowo pracownice 
GOK zapraszały do Kącika Małego 
Artysty, prowadziły animacje dla naj-
młodszych oraz warsztaty balonowe. 
Pracownice biblioteki zapraszały na 
kiermasz książki oraz do wspólnych 

konkursów, natomiast  wo- 
lontariusze Muszkieterów 
Szpiku ze Słupska prowa- 
dzili zbiórkę dawców szpi- 
ku.  Równocześnie, na pla-
cu przy GCK  odbywał 
się pokaz motocykli oraz  
kajaków, a na amatorów 
militariów czekały jazdy 
czołgiem oraz pojazdami 
militarnymi, które odby-
wały się na placu pomiędzy 
Stadionem Gminnym, a 

drogą krajową S6. Po godz. 16:00 na 
scenie zaprezentowali się artyści disco 
polo. Jako pierwsze wystąpiły dziew-
czyny z zespołu “Camasutra”. Na- 
stępnie na scenie pojawili się soliści  
i zespoły z gminy Potęgowo: zespół 

fot. GOK

fot. GOKfot. GOK
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PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania 

składamy osobom i firmom, które 
zaangażowały się w organizację te-
gorocznych obchodów Dni Gmi-
ny Potęgowo: firmie Nadmorskie 
Elektrownie Wiatrowe”, firmie 
“Leśny Staw” panu Marcinowi 

Jabłońskiemu, firmie Mikolajczyk 
& Wielgus Transport Spedycja 
panom Łukaszowi Mikołajczy-
kowi i Michałowi Wielgusowi, 

Panu Marianowi Aniołowi, firmie 
Michałowscy, firmie “Ulenberg” 
Państwu Sylwii i Mirosławowi 
Ulenberg, firmie “Różatrans”- 
bracia Różańscy, Panu Zbig-

niewowi Mazurkowi, Strażakom z 
OSP w Potęgowie, Pani Tamarze 

Kaśnickiej.

Wójt Gminy Potęgowo Dawid 
Litwin i Przewodniczący Rady 
Gminy Potęgowo Waldemar 

Zientarski dziekują wszystkim 
osobom, które podczas Dni Gmi-

ny Potęgowo odwiedziły naszą 
gminę i licznie uczestniczyły we 

wszystkich przygotowanych przez 
nas atrakcjach. Atmosfera tych dni 

była urocza i niepowtarzalna.

Uroczysta sesja Rady Gminy
jubileusz działalności samorządu

2 czerwca o godz. 16:00 w Gmin-
nym Centrum Kultury w Potę-
gowie odbyła się uroczysta XXX-
VIII sesja Rady Gminy Potęgowo. 
Sesją tą rozpoczęto obchody pier-
wszych Dni Gminy Potęgowo.
 Honorowy patronat nad 
Dniami Gminy Potęgowo objął 
Wicemarszałek Senatu RP Bogdan 
Borusewicz. W jego imieniu obecna 
na sesji była pani Małgorzata Gładysz 
doradca wicemarszałka, dawniej dzia- 
łaczka opozycji i osoba zasłużona dla 
rozwoju samorządu terytorialnego 
w Polsce. Pani Gładysz zabrała głos 
na sesji, dziękując za zaproszenie, 
ciepłe przyjęcie i życząc wytrwałości 
w codziennej pracy.

Przewodniczący Rady Gminy Potę-
gowo Waldemar Zientarski przywi-
tał wszystkich serdecznie. Na sesji 
oprócz radnych, pracowników UG 
oraz kierowników i pracowników jed-
nostek organizacyjnych obecni byli 
również znamienici goście: parlamen- 
tarzyści, byli radni, były wójt gminy 
Potęgowo, przedstawicieli instytu- 
cji współpracujących, przedsiębior-
cy. Obchody Dni Gminy Potęgo- 
wo są naturalnie powiązane z obcho-
dami rocznicy powstania samorządu 
terytorialnego w Polsce, dlatego też 
wójt gminy Dawid Litwin podzię-
kował wszystkim, którzy przyczyniają 
się do rozwoju naszej gminy, wręcza-
jąc okolicznościowe statuetki. (KK)

„Mleczaki” i „Dzwoneczki”, grupy 
taneczne z GOK pod kierunkiem 
Małgorzaty Węgrzyn- Kucharek, Ma-
teusz Kędra, Patrycja Pikuła, Marta 
Małek, Igor Żółciński, Nikola Kędra, 
zespół „Wiśta Wio!”. Z gorącym 
przyjęciem spotkały się także zespoły 
“Bobi” i “Solaris”, które  wieczorem 
zaprosiły do wspólnej zabawy. Po 
godz. 22:00 rozpoczęła się zabawa 
taneczna, którą do rana prowadził DJ 
Mateusz Cieszyński.
W niedzielę zaplanowano atrak- 
cje sportowo-rekreacyjne. O godz. 
10:00 na stadionie przy ul. Kościusz-

ki rozpoczął się V Rodzinny Bieg po 
Zdrowie. Mimo iż pogoda nie dopi- 
sywała, w tegorocznej piątej edycji, 
tradycyjnie współorganizowanej przez 
GOK w Potęgowie, Uczniowski 
Klub Sportowy “Zefir” w Potęgowie, 
Uczniowski Klub Sportowy “Feniks” 
w Skórowie, uczestniczyło ponad 
200 biegaczy.  
Tuż po sportowych zmaganiach na 
bieżni, rozpoczęły się gminne derby 
- mecz ligowy Płomień Malczkowo 
– Grab Grapice. Równocześnie na 
placu między Stadionem Gminnym 
a drogą krajową nr 6 możliwe były 

przejazdy na sprzęcie militarnym. 
Przed godziną 13:00 na placu przy 
Gminnym Centrum Kultury roz-
poczęły się zmagania strongmanów  
z udziałem Sławomira Toczka, 
Krzysztofa Schabowskiego, Prze-
mysława Brzozy i Sławomira Ra-
wińskiego. W niedzielnych zmaga- 
niach zawodników i mieszkańców 
gminy, którzy uczestniczyli w zawo-
dach strongmanów, dopingował ak-
tor Tomasz Oświeciński. Na gości 
czekały także liczne punkty gastro- 
nomiczne, dla najmłodszych w Kąci-
ku Małego Artysty przygotowano 
warsztaty decoupage oraz papierowej 
wikliny. Wszyscy chętni mogli uczestni- 
czyć w mini warsztatach modelowa- 
nia balonów, a najmłodsi ustawiali się 
w długich kolejkach do  malowania 
twarzy. (JW)

fot. J. Urbański

fot. GOK
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Już „opadł bitewny kurz” (a walka nie 
należała do najprostszych – presja 

czasu, techniczne zagadki, złośliwość 
rzeczy martwych, deszczowa pogo-
da, ograniczone środki finansowe czy 
zmęczenie), lecz watro było ponieść 
wysiłek, który przerodził się w wymierne 
wartości… 
Piękny mural – dzieło zatytułowane „O 
czym szumią lipy?” tworzyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowal- 
skiego w Skórowie: Kinga Różańska, 
Klaudia Gąsior, Paulina Treder, Wiktoria 
Grymuza, Weronika Rychert, Wiktoria 
Szycko, Emilia Treder, Marcin Bazowski, 
Tomasz Kobiela, Paweł Nowicki, Szy-
mon Ryta, Bartek Zawadzki, Radek 
Grzywna i Kacper Lisiak. Twórczą 
pracę nadzorowała Anna Terefenko 
– pomysłodawca i koordynator pro-
jektu, wszelkie działania wspierała 
Iza Zielińska – partner reprezentują-
cy SP w Skórowie. Autorem spotkań  
z przeszłością Skórowa i okolic był To-
masz Wiktorzak. Warsztaty ceramicz- 
ne i Street Artu poprowadziły Ula 
Rachwał i Ola Ciecholewska. Nad 
przedsięwzięciem czuwały przed- 
stawicielki Instytutu Kultury Miejskiej 
w Gdańsku Joanna Kowalska – men-
tor, Agata Andrasiak oraz Katarzy-
na Buczek. Projekt był realizowany 
w ramach „Sieci kultury”, która jest 
częścią ogólnopolskiego programu  
#bardzomłodakultura. 
Dzięki uczestnictwu w projekcie „O 
czym szumią lipy – tworzymy mural” nasi 
wychowankowie nie tylko poznali dzieje 
Skórowa i okolic, ale przede wszystkim 
poszerzyli swoje wiadomości z zakresu 
sztuki. Zgłębili wiedzę i nabyli umieję- 

tności w dziedzinie ceramiki. Dowiedzie-
li się czym jest Street Art i mural. Wspól-
na praca była dla nich przygodą i dobrą 
zabawą, dzięki której zaczęli budować 
własną tożsamość i kulturę swojego re-
gionu.
Kolista forma dzieła, której po-
mysłodawczynią była Kinga Różańska 
– uczennica klasy szóstej, miała nawiązy-
wać do upływu czasu, jednak niektórzy 
z uczestników projektu zinterpretowa-
li ją jako „nasz świat, nasze miejsce na 
ziemi”, jeszcze inni jako tarczę obron-
ną… Motywem przewodnim muralu są 
cztery lipy, które od ponad dwustu lat 
witają wjeżdżających do wsi od stro- 

ny Potęgowa. Strzegą one miejsca 
pochówku dawnych właścicieli skóro- 
wskiej posiadłości – małżonków Char-
lott Eleonory Henrietty z domu Zitze-
witz i kapitana Prus Królewskich Karla 
Friedricha Wilhelma von Puttkamer. 
Dostojne drzewa wyznaczają główne 
kierunki świata, a zatem róża wiatrów 

w samym sercu muralu nie jest przypad-
kowa. Skórowo to wieś położona  
w gminie Potęgowo, toteż obecność 
rybogryfa, elementu herbu gminy jest 
zdaniem dzieci uzasadniona. Przez wieś 
i okolice przepływają liczne strumienie 
zasilające rzekę Łebę. Jest tu urokliwy 
staw, piękne łąki i leśne połacie. Znalazły 
one również uznanie projektantów i miej- 
sce na muralu. W Skórowie znajdują się 
obiekty świadczące o bogatej przeszłości 
wsi. Są to: neogotycki kościół parafialny 
z 1859 roku, stara plebania wybudowana 
na potrzeby ewangelickiej parafii w cza-
sach przedwojennych, dwór murowany  
z XIX wieku oraz budynek dawnej szko- 

ły, w której w latach 1928 – 1945 
uczyły się niemieckie dzieci, a tuż po 
II wojnie światowej polscy ucznio-
wie. Sylwety wymienionych budowli 
rozplanowano między czterema drze-
wami. Elementem wzbudzającym naj- 
więcej emocji wśród wykonawców 
muralu był zamek, o którego istnie-
niu w zamierzchłych czasach dowia- 
dujemy się z legend o Skórowie. 
Według jednej legendy była to siedzi-
ba złego rycerza rozbójnika, według 
innej - złej księżniczki. Obie legendy 
są niezwykle mroczne, czego wyra-
zem są sylwetki duchów księżniczek 
i zakonnic, widoczne na muralu. Dziś 
wiemy, że w owych legendach kryje się 

ziarno prawdy, gdyż wały po pradawnej 
budowli istnieją realnie, a ich usytuowa- 
nie oraz najnowsze zdobycze techniki  
w postaci mapy LIDAR nie pozostawia-
ją wątpliwości! Zamek? A może szaniec, 
grodzisko… Czyżby nowe wyzwanie 
dla miłośników historii i archeologii? 
Zapraszamy do Skórowa! (Iza Zielińska)

Na ścianie SP w Skrówie zawisł mural w kształcie koła o średnicy 3,5m. To niesamowite dzieło, 
jest efektem projektu realizowanego w ostatnich miesiącach przez uczniów oraz ich opiekunów.

O czym szumią lipy w Skórowie? 
wyjątkowy projekt zrealizowany przez młodzież

fot. Ł. Kotusiewiczfot. Ł. Kotusiewicz
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Rowerem wzdłuż Łupawy

Planowana na koniec czerwca prze-
jażdżka rowerowa przepięknym szla- 
kiem, wzdłuż rzeki Łupawy, do po-
zostałych jeszcze ruin średniowiecz- 
nej osady Burchkathen odbyła się 8 
lipca. Uczestnicy wyruszyli jedno- 
śladami sprzed Domu Ludowego  
w Żochowie o godz. 15-tej, udając się 
drogą gminną w kierunku Strzyżyna.
W trakcie jazdy rowerzyści napotkali 
liczne starodrzewia i piękne krajobra-
zy. Obejrzeli miejsca po przedwojen-
nych wykopach archeologicznych, 
znajdujących się w lesie na terenie  
Żochowa oraz ruiny dawnej 
leśniczówki.

Dopiero pod wieczór cykliści wrócili 
na plac zabaw, gdzie już czekała na 
nich gorąca kiełbaska z grilla, napoje  
i różne słodkości. Były konkursy tema- 
tycznie związane z tą przejażdżką, 
plecenie wianków z uzbieranych 
kwiatów polnych, gry i zabawy przy 
muzyce biesiadnej tutejszego zespołu 
wokalno - muzycznego “Jutrzenka”.
W imprezie wzięło udział ponad 
40 osób, której bacznie przyglądał 
się mistrzowskim okiem obiekty-
wu aparatu fotograficznego znany 
w kraju i za granicą fotoreporter ze 
Słupska - Jan Maziejuk. (Mieczysław 
Krymski)

Festyn rodzinny w Żochowie
10 czerwca na plac zabaw w Żo-
chowie przybyli licznie, nawet  
z całymi rodzinami i to w różnym 
wieku, mieszkańcy sołectwa. 
Nie mogło też zabraknąć naszej 
seniorki - Pani Władysławy 
Kokosińskiej, która w tym dniu ob-
chodziła swoje 89 - te urodziny. Zac-
nej jubilatce wręczyłem słodki po-
darunek i pisemne podziękowanie za 
wieloletnią pracę społeczną na rzecz 
tutejszego sołectwa. Byli także goś-
cie z innych miejscowości, nawet ze 
Słupska i Trójmiasta. Najwięcej jed-
nak było dzieci, które wraz z rodzica-
mi chętnie brały udział w przeróżnych 
konkursach, turniejach i zabawach. 
Uczestnicy otrzymali drobne nagro-
dy rzeczowe, a wyróżniających się 
uhonorowano pamiątkowymi dyplo-
mami. W czasie tej imprezy był słod-

ki poczęstunek i napoje. Rozpalono 
grill, pieczono i częstowano gorącą 
kiełbaską i kaszanką. Wszyscy bawili 
się wesoło, śpiewali biesiadne piosen-
ki i tańczyli do późnych godzin wie-
czornych. (Mieczysław Krymski)

III Powiatowy Konkurs 
Recytatorski z Języka 

Kaszubskiego

19 maja w Szkole Podstawowej  
w Skórowie odbył się III Powia-
towy Konkurs Recytatorski z Języ-
ka Kaszubskiego. Został on ob-
jęty patronatem Centrum Edukacji 
Regionalnej z siedzibą w Słupsku 
oraz Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Potęgowie.

Mogliśmy usłyszeć 19 utworów zapre- 
zentowanych przez uczniów z Zespołu 
Szkół w Potęgowie, Zespołu Szkół  
w Łupawie, Zespołu Szkół w Stowię- 
cinie, Zespołu Szkół w Redzikowie, 
Szkoły Podstawowej w Domaradzu 
oraz Szkoły Podstawowej w Skórowie. 
Spośród zaproszonych gości na konkurs 
przybyli: wójt gminy Potęgowo Daw-
id Litwin, wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Potęgowie Agnieszka Fitowska oraz 
właściciel firmy BAT – LINX Tłumacze-
nia i Szkolenia Marek Błaszczyk. Jury  
w składzie: Maria Ksel - dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Potęgo- 
wie oraz Zbigniew Byczkowski - prezes 
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego 
oddział Łęczyce, przyznało następujące 
miejsca: w kategorii klasy I - III: I miej-
sce – Kalina Błaszczyk z ZS w Redzi-
kowie , II miejsce – Julia Harasim z SP 
w Domaradzu, III miejsce – Seweryn Fir 
z SP w Skórowie; Wyróżnienia – Monika 
Zawadzka z SP w Skórowie i Tymoteusz 
Gołębiewski z ZS w Potęgowie; w kate-
gorii klasy IV - VI: I miejsce – Magda-
lena Grzeszczuk z ZS w Stowięcinie, II 
miejsce – Kinga Romanowska z SP w 
Domaradzu, III miejsce - Szymon Ryta 
z SP w Skórowie; Wyróżnienia – Julia 
Rzetecka z ZS w Stowięcinie i Hubert 
Szewczyk z ZS w Potęgowie. Nagrody 
dla uczestników konkursu ufundowa-
li: ksiądz proboszcz Waldemar Pielec-
ki, dyrektor Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Potęgowie Maria Ksel, ksiądz 
wikary Paweł Skrzyński, właściciel firmy 
BAT – LINX Tłumaczenia i Szko- 
lenia Marek Błaszczyk. (SP Skórowo)

fot. J. Maziejuk



Wojewódzki finał MATMANA w Potęgowie
wzięło w nim udział 29 uczniów z 15 szkół całego Pomorza

24 maja odbył się etap wojewódz-
ki XI Wojewódzkiego Konkur-

su Matematycznego „Matman”  
z warsztatami informatycznymi.
Na tym etapie spotkali się finaliści, którzy 
walczyli o tytuł laureata. Taki tytuł uzyskali 
w klasach pierwszych: Maja Horbacz z Gim-
nazjum im. Gen. M. Zaruskiego w Ustce – I 
miejsce, Bartosz Olechnowicz z Gimnazjum 
nr 6 w Słupsku – II miejsce oraz Jakub Sit-
kowski z Zespołu Szkół w Wicku – III miej-
sce.
Laureatami w klasach drugich zostali: Dawid 
Stereńczak z Gimnazjum nr 6 w Słupsku – I 
miejsce, Klaudia Kozakiewicz ze Społeczne-
go Gimnazjum UTO w Ustce – II miejsce, 
Laura Moszko ze Społecznego Gimnazjum 
UTO w Ustce – III miejsce.
W klasach trzecich, laureatami zostali: Jakub 
Antoszek z Zespołu Szkół w Wicku – I mie-
jsce, Martyna Felskowska z Gimnazjum J. 
Piłsudskiego w Sierakowicach – II miejsce 
oraz Adrian Charytonik z Zespołu Szkół  

w Łebie – III miejsce.
Finalistami z naszej szkoły zostali Mateusz 
Machola z klasy I, Zuzia Fitowska i Iwo 
Szmpruch z klasy II, a z Zespołu Szkół  
w Łupawie – Paweł Okuński. Nasi uczniowie 
dzielnie walczyli o tytuł laureata, zdobywa-
jąc bardzo dużą  ilość punktów i niewiele im 
zabrakło, aby znaleźć się w pierwszej trójce. 
Jesteśmy z nich bardzo dumni.
W tym roku, po raz pierwszy wszystkie szko- 
ły walczyły o Puchar Matmana, który wywal-
czyło Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sier-
akowicach.  Na ten sukces pracowali wszyscy 
uczniowie tego gimnazjum, zbierając punk-
ty od etapu szkolnego po wojewódzki, od 
punktów zdobytych indywidualnie po punk-
ty zdobyte w grupach.
Bardzo ciekawie, uczniowie przedstawili 
„Matmana” opracowując wykresy, tabele, 
porównując wyniki, wyciągając średnie i 
wnioski. Napisali nawet wiersz. Perfekcyjnie 
podsumowali konkurs, zwracając uwagę na 
wiele istotnych szczegółów, wykorzystując 

znajomość programów komputerowych 
oraz swoją pomysłowość. Sukces konkur-
su, to przede wszystkim sukces wszystkich 
ludzi, którzy się angażują i pomagają go  
przygotować. Przepyszne ciasta i ciastka upie- 
kli tym razem sami nauczyciele, a smaczne  
i kolorowe kanapki zrobili pracownicy obsłu-
gi. W pomoc, zaangażowani byli również 
uczniowie, którzy pomagali przy dekora- 
cji. Bardzo wiele osób włączyło się w: pracę 
w komisjach, opiekę podczas warsztatów,  
a także całościową organizację konkursu. 
Było to ogromne wyzwanie, kosztowało 
bardzo wiele pracy, ale też uzyskaliśmy 
bardzo dużo satysfakcji z efektów całego 
przedsięwzięcia.
Jesteśmy dumni, że możemy wpływać na 
rozwój młodych talentów. Gratulujemy lau-
reatom i finalistom konkursu i dziękujemy 
za wsparcie wszystkim sponsorom: Bożenie  
i Andrzejowi Klassa, Jerzemu Czarnec-
kiemu oraz Jarosławowi Paziewskiemu,  
a także Radzie Rodziców przy Zespole Szkół 
w Potęgowie. Dzięki naszym sponsorom, 
laureaci otrzymali piękne puchary, dyplo-
my, długopisy oraz karty podarunkowe do  
Empiku, a finaliści medale, dyplomy i dłu-
gopisy. - Zakończył się XI Wojewódz-
ki Konkurs Matematyczny „Matman” 
– był wyjątkowy, bo wyjątkowi uczniowie  
i opiekunowie wzięli w nim udział, wyjątko-
wi ludzie go przygotowali i wszyscy stworzy-
li wyjątkową atmosferę, za co wszystkim 
bardzo serdecznie dziękuję - podsumowuje 
Agnieszka Fitowska z-ca dyrektora Zespolu 
Szkół w Potęgowie. (ZS Potęgowo)
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Niesamowity życiorys Ignacego Moskalonka

Grupa uczniów klasy V Szkoły Pod-
stawowej w Potęgowie w składzie: 
Hieronim Wenta, Hubert Szewczyk, 
Franciszek Wekwert i Maksymilian 
Habza, bierze udział w projekcie 
“Trudne wybory, ciężkie powroty - 
losy żołnierzy walczących w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie”. 
Naszym opiekunem jest nauczyciel his-

torii pan Sławomir Hinca. Zadaniem 
konkursowym było odnalezienie wśród 
członków rodziny lub w lokalnej 
społeczności weteranów (żyjących lub 
zmarłych), którzy walczyli w Polskich 
Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Dru-
gim kluczowym zadaniem było przygot-
owanie informacji o losach wybranego 
bohatera, a następnie rozpowszechnie-
nie ich w społeczności lokalnej, w jak 
najszerszej i atrakcyjnej formie.
        Wspólnie wybraliśmy postać ś.p. Ig-
nacego Moskalonka. Nasza grupa przy- 
gotowała i przedstawiła  prezentację oraz 
zorganizowała wystawę w Zespole Szkół 
w Potęgowie. W maju przeprowadziliśmy 
wywiad z córką naszego bohatera - panią 
Stefanią Nowek i wnukiem Sylwestrem 
Nowkiem. Zarówno pani Stefania, jak  

i pan Sylwester bardzo ciekawie i z deta-
lami opowiedzieli nam o losach żołnier-
za Ignacego Moskalonka oraz o jego  
rodzinnej zsyłce na Syberię, gdzie  
w nieludzkich warunkach przeżyli sześć 
lat.
Losy i przeżycia pana Ignacego Moska-
lonka bardzo nas zaciekawiły. Był on 
nie tylko oddanym żołnierzem, ale także 
wzorem oddania i bohaterstwa. 
Chociaż został trzykrotnie ranny, to za 
każdym razem „wstawał” by walczyć  
o ojczyznę. Odznaczony został za męs-
two orderami włoskimi, brytyjskimi  
i polskimi. Zmarł w roku 1996 i został 
pochowany na cmentarzu w Potęgo- 
wie. (Hieronim Wenta, Hubert Szew-
czyk, Franciszek Wekwert, Maksymilian 
Habza)

fot. ZS Potęgowo
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XXV Powiatowe Prezentacje Artystyczne
kulturalne zmagania młodzieży odbyły się w Łupawie

Powiatowe Prezentacje Artystyczne 
w Łupawie jak co roku zintegrowały 
młodszych i nieco starszych do twórczej 
rywalizacji. Podczas konkursu prezen- 
towany był dorobek artystyczny 
placówek szkolnych i kulturalnych. Im-
preza miała na celu propagowanie kul-
turalnego spędzania wolnego czasu, 
inspirowanie dzieci i młodzieży do czyn-
nego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 
prezentacja umiejętności artystycznych 
oraz integracja dzieci i młodzieży z 
różnych środowisk. Prezentacje obej-
mowały następujące formy i kategorie:
występy zespołów wokalnych: szkoła 
podstawowa klasy I-III; IV- VI, występy 
zespołów wokalnych: gimnazjum, wy-
stępy zespołów tanecznych: szkoła pod-
stawowa, występy zespołów tanecznych: 
gimnazjum, soliści w kategoriach wie-
kowych: 7-13 lat (kl. I-III, IV-VI SP), 
(14-16 lat - gimnazjum), przedstawienia 

małych form teatralnych i kabaretowych.
W tegorocznych prezentacjach udział 
wzięło około 200 uczestników z następu-
jących placówek: Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Kępice, SP w Skórowie, 
Świetlicy wiejskiej w Łupawie, Świetlicy 
wiejskiej w Grąbkowie, ZS w Łupawie, 
Centrum Kultury Gminy Ustka, ZS w 

Potęgowie, Świetlicy wiejskiej przy SP 
w Skórowie, Świetlicy wiejskiej w Mal-
czkowie, Gminnego Ośrodka Kultury w 
Potęgowie, Gminnego Ośrodka Kultury 
w Dębnicy Kaszubskiej, Młodzieżowego 
Domu Kultury w Lęborku, Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Słupsku, Świetli-
cy Wiejskiej w Potęgowie. Jubileuszowe 
występy uważnie wysłuchali i oglądali za-
proszeni goście, rodzice i jurorzy. Grand 
Prix Powiatowych Prezentacji Artysty-
cznych Łupawa 2017 otrzymała Nikola 
Kędra z GOK w Potęgowie.
Serdecznie dziękujemy partnerom i spon-
sorom za wkład finansowy włożony w 
tegoroczne XXV Prezentacje. Gratuluje-
my wszystkim laureatom i uczestnikom 
tegorocznych prezentacji artystycznych. 
Dziękujemy za Wasz udział, bo bez Was 
nie zobaczyli byśmy tego, co piękne dla 
oka i ucha. Szczególne podziękowania 
składamy: dzieciom, młodzieży oraz ich 
opiekunom, instruktorom i rodzicom za 
trud i pracę włożone w przygotowania. 
Do zobaczenia za rok! (GOK)

Warsztaty literackie w bibliotece
Warsztaty literackie, które odbyły 
się 25 maja w czytelni Biblioteki 
Gminnej to trochę inny przykład 
formy spotkania z autorem. 
 Dzięki nim każdy ucze-
stnik miał szansę nie tylko na 
poznanie sylwetki pisarza i jego 
dorobku, ale i na skorzystanie  
z jego doświadczenia i zwiększe-
nia własnych kompetencji literack-
ich. Gościem spotkania był pisarz 
-prozaik, dziennikarz, animator 

kultury - Daniel Odija. Pod okiem  
pisarza, uczniowie z klasy VI  
Szkoły Podstawowej w Potęgowie 
z Moniką Stencel i z klasy V Szkoły  
Podstawowej w Skórowie z Ka-
tarzyną Błaszczyk poznali zasa-
dy i tworzyli  japońską formę wi-
ersza HAIKU.Autor pochwalił 
uczestników za ambitne podejście 
do tematu warsztatów. Spotkanie  
przebiegło w bardzo miłej atmosfe- 
rze. (GBP)

Tegoroczne, XXV Powiatowe Prezentacje Artystyczne, 
odbyły się 26 maja w świetlicy GOK w Łupawie. 

fot. GOK



Dobre konsultacje, dobry plan - zapraszamy do udziału
Gmina Potęgowo przystąpiła do 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. 
 Nastąpiło to na mocy 
Uchwały Rady Gminy Potęgowo 
Nr XVIII/128/2016 z 29 stycznia 
2016 r. W toku trwania projektu 
liczymy na zaangażowanie: miesz-
kańców, seniorów, rodzin z dziećmi, 
przedsiębiorców, ludzi aktywnych za-
wodowo, rolników, osób samotnych 
i niepełnosprawnych. Udział społe- 
czeństwa jest realizowany na podst-
awie Indywidualnego Planu Konsul-
tacji, w ramach projektu „Dobre kon-
sultacje, dobry plan”.
 Zmieniane studium będzie 
uwzględniać obowiązujące przepisy 
w zakresie zabudowy mieszkaniowej, 
tak by można było pogodzić rozwój 
tej funkcji z możliwością budowy 
źródeł energii odnawialnej. Ponadto 
dokona się bilansu zagospodarowa- 
nia obszarów gminy i określi kierunki 
zmiany w obowiązujących miejsco- 
wych planach zagospodarowania prze- 
strzennego. 
W trakcie konsultacji wykorzy- 

stane zostaną narzędzia i techniki 
adekwatne do procesu konsultacji 
społecznych takie jak: zogniskowany 
wywiad grupowy (focus) oparty na 
scenariuszu prowadzony przez mod-
eratora dotyczący poszczególnych 
grup społecznych; badanie ankietowe 
w oparciu o kwestionariusz, prow-
adzone osobiście bądź on-line; bez-
pośredni kontakt w siedzibie Urzędu 
Gminy w wyznaczonych miejscach; 
rozpowszechnienie informacji po-
przez plakaty i ulotki informacyjne; 
konsultacje społeczne z mieszkańca-
mi Gminy będą miały charakter ot-
warty, w których każdy będzie mógł 
zabrać głos i wnieść swoje uwagi bądź 
propozycje do projektu; uruchomie-
nie modułu konsultacje społeczne w 
ramach systemu e-geoportal przeno-

szący użytkownika do zapoznania 
się ze studium oraz link na stronie 
głównej do zgłaszania opinii, uwag 
czy postulatów.
Spotkania będą odbywać się z udzi-
ałem specjalnego zespołu roboczego, 
powołanego przez wójta gminy Potę-
gowo, złożonego z pracowników UG 
Potęgowo, oraz ekspertów z dziedzi- 
ny planowania przestrzennego.
W procesie konsultacji społecznych 
zostaną omówione zagadnienia doty-
czące między innymi: zrównoważo-
nego wykorzystania zasobów gminy;
stworzenia sprawnie i zgodnie funk-
cjonującej struktury przestrzennej 
w gminie złożonej z terenów przy-
rodniczych, rolniczych, zurban-
izowanych, terenów energii odna-
wialnej z uwzględnieniem potrzeb 
mieszkańców, podniesienia stan-
dardów życia, stworzenia zachęty dla 
potencjalnych inwestorów.
Projekt „Dobre konsultacje, dobry 
plan” współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Wartość dofinansowania to 28.715 zł 
Zakończenie projektu - maj 2018 r.
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100 urodziny pani Anieli Gołębiewskiej

Ponoć szczęśliwi czasu nie liczą…  
i Pani Aniela z pewnością jest taką 
osobą ponieważ może się poszczy-
cić takimi liczbami: dzieci – 10, wnu-
ki – 33, prawnuki – 50, praprawnu-
ki – 7 ...ósmy w drodze. Pani Aniela 
cieszy się swoim wiekiem i ma czym, 

bo tak zacna - trzycyfrowa liczba lat, 
to rzadkość w Gminie Potęgowo. 
Na nasze tereny szanowna Jubilatka 
przeprowadziła się w 1954 r osiada-
jąc w Dąbrównie, gdzie mieszka do 

dziś. Na ręce Jubilatki Wójt Gminy 
Potęgowo wspólnie z kierownik USC 
Alicją Walkusz złożyli kwiaty, upo-
minek oraz dyplom okolicznościowy. 
(ŁK)

Wszelkiej pomyślności, 
długich lat w zdrowiu oraz 

pociechy z tak licznej  
rodziny - życzył wójt  

gminy w trakcie uroczyste- 
go spotkania z okazji 
setnych urodzin pani  
Anieli Gołębiewskiej. 
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Rekonstruktor bez przypadku – Powstanie ’44 w Słupsku
jak mieszkańcy naszej gminy odtwarzają historię

Czy rekonstrukcja to zabawa w historię czy może coś więcej? Jak to 
się stało, że wydarzenie rozrosło się do takich rozmiarów, że w jego 
realizacji uczestniczy ponad 200 osób? Ile pracy kosztuje przeobraże-
nie nowoczesnej ulicy tak, by przypominała tą z 1944 roku? - o tych 
aspektach rozmawiamy z Łukaszem Kotusiewiczem, pracownikiem 
Urzędu Gminy Potęgowo, który w rekonstrukcji Powstania Warszaw-
skiego w Słupsku, aktywnie uczestniczy od czterech lat.

J.U. – W tym roku po raz piąty orga-
nizowano rekonstrukcje historyczną 
Powstania Warszawskiego w Słup-
sku. To już twoja czwarta rekonstruk-
cja, w której odtwarzacie wydarzenia 
z 1 sierpnia 1944. Jakie były początki?

Ł.K. Wraz z rozpoczęciem nowej pracy 
w branży promocyjnej pojawiła się op-
cja uczestniczenia w takim wydarzeniu. 
Pomyślałem... spróbuję. Wtedy rekon-
strukcja odbywała się jeszcze w pierwot-
nej lokalizacji (ul. Szarych Szeregów). 
Już wtedy dało się zauważyć, że ludzie 
są bardzo pozytywnie nastawieni do ta-
kiej inicjatywy. Osobiście właśnie wtedy 
złapałem bakcyla. Pamiętam jak tego 
dnia, kładąc się już do łóżka zamknąłem 
oczy, ale w głowie wciąż miałem obraz 
naszego powstania, atak, obrona, strz-
ały, dym, pojazdy. Wszystko to zrobiło 
na mnie ogromne wrażenie. Z grupą 
współpracowników uznaliśmy, że war-
to rozwijać ten pomysł. Po trzech edy-

cjach postanowiliśmy zmienić lokalizację 
wydarzenia i przenieść ją do centrum 
miasta, by jeszcze bardziej oddać klimat 
tamtych czasów. To był strzał w dziesią- 
tkę. Teraz, z perspektywy czasu patrząc, 
dostrzegam jak ważna jest to inicjatywa. 
Jednego dnia ponad 200 niesamowitych 
osób daje z siebie maksa. I nie mówię 
tu tylko o samej inscenizacji, ale także  
o tym co przed i po.

Rekonstruktorem się jest czy się 
bywa?

Dobre pytanie... wszystko zależy od tego 
jak to czujesz. Jeśli masz ochotę rozwijać 
tę pasję, nic prostszego jak tylko zapisać 
się do grupy rekonstrukcji historycznej. 
To bardzo ciekawy sposób na spędza-
nie wolnego czasu, integrację. Poznajesz  
historię z innej strony. W moim przypad-
ku, ze względu na brak czasu, raczej 
bywam rekonstruktorem. Bardzo 
poważnie jednak traktuje swoje „zadania 

na polu bitwy”, jednocześnie starając się  
zaszczepić pozytywną energię tym 
początkującym, których z roku na rok 
przybywa. Nie boję się powiedzieć, że 
rekonstrukcja historyczna organizowa-
na przez Fundację Indygo, wyrasta do  
miana jednej z najlepszych w kraju.

Takie przedsięwzięcie wymaga spra-
wnej organizacji. Jak wyglądają przy-
gotowania? Czy myślisz, że aktywny 
udział w takim wydarzeniu jest dla 
każdego?

Istotnie, każdy może spróbować swoich 
sił. Co do organizacji... Pierwsze pr-
zygotowania należy poczynić przynaj- 
mniej kilka miesięcy wcześniej. Możemy 
tu wymienić sprawy związane z zapro-
szeniem grup rekonstruktorów, sprawy 
pirotechniczne, kwestia wypożyczenia 
broni czy mundurów. Im bliżej 1sierpnia 
tym prace nabierają rozpędu. Tworzo-
na jest scenografia ulicy, załatwiane są 
niezbędne formalności. Rusza promocja 
wydarzenia. Ostatnie tygodnie to spotka-
nia z rekonstruktorami, opracowywanie 
scenariusza. Sam dzień inscenizacji jest 
ukoronowaniem naszych wysiłków.

Zdjęcia z rekonstrukcji można obejrzeć na stronie:
www.fb.com/PiotrKarasPhotography/

Na zdjęciu (od prawej) Łukasz 
Kotusiewicz, pracownik UG 

oraz Paweł Kostecki z OSP 
Potęgowo podczas piątej 
rekonstrukcji Powstania 

Warszawskiego w Słupsku

Piotr Karaś Photography

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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