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Festyny Rodzinne w Potęgowie oraz Łupawie

W sobotę, 9 czerwca, przy Szkole Pod-
stawowej w Łupawie, odbył się kolejny, XIV 
Festyn Rodzinny. 
Nauczycielki przygotowały dla dzieci mnóstwo 
atrakcji: tatuaże, maski, malowanie twarzy, zabawę 
Dar Losu, gipsowe odlewy i wiele innych. Starsi 
uczniowie śpiewali, ale przedstawili też niosące 
ze sobą ogromne emocje przedstawienie „Inny”. 
Były i kiełbaski, i frytki, i wata cukrowa, i bańki 
mydlane. Rodzice przynieśli też przepyszne cias-
ta. Jak co roku nauczyciele rozprowadzali cegieł-
ki. Ale najważniejsze były uśmiechy na buziach  
dzieci i ich rodziców. Jeśli do tego dodamy biegi 
na bieżni, to mamy opis świetnej imprezy. Upalny  
dzień sprawił trochę kłopotów, więc przydały się 
zakupione przez Radę Rodziców przeciwsłoneczne 
parasole. Nieodzowna była też praca pań z obsłu-
gi oraz pomoc starszych uczniów, którym dzięku-
jemy. Dziękujemy bardzo wszystkim sponsorom, 
dzięki pomocy których Festyn Rodzinny udał się 
znakomicie. (B. Cyrny)

Od czytelniczki: Z wielką przyjemnością 
pragnę podziękować na łamach Głosu 
Potęgowa uczniom Szkoły Podstawowej 
w Potęgowie za zorganizowanie wspania- 
łego Festynu Rodzinnego.
Impreza, jaką zorganizowała młodzież  
szkoły wraz nauczycielami i rodzicami była 
naprawdę wyjątkowym wydarzeniem. Pod-
czas festynu można było zaobserwować 
jak wiele zaangażowania i pracy włożono 
w to, aby przygotować ciekawą ofertę dla 
wszystkich mieszkańców Potęgowa i oko-
licznych miejscowości. Podczas festynu 
można było zobaczyć występy uczniów oraz 
odwiedzić stoiska z różnymi propozycjami 
dla odwiedzających, które były obsługiwane 
wyłącznie przez młodzież. Wkład rodziców 
oraz nauczycieli w organizację imprezy 
zapewne był również spory, choć podczas 

Puchar Polski Nordic Walking w Potęgowie

samego festynu nauczyciele tylko dyskret-
nie sprawowali opiekę nad swoimi podopie- 
cznymi, którzy odgrywali kluczową rolę. 
To cenne doświadczenie dla młodych ludzi, 
którzy w ten sposób właśnie uczą się sa-
modzielności i pełnienia różnych ról w życiu. 
Dodatkowo, warto podkreślić, że impreza 
odbyła się w miejscu, które od dawna cze-
kało na zagospodarowanie. Cieszy to, że 
dzieciaki będą w końcu mogły na co dzień 
korzystać ze świeżego powietrza w tym cu-
downym miejscu. Warto dodać, że powsta-
nie tego miejsca, podobnie jak terenu przy 
przedszkolu, było możliwe dzięki dotacji z 
programu LEADER dla obszarów wiejskich, 
którym zarządza u nas Partnerstwo Dorzecze 
Słupi. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji tej wspaniałej imprezy serdecz- 
nie dziękuję. (nadesłała: Bronia z Potęgowa)

19 sierpnia Gmina Potęgowo znów stanie się polską stolicą Nordic 
Walking. W Potęgowie po raz kolejny odbędą się zawody w ramach 
Pucharu Polski, które organizuje Polska Federacja Nordic Walking.
W 2017 roku do Potęgowa na Puchar Polski 
Nordic Walking przyjechało kilkuset zawod-
ników z kraju i zagranicy. Gmina nawiązuje 
w ten sposób do początków tej dyscypliny 
w Polsce, które miały miejsce właśnie na 
naszym terenie. W 2006 r. rekord świata  
w 12-godzinnym marszu Nordic Walking 
został ustanowiony przez Andrzeja Olecha i 
Bogusława Trzasko na ścieżce historyczno – 
rekreacyjnej: „Szlakiem dziedzictwa kulturo-

wego Gminy Potęgowo”. Obecnie w całej 
Polsce ponad 3 mln osób trenuje zawodowo  
i rekreacyjnie Nordic Walking.
Także w tym roku organizatorzy liczą na 
wysoką frekwencją, szczególnie wśród 
mieszkańców gminy Potęgowo oraz powiatu 
słupskiego. 
Do udziału w zawodach można się zapisać 
korzystając ze strony internetowej:

www.pucharpolskinw.pl

Bezpłatne zajęcia
Nordic Walking w Potęgowie

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia Nordic 
Walking z profesjonalną instruktorką 

Izabelą Kumpiń, które w każdy wtorek 
odbywają się w Potęgowie w ramach 

Akademii Zdrowia Santander. 
Start co tydzień o godz. 17:00 

na boisku przy SP w Potęgowie.

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza twórców wypieków

Lubisz piec ciasta, ciasteczka i inne słod-
kości? Przygotuj coś dla naszych gości! 
Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie 
przyjmuje zgłoszenia na słodkie wypieki 
pod nr. tel. 59 848 42 50 do 14 sierpnia. 

 Przyłącz się do naszego wspólnego 
przedsięwzięcia!
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Dni Gminy Potęgowo 2018
Wyjątkowe wydarzenie z kulturą i sportem w tle

Po raz drugi odbyły się Dni Gminy Potęgowo - wydarzenie, 
które oprócz integracji mieszkańców ma na celu również pro-
mocję naszej Małej Ojczyzny na Pomorzu i wśród turystów.
Dni naszej Gminy odbywały się 1 i 2 czerwca. 
Był to czas, w którym wszystkim potęgows-
kim rodzinom zaproponowany został szereg 
wydarzeń, spotkań i imprez o charakterze 
integrującym całe rodziny i promujący życie 
rodzinne. Jednocześnie była  to okazja do 
przedstawienia bogatej i różnorodnej oferty 
Gminy - jednostek kultury, sportu, rekreacji, 
edukacji oraz firm i stowarzyszeniom.
Obchody Dni Potęgowa otworzył VI Ro- 
dzinny Bieg po Zdrowie, w którym udział 
wzięło kilkaset osób!  Po rozgrywkach spor-
towych wieczorem w Gminnym Centrum 
Kultury mieszkańcy gminy mogli podziwiać 
uroczyste obchody setnej rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości przygoto- 
wane przez dzieci i młodzież ze Skórowa, 

Potęgowa i Łupawy. Dla dorosłej części 
mieszkańców odbył się również spektakl 
teatralny w wykonaniu aktorów z Nowego 
Teatru im. Witkacego ze Słupska. 
Wielką atrakcją Dni Potęgowa był II Puchar 
Polski Strongman. Swoją obecnością w wy-
darzeniu zaszczycili: Dariusz Wejer, Maciej 
Hirsz, Michał Kopacki, Przemysław Ciecha- 
nowski, Mateusz Ostaszewski, Mariusz 
Pudzianowski oraz Sławomir Rawiński. 
Dalsza część dnia obfitowała w występy 
muzyczne artystów z GOK-u w Potęgowie: 
zespoły Mleczaki, Dzwonieczki, Wiśta Wio, 
Retro Band oraz soliści: Mateusz Kędra, 
Maja Konopa, Maja Łoś, Lilia Pieniak, Julia 
Saganowska, Patrycja Pikuła, Nikola Kędra. 
Zatańczyły również dwie grupy taneczne z 

naszego GOK-u pod kierunkiem Joanny 
Węgrzyn - Kucharek. Gwiazdami wieczo-
ru byli zespół Defis oraz popularny zespół 
Red Lips.  Przybyli goście, a głównie ich naj-
młodsza część mogła bezpłatnie korzystać  
z animacji i licznych atrakcji zorga-
nizowanych przez lokalne stowarzyszenie 
Wiśta Wio i Przyjaciele w ramach zada-
nia publicznego “Animacje Kulturalne dla 
mieszkańców Gminy Potęgowo podczas 
obchodów Dni Gminy Potęgowo 2018” 
finansowanego przez Gminę Potęgowo 
(zabawy, gry, dmuchańce, malowanie twarzy, 
kręcenie balonów). Szkoły z Łupawy, Potę-
gowa i Skórowa wraz z uczniami i rodzicami  
przygotowali warsztaty dla uczestników Dni 
Potęgowa.
Dni Potęgowa nie mogłyby się odbyć tak 
hucznie bez wsparcia naszych licznych spon-
sorów,  którym serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy również OSP Łupawa za kie-
rowanie ruchem i pilnowanie ładu i porząd-
ku, współorganizatorom: SP w Potęgowie, 
SP w Łupawie, SP w Skórowie, Klubowi 
Sportowemu Orion, Sołtysowi i Radzie 
Sołeckiej Potęgowo, “Stowarzyszeniu Wiśta 
Wio i Przyjaciele”, Środowiskowemu Domu 
Samopomocy. Za uatrakcyjnienie obcho-
dów Dni Gminy dziękujemy również licznie 
przybyłym wystawcom, a przede wszystkim 
Kołom Gospodyń Wiejskich, Gminnej Bib-
lioteki Publicznej w Potęgowie. 
Podziękowania kierujemy także do wszyst-
kich przybyłych mieszkańców oraz gości, 
bez których organizacja tego wydarzenia po 
prostu nie miała by sensu. (GOK)

Sponsorzy 
Dni Gminy Potęgowo 2018

Firma Metryccy, Firma Elwoz, Firma Roza 
Bracia Różańscy, Zajazd Leśny Staw, Usługi Hy-
drauliczno- Budowlane Marcin Kitowski, Okna 
i Drzwi Jerzy Roman, Nadmorskie Elektrownie 

Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o., Biedronka  
Danuta i Bogumił Szomborg, “INFRACORR” 

Sp. z o. o., Agrochembud s.c., PHU Arkadiusz 
Błażejewicz, AGRO FARM ZIELIŃSCY, Mikołaj-
czyk & Wielgus Transport Spedycja S.J., MCP 
Polska sp. z o.o. Pan Jerzy Olszewski, Firma 

“Zenon Mikołajczyk i Synowie”, Skład Nowicki 
w Potęgowie, Yucca PPH. Zakłady torfowe 

Wieliszewo, Restauracja Nostalgia w Pogani-
cach, Firma Agro - Sieć, Firma Ulenberg

Dziękujemy za wsparcie!
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Rajd pieszy Szlakiem Łupawskich Megalitów 
We wspólnym zwiedzaniu gminy uczestniczyły setki osób

Rajdy w Gminie Potęgowo 
cieszą się popularnością wśród 
piechurów z wielu okolicznych 
miejscowości oraz całego 
Pomorza.

fot. B. Cyrny

Organizatorami wydarzenia byli członkowie 
Stowarzyszenia Przyjaciół Łupawy „Doli-
na Łupawskich Megalitów”, Szkoła Pod-
stawowa w Łupawie oraz Gmina Potęgowo. 
Honorowy patronat nad rajdem objął Wójt 
Gminy Potęgowo. 
- Podczas wypraw do stanowisk archeologi- 
cznych, grobowców megalitycznych znajdu-
jących się w okolicach Łupawy, towarzyszyła 
nam fantastyczna pogoda. Nie mniejszą atrak- 
cję stanowiły krajobrazy oraz lasy Nad- 
leśnictwa Łupawa – mówił Bogusław Cyrny 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dolina Łu-

pawskich Megalitów.
O historii megalitów i wykopalisk uczestni-
kom rajdu opowiadał wielki pasjonat arche-
ologii i członek Stowarzyszenia Przyjaciół 
Łupawy Tomasz Wiktorzak oraz Bogusław 
Cyrny. Oprócz ciekawych historii każdy 
uczestnik rajdu dowiedział się, że zwiedzane 
stanowiska archeologiczne znajdują się pod 
ochroną i są dziedzictwem kulturowym,  
o które trzeba dbać i które należy chronić.
Na zakończenie rajdu wszyscy uczestnicy 
skorzystali z poczęstunku: żurku i pieczo- 
nych kiełbasek oraz kawy i herbaty. Otrzyma-

7 kwietnia w Łupawie odbył się rajd pieszy – Szlakiem Łupawskich Megalitów z cyklu  
imprez gminnych „Potęga możliwości”. W rajdzie wzięło udział ponad 300 uczestników  
w różnym wieku, w tym mieszkańcy gminy i regionu.

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.

Autorzy tekstów: Jakub Urbański, Justyna Wasylko,  
Karolina Czerwińska, oraz wg podpisów. 

Zdjęcia według podpisów. 
Redaktor prowadzący: Jakub Urbański - tel. 664 475 482

li także pamiątkowe gadżety przygotowane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy: 
kalendarze, magnesy, przypinki, karty, pie- 
czątki oraz kubki. Każdy mógł także otrzy-
mać przewodnik wydany przez Gminę Potę-
gowo pt. „W dolinie łupawskich megalitów”, 
który w bardzo przystępny sposób opisuje 
historię megalitów z okolic Łupawy.
Już wkrótce kolejne wydarzenia krajoznaw-
cze w Gminie Potęgowo. Informacje  
o zbliżających się imprezach można znaleźć 
na stronie internetowej gminy oraz na profilu 
na Facebooku. (JU)

W maju,  uczniowie szkół z terenu Gmi-
ny Potęgowo wzięli udział w wycieczce 
do Stryszej Budy. Wyjazd, zorganizowany 
dla wszystkich uczestników projektu „No-
woczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”, 
umożliwił dzieciom i młodzieży zwiedzenie 
niezwykle ciekawych miejsc – Kaszubskiego 
Parku Gigantów, Kaszubskiego Parku Minia-
tur oraz Kaszubskiego Gracika. 

W czasie wycieczki atrakcjom nie było koń-
ca. Uczniowie wchodzili na pokład samolotu, 
odkrywali niesamowity świat olbrzymich owadów  
i przedmiotów, poznawali mieszkańców lasu, grali 
w gigantyczne szachy, zobaczyli wierne kopie na-
jbardziej charakterystycznych obiektów Kaszub, 
Polski i świata, odwiedzili Gabinet Śmiechu, Baj-
kową Krainę i Zamek Strachu oraz oglądali kul-
towe pojazdy z filmów i bajek.

Czas spędzony na Kaszubach na długo pozosta- 
nie w pamięci uczestników projektu. Wycieczka 
dostarczyła dzieciom i nauczycielom niezapom-
nianych wrażeń oraz pozwoliła pogłębić wiedzę 
z geografii, biologii i wielu innych dziedzin nauki.
24 maja uczestnicy projektu z SP w Łupawie, 
którzy w czasie ferii uczęszczali na warsztaty  
z kreatywności i robotyki, wzięli udział w pikniku 
szkolnym. W trakcie spotkania uczniowie wysłu- 
chali ciekawych opowieści Daniela Saulskiego (pi-
rata z Motławy, aktora i nauczyciela śpiewu), grali 
w rzymską grę planszową, poznawali dawne stroje 
gotyckie oraz mieli możliwość skosztowania ser-
wowanych przez opiekunów kiełbasek. Twórcze 
działania, przerwa od książek i komputera, piękna 
pogoda, świeże powietrze, ciekawe historie… Nie 
ulega wątpliwości, że to tylko nieliczne pozytywne 
skojarzenia, które pozostaną w pamięci uczest-
ników zajęć z kreatywności. (UG)

Podsumowanie projektu Nowoczesna Edukacja
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Powstaje Centrum Produktu Lokalnego w Karznicy 
Miejscowość zyska nowoczesny obiekt i miejsce handlu

Wykonawca rozpoczął prace 
tuż po podpisaniu umowy. 
Mieszkańcy mogą na bieżąco 
obserwować ich postęp.

fot J. Urbański

W podpisywaniu umowy uczestniczył 
Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, rad-
ny Dominik Maksymowski, sołtys Izabela 
Kogut-Suder wraz z mieszkańcami, wyko-
nawca, pracownicy Urzędu Gminy. Obecna 
była również dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, który będzie administratorem no-
wego obiektu. W trakcie spotkania usta- 
lono szczegóły planowanych prac, w tym 
także przeniesienie części wyposażenia placu 
rekreacyjnego oraz wykorzystanie materiału 
z istniejącej wiaty.
W ramach projektu pn. „Mój Rynek wraz  
z Centrum Promocji Produktu Lokalnego  
w Karznicy” powstanie nowoczesny budynek 
oraz rynek, na którym będzie odbywała się 
sprzedaż produktów, przede wszystkim lo-
kalnych - wytworzonych przez miejscowych 
przedsiębiorców, Koła Gospodyń Wiejskich 
i inne zainteresowane osoby.
W budynku Centrum zostaną zastosowane 
technologie odnawialnych źródeł energii 
– ogrzewanie dostarczy oszczędna pom-

pa ciepła. Centrum zostanie wyposażone  
w niezbędny sprzęt (meble, urządzenia AGD 
i RTV, stanowiska komputerowe), będzie 
także wspierać lokalnych wytwórców po-
przez organizację szkoleń, spotkań i wystaw 
tematycznych oraz poprzez dbanie o odpo- 
wiedni wizerunek produktów lokalnych i ich 
producentów. Targowisko o powierzchni 
ponad 70m2 zostanie podzielone na strefę 
produktów rolno-spożywczych oraz pozo- 
stałych. Znajdzie się na nim kilkanaście sta-
nowisk do sprzedaży, w tym także produk-
tów wytworzonych w systemie rolnictwa 
ekologicznego.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego to firma Usługi Ogól-
no-Budowlane Andrzej Dzienisz z Borze-
stowskiej Huty. Wartość umów: część I 
Budynek Centrum Promocji Produktu Lo-
kalnego - 778.530,33 zł, część II Targowisko 
– wiata z pomieszczeniem gospodarczym - 
88.900,76 zł. Na inwestycję zostanie udzielo-
na gwarancja na 5 lat.

16 maja podpisano umowę z wykonawcą Centrum Promocji Produktu Lokalnego  
w Karznicy. Całkowita wartość inwestycji wyniesie niemal 1.000.000 złotych. Planowany  
termin zakończenia inwestycji to połowa listopada 2018 r.

Nadzór inwestorski sprawowany jest przez 
zespół inspektorów pod kierownictwem  
Piotra Kaszubowskiego prowadzącego  
Biuro Obsługi Nieruchomości z Żukówka; 
wartość umowy 19.557,00 zł. Projekt zos-
tał wykonany przez Biuro Obsługi Budo- 
wnictwa Jarosław Celban. Wraz z podpisa- 
niem umowy, został również przekazany plac 
budowy.
Gmina uzyskała dofinansowanie na  
inwestycję z Programu Rozwoju Obsza- 
rów Wiejskich na lata 2014-2020 na  
operacje typu „Inwestycje w targowiska  
lub obiekty budowlane przeznaczone na  
cele promocji lokalnych produktów”  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwesty- 
cji w tworzenie, ulepszenie  i rozwijanie  
podstawowych usług lokalnych dla lud-
ności wiejskiej, w tym rekreacji, kultu-
ry i powiązanej infrastruktury”. Umowa  
z Marszałkiem Województwa Pomorskiego 
została podpisana 18 stycznia 2018 r. (JU)

Nowoczesny kompleks sportowy w Potęgowie

22 maja podpisano umowę na budowę no-
woczesnego kompleksu sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Potęgowie. Po 
zakończeniu roku szkolnego rozpoczęto 
prace budowlane. Inwestycja warta nie-
mal 1,5 mln zł wg harmonogramu, zosta-
nie zakończona we wrześniu 2018 r.
W ramach zadania powstanie boisko do 
piłki nożnej z bieżnią lekkoatletyczną  

o wymiarach 250m i skocznią w dal, bois-
ko wielofunkcyjne, a w nim boisko do piłki 
ręcznej, do koszykówki  i siatkówki,  oświe- 
tlenie boiska i terenu, ogrodzenie, trybuny 
dla widzów, ciągi piesze i komunikacyjne 
oraz miejsca postojowych. Kompleks będzie 
przeznaczony na potrzeby realizacji zajęć wy-
chowania fizycznego, organizacji zawodów 
piłki nożnej, piłki ręcznej czy zawodów lek-
koatletycznych.
Roboty budowlane wykonuje firma ELSIK 
Sp. z o.o. z Żukowa, wyłoniona w przetargu 
nieograniczonym. Wartość inwestycji wyno-
si 1.290.000,00 zł. Oświetlenie i monitoring 
zainstaluje FUPH INSTAL-BUD Jerzy La-
budda z Luzina. Koszt instalacji wyniesie 

123.492,00 zł. Na przeprowadzone prace 
zostanie udzielona gwarancja 5 lat. Nadzór 
inwestorski warty 22.755,00 zł przepro- 
wadzi Biuro Obsługi Nieruchomości Piotr 
Kaszubowski z Żukówka.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
zadania w ramach programu ogłoszonego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod 
nazwą „Sportowa Polska - Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej”. Rozstrzy- 
gnięcie konkursu w lipcu br. To kolejny 
taki obiekt sportowy w gminie Potęgowo. 
Podobny powstał w 2016 roku przy Szkole 
Podstawowej w Łupawie, na który gmina 
pozyskała dofinansowane także z Minister- 
stwa Sportu i Turystyki. (JU)
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Niemal 3.000.000 zł na politykę senioralną 
Dotację otrzyma Potęgowo i inne gminy powiatu słupskiego

12 kwietnia w Urzędzie Marszałkows-
kim Województwa Pomorskiego odbyło 
się oficjalne podpisanie umowy na do-
finansowanie projektu pn. „Srebrna 
sieć” – partnerskiego przedsięwzięcia 
11 podmiotów z powiatu słupskiego, 
które umożliwi 250 seniorom oraz ich 
opiekunom dostęp do wysokiej jakości 
usług społecznych. W ramach projek-
tu powstaną również Gminne Rady Se-
niorów.
Dzięki dofinansowaniu 250 osób w wieku 
60+ (niesamodzielne, przewlekle chore, 
niepełnosprawne, samotne itp.) skorzys-
ta z bezpłatnej teleopieki, telemedycyny, 
rehabilitacji domowej i sąsiedzkich usług 
opiekuńczych. W ośmiu gminach powsta- 
nie zintegrowany lokalny system usług 
opiekuńczych wykorzystujący nowocze-
sne, zdalne technologie oraz instrumenty 

animacji środowiskowej i promocji wolon-
tariatu senioralnego. Funkcjonować będą 
Samopomocowe Grupy Sąsiedzkie, Kluby 
Animacji, Punkty Usług Wzajemnych. Pro-
jekt umożliwi seniorom i ich opiekunom 
dostęp do wiedzy, szkoleń i świadczeń 
opiekuńczych. W Słupsku utworzona zosta-
nie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 
i pomocy medycznych, która zaopatrywać 
będzie mieszkańców w wieku senioralnym 
w niezbędny sprzęt. Aktywność środowiska 
60+ wzmocniona zostanie poprzez powst-
anie ośmiu Gminnych Rad Seniorów, które 
zapewnią wieloletnie, zaplanowane działa-
nia na rzecz swojego środowiska - „Srebrna 
Sieć” to kolejny element naszej polityki se-
nioralnej. Realizacja projektu umożliwi 25 se-
niorom z gminy Potęgowo skorzystanie m.in. 
z bezpłatnych usług opiekuńczych, w tym 
teleopieki – mówi Dawid Litwin, Wójt Gmi-

fot. UM Województwa Pomorskiego

ny Potęgowo. – W ubiegłym roku uchwałą 
Rady Gminy wprowadziliśmy Gminną 
Kartę Seniora, dzięki której starsze osoby 
mogą korzystać z tańszych zakupów i usług. 
Jesteśmy świadomi zmian jakie zachodzą  
w społeczeństwie, dlatego już teraz dbamy  
o rozwiązania, które ułatwią funkcjonowanie 
seniorom – dodaje.
Wartość zadań realizowanych przez Gminę 
Potęgowo wyniesie 177.330 zł, w tym war-
tość dofinansowania 163.830 zł. Wkład 
własny niefinansowy gminy w kwocie 13.500 
zł to udostępnienie pomieszczeń na zajęcia. 
Zorganizowane zostaną warsztaty i szkolenia 
dla 15 opiekunów seniorów. Zorganizowany 
zostanie także Srebrny Piknik oraz plebiscyt 
Srebrne Serce – mieszkańcy wybiorą naj-
bardziej aktywnego sąsiada.
W ramach projektu przewidziano także 
prowadzenie usługi informacyjno-porad-
niczych pn. „Srebrny Telefon”. Przy Powi-
atowym Centrum Pomocy Rodzinie Słupsk 
zostanie powołany animator działań se-
nioralnych, którego zadaniem będzie m.in. 
organizacja prac Gminnych Rad Seniorów.
Projekt „Srebrna Sieć” będzie realizowany 
do końca 2020 roku. Liderem projektu jest 
Gmina Kobylnica. Partnerzy: Gminy: Dam-
nica, Główczyce, Kępice, Słupsk, Ustka, 
Potęgowo, Tuchomie, Powiat Słupski oraz 
Fundacja Niesiemy Pomoc i Spectrum Re-
search Agnieszka Małecka - Jagła. Wartość 
projektu ogółem to 2 909 872 zł, w tym war-
tość dofinansowania 2 764 378 zł. (JU)

Dodatkowe 250.000 zł w gminnej kasie
Pieniądze odzyskano z Urzędu Skarbowego

Przedsiębiorcze i zdecydowane dzia- 
łania wójta Dawida Litwina oraz 
skarbnik Małgorzaty Dąbrowskiej 
zaowocowały odzyskaniem z Urzędu 
Skarbowego ćwierć miliona złotych.
Gmina złożyła korektę VAT za 2013 rok 
pod koniec 2017 roku. Celem tego dzia- 
łania było odzyskanie 300.000 złotych. 
Udało się odzyskać 250.000 zł. Obecnie 
samorząd stara się o kolejne środki  
pieniężne z tego tytułu.
– Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o moż-
liwości odzyskania podatku VAT z róż-

nego rodzaju inwestycji, to niezwłocznie 
przystąpiliśmy do działania – mówi 
Dawid Litwin - Wójt Gminy. – Dawniej 
nasza gmina o to nie zabiegała, dlatego 
już na początku tych działań cofnęliśmy 
się o 5 lat, bo zgodnie z przepisami  
w takim okresie można odzyskać ten 
podatek, i dokonaliśmy korekty. Po 
długich bojach udało się nam odzyskać 
ćwierć miliona złotych. To nasz ogrom-
ny sukces. Według mojej wiedzy jesteś- 
my pierwszym Samorządem z powiatu 
słupskiego, który po centralizacji VAT, 
skutecznie wystąpił o zwrot podatku - 
dodaje.
Wójt zapowiada złożenie kolejnych ko-
rekt deklaracji VAT. Środki, które zasiliły 
budżet gminy zostaną przeznaczone na 
zadania inwestycyjne. (JU)

28 czerwca odbyła się LIV sesja Rady 
Gminy Potęgowo, podczas której 
udzielono Wójtowi Gminy Potęgowo ab-
solutorium z tytuł wykonania budżetu na 
2017 r.
Wójt przedstawił sprawozdanie finansowe 
za poprzedni rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu. Pozytywne stano- 
wisko w tej sprawie zajęła Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Gdańsku. Najistotniejsze 
informacje dotyczące budżetu: dochody 
ogółem wykonano w kwocie 33.499.144,45 
zł (95,3% planu), wydatki ogółem wykona-
no w kwocie 36.071.915,12 zł (93,2 % pla-
nu), deficyt budżetu wyniósł 2.572.770,67 
zł, dług publiczny na koniec 2017 r. wyniósł 
11.306.037,41 zł.
Radni Gminy Potęgowo jednogłośnie udzie-
lili Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium, 
za co wójt podziękował radnym, a także 
wszystkim współpracownikom. (KK)

Jednogłośne
absolutorium dla wójta
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Zagospodarowanie terenu przy rzece Łupawa
Powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna

Gmina Potęgowo pozyskała środki uni-
jne na zadanie pn: „Zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa 
wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyj- 
nej „MEGALITY”. Projekt został wy-
brany do dofinansowania przez Rybacką 
Lokalna Grupę Działania „Pojezierze 
Bytowskie”.
Zadanie będzie składało się z trzech części.
Pierwszy etap to zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego przy rzece Łupawa (koło 
remizy OSP). W ramach zadania zostanie 
zbudowana częściowo zadaszona scena let-
nia, niecka wraz z miejscem na ognisko, 
siłownia na świeżym powietrzu, mały plac 
zabaw i plac do gry w koszykówkę. Ponad-
to przy rzece będą zamontowane leżaki par-
kowe, stojaki rowerowe, ławostoły i kosze na 
śmieci.
Planowany do zagospodarowania teren jest 
miejscem, w którym kajakarze mają postoje 
w trakcie spływów kajakowych. Tak atrakcyj- 
nie urządzony teren ma zachęcić turystów 
do odwiedzania Gminy Potęgowo. Ponad-
to miejsce to jest w centrum miejscowości 
Łupawy blisko szkoły i przedszkola w związ-
ku z tym będą z tego miejsca z pewnością 

korzystać mieszkańcy oraz dzieci i młodzież 
ze szkoły i przedszkola.
W kolejnej części wykonane zostanie ozna-
kowanie ścieżki edukacyjnej, biegnącej 
wzdłuż rzeki Łupawy do skupiska grobow-
ców megalitycznych. W ramach zadania zos-
taną umieszczone strzałki kierunkowe od 
miejsca zagospodarowania terenu przy rzece 
w Łupawie do skupiska grobowców megali- 
tycznych oraz dwie tablice informacyjne Ta-
blice będą informowały o atrakcjach turys-
tycznych Gminy Potęgowo w tym przede 
wszystkim o megalitach.
Trzeci etap to organizacja imprezy związanej 
z otwarciem terenu rekreacyjnego oraz 
ścieżki edukacyjnej jak również promującej 
walory turystyczne Gminy oraz propagu-
jącej potrawy z ryb, które występują w rzece 
Łupawa,  w tym pokazy kulinarne – dania  
z ryb, wspólne przejście ścieżką  edukacyjną 
wraz z przewodnikiem na zwiedzanie megali- 
tycznych grobowców, atrakcje dla dzieci  
w formie animacji.
Planowany termin realizacji to lata 
2018/2019. Wartość zadania wyniesie 
246.124,95 zł w tym kwota dofinansowania 
to 209.206,00 zł. (UG)

Jestem EKO - proekologiczna akcja i spotkania

18 maja w Urzędzie Marszałkowskim  
w Gdańsku oficjalnie podpisano umowę 
na dofinansowanie zadania zagospo-
darowania przestrzeni publicznej przy 
świetlicy w Dąbrównie. Wniosek został 
złożony przez Gminę Potęgowo wspólnie 
z sołectwem w ramach konkursu „Akty-
wne Sołectwo Pomorskie”.
W podpisywaniu umowy uczestniczył 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz Wójt Gminy Potę-
gowo Dawid Litwin, a także Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Krzysztof  
Trawicki i Przewodniczący Sejmiku Pomor-
skiego Jan Kleinszmidt.
Dofinansowane zadanie będzie polegało na 
zmodernizowaniu placu rekreacyjnego zlo-
kalizowanego przy świetlicy w Dąbrównie. 
Zostaną zakupione urządzenia zabawowe  
i urządzenia siłowni zewnętrznej.
Planowany koszt zadania wynosi 22 000 zł, 
z tego pozyskana kwota pomocy wynosi 10 
000 zł a 12000 zł pochodzić będzie ze środ-
ków funduszu sołeckiego (zabezpieczonych 
w budżecie Gminy Potęgowo w 2018 r.), 
który mieszkańcy Dąbrówna przeznaczyli 
na modernizację placu zabaw w swojej mie-
jscowości.  Realizacja zadania jeszcze w tym 
roku.
Projekt „Aktywne Sołectwo”, skierowa-
ny do jednostek samorządu działających 
na obszarach wiejskich województwa po-
morskiego, spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem. Do Urzędu Marszałkowskiego 
wpłynęły 74 wnioski z całego wojewódz-
twa. Spośród nadesłanych aplikacji Zespół 
Oceniający wybrał 30 wniosków, którym 
przyznano rekomendacje do udzielenia po-
mocy finansowej. Zgodnie z założeniem do-
finansowanie dla jednego projektu nie mogło 
być wyższe niż 10 tys. zł.

Dąbrówno otrzymało 
dofinansowanie dla

“Aktywnego Sołectwa”

Z inicjatywy Urzędu Gminy oraz we 
współpracy ze spółką ELWOZ w gminie 
przeprowadzono proekologiczne działa-
nia uświadamiające pod hasłem „Jestem 
EKO”.
W przygotowanych przez Ewę Ososińską - 
inspektor ds. utrzymania czystości i porząd-
ku oraz gospodarki odpadami, spotkaniach 
uczestniczyli uczniowie SP w Skórowie, SP w 
Potęgowie, SP w Łupawie oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy. Sce-
nariusz zajęć zakładał zapoznanie zebranych 
z podstawowymi zasadami dot. gospodaro- 
wania odpadami w gospodarstwie domowym. 
W spotkaniach uczestniczył również Wójt 

Gminy. Dodatkową atrakcją były przygoto- 
wane specjalnie na tę okazję gadżety ekologi- 
czne zachęcające do aktywnego dbania  
o środowisko w najbliższym otoczeniu. 
Urząd Gminy planuje kontynuowanie pod-
jętych działań i promowanie zwyczajów 
przyjaznych środowisku. (JU)
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Do rywalizacji przystąpiły drużyny w kate- 
gorii męskie, kobiece oraz Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze działające przy OSP 
dziewcząt i chłopców. Zawody rozstrzy-
gane były w dwóch konkurencjach: sztafeta 
pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe. Osobną 
konkurencją była musztra, za którą drużyny 
otrzymały nagrody i wyróżnienia. Rywaliza- 
cja była bardzo zacięta, zawody niezwykle 
pasjonujące, a zawodnicy prezentowali wyso-
ki poziom umiejętności i sprawności.
W klasyfikacji generalnej Powiatowych Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych jednostek 

OSP z terenu powiatu słupskiego o puchar 
Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziej-
skiego wygrała Gmina Kępice na drugim 
miejscu uplasowała się Gmina Kobylni-
ca, a trzecie miejsce zajęła Gmina Dębnica 
Kaszubska.
Zwycięzcy w grupie męskiej i kobiecej będą 
reprezentowali powiat słupski na Wojewódz-
kich Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Or-
ganizatorem zawodów był Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Słupsku przy współudziale 
Komendy Miejskiej PSP w Słupsku. (JU)

16 czerwca w Potęgowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze jednostek OSP z terenu powiatu słupskiego. W zawodach udział 
wzięły zwycięskie drużyny z zawodów gminnych.

fot. Krzysztof Chodorowski

Strażackie manewry w Nadleśnictwie Łupawa

12 maja odbyła się powiatowa koncentracja sił Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego na terenie lasów Nadleśnictwa Łupawa. 

fot. Mieczysław Kuś

W manewrach wzięło udział ponad 30 
zastępów reprezentujących zarówno Państ-
wową jak i Ochotniczą Straż Pożarną. 
Swój udział zaznaczyli także leśnicy, bardzo 
dobrze znający teren ćwiczeń, dostarczający 
niezbędnych informacji, a także wypełniają-
cy zadania organizacyjno-logistyczne.
Głównym zadaniem dla ćwiczących było 
opanowanie pożaru lasu o powierzchni 
prawie hektara. Sytuacja była dosyć trudna, 
gdyż w najbliższej okolicy oddziału leśne-
go, który płonął, nie było źródła wody do 

celów gaśniczych. Zatem strażacy musieli 
ją dostarczyć na odległość kilkuset metrów. 
Przećwiczono zarówno przetłaczanie  
i przepompowywanie wody na duże odle- 
głości jak i jej dowożenie. Nad całością czu-
wał sztab powołany przez Komendę Miejską 
PSP w Słupsku.
- To ważne ćwiczenia, które pozwalają 
przećwiczyć zagrożenie z jakim nasze jed-
nostki nie stykają się często, ale z którym 
muszą się liczyć, szczególnie w okresie letnim 
– mówi Piotr Basarab, komendant gminny 

OSP w Potęgowie - W przedsięwzięciu wzię-
ły udział dwa zastępy OSP z Łupawy oraz 
jeden zastęp z OSP w Potęgowie – dodaje.
Po zakończeniu działań odbyła się odprawa 
podczas której podsumowano i oceniono 
ćwiczenia. Na zmęczonych strażaków cze-
kała smaczna grochówka zorganizowana 
przez leśników. (SP Potęgowo)

fot. Mieczysław Kuś

fot. Mieczysław Kuś

12 tys zł na doposażenie 
strażaków ochotników

14 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, 
wójt gminy Dawid Litwin oraz skarbnik 
Małgorzata Dąbrowska podpisali umowę 
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na 
wyposażenie i urządzenia ratownictwa 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Z upoważnienia ministra sprawiedli-
wości umowę podpisał Mikołaj Pawlak, 
dyrektor Departamentu Spraw Rodzin- 
nych i Nieletnich.
Za środki z dotacji zakupione zostaną dwa 
zestawy ratownictwa R1 - torba ratownicza, 
nosze oraz szyna typu Kramera. Jest to wy-
posażenie niezbędne do udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym bezpośrednio  
w miejscu zdarzenia.
Wkład własny gminy to zaledwie 1% kwoty 
dotacji czyli 120 zł. Sprzęt trafi do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Potęgowie oraz 
OSP w Łupawie. (JU)
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XII Międzyszkolna 
Liga Tenisa Stołowego

XVI Powiatowy Festiwal Piosenki 
dla Najmłodszych Skórowo 2018

58 uczestników z ośmiu placówek wzię-
ło udział w XVI Powiatowym Festiwalu 
Piosenki dla Najmłodszych Skórowo 
2018. Grand Prix Festiwalu zdobył Ma-
teusz Kędra, reprezentujący Szkołę Pod-
stawową w Potęgowie!
Uczestnicy reprezentowali osiem jednos-
tek: GOK w Potęgowie, SP w Łupawie, SP  
w Potęgowie, SP w Wytownie, SP w Zale-
skich, SP w Charnowie, SP nr 1 w Ustce  
i SP w Skórowie. Występy dzieci oceniało jury  
w składzie: Joanna Kaczmarska – nauczy-
cielka muzyki w SP nr 8 w Słupsku, Doro-
ta Mikołajczak – wokalistka w Zespole 

Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”, Piotr 
Pendzich – muzyk, instrumentalista, instruk-
tor zespołów wokalnych i instrumentalnych, 
nauczyciel gry na instrumentach.
Grand Prix Festiwalu zdobył Mateusz 
Kędra, reprezentujący Szkołę Podstawową  
w Potęgowie. Nagrodę Dyrektora SP 
Skórowo dla najmłodszego uczestnika fes-
tiwalu otrzymała Magda Wójcik ze Szkoły 
Podstawowej w Wytownie.
Tegoroczny konkurs został objęty pa-
tronatem Starosty Słupskiego Zdzisława 
Kołodziejskiego oraz Wójta Gminy Potę-
gowo Dawida Litwina. (K. Błaszczyk)

26 kwietnia w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza  
w Łupawie odbyło się podsumowanie 
XII edycji Międzyszkolnej Ligi Tenisa 
Stołowego. W wydarzeniu uczestniczył 
wójt Dawid Litwin, który objął honorowy 
patronat nad zawodami.
W czterech turniejach startowało ponad 
80 uczniów ze szkół gminy Potęgowo oraz 
gminy Wicko. Warto podkreślić, że pierwsze 
tenisowe  „kroki”  w zawodach sportowych 
stawiały dzieci z klas III edukacji wczesno-
szkolnej, które swoje umiejętności kształtują 
podczas zajęć w szkółce tenisa stołowego.
Większość spotkań z ich udziałem była 
niezwykle zacięta i emocjonująca. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, 
medale i dyplomy.
Zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na 
kolejną  XIII edycję zawodów z cyklu MLTS. 
(B. Cyrny)

XII wojewódzki finał konkursu MATMAN

19 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej 
w Potęgowie odbył się etap wojewódzki 
XII Konkursu Matematycznego „Mat-
man”, który uroczyście otworzył Wójt 
Gminy.
W tym roku, w konkursie wzięli udział 
uczniowie z 15 szkół, którzy na etapie  
szkolnym zdobyli najwięcej punktów.  
W etapie wojewódzkim uczniowie klas 7, 2 
i 3 gimnazjum rozwiązywali zadania indy-
widualnie oraz w grupach. Wszystkie punkty 
zdobyte przez uczniów danej szkoły zos-
tały zsumowane, aby wyłonić szkołę, która 
uzyska tytuł „Matmana 2018 roku”. W te-
gorocznym XII Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym Matman, wzięło udział 

IV Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta  

i Starosty Słupskiego

18 maja w sali sportowej Szkoły Pod-
stawowej im. Adama Mickiewicza  
w Łupawie odbył się IV turniej tenisa 
stołowego o puchar Wójta Gminy Potę-
gowo i Starosty Słupskiego.
Rywalizacja przy tenisowych stołach odby-
wała się w czterech kategoriach wiekowych, 
oddzielnie dla dziewcząt i chłopców oraz 
w kategorii open powyżej 16 lat. Organi-
zatorem turnieju była Szkoła Podstawowa 
w Łupawie oraz gmina Potęgowo. Patro-
nat nad zawodami objął Starosta Słupski. 
W sportowej rywalizacji uczestniczyło 41 
uczestników. Spotkania były bardzo zacięte 
i wzbudzały wiele emocji. Najlepsi zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe puchary, medale  
i dyplomy. Zawody sędziował i przeprow-
adził Bogusław Cyrny - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łupawie. (B. Cyrny)

102 uczniów z 15 szkół naszego wojewódz-
twa. Uroczyste wręczenie nagród, pucharów  
i pamiątkowych medali odbyło się 29 maja 
2018 r. w Szkole Podstawowej w Potęgowie.
Nowością w tym roku, było otrzymanie 
przez finalistów  klas III, zaproszeń do  
I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Lęborku, które wręczyła 
pani Anita Niedziela.  Przed uroczystym 
wręczeniem nagród, wszyscy finaliści wzi-
ęli udział w podchodach matematycznych, 
które okazały się świetną zabawą.
Puchar Matmana otrzymało w tym roku, 
IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku.  
(A. Fitowska)
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XXVI Powiatowe Prezentacje Artystyczne

Tegoroczne, XXVI Powiatowe Prezentacje 
Artystyczne, odbyły się  25 maja w Świe- 
tlicy GOK w Łupawie. Organizatorami 
Prezentacji byli: Wójt Gminy Potęgowo, 
Szkoła Podstawowaw Łupawie, Gminny 
Ośrodek Kultury w Potęgowie, Starostwo 
Powiatowe w Słupsku, Centrum Eduka- 
cji Regionalnej Powiatu Słupskiego, a 
także Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy 
- „Dolina Łupawskich Megalitów”.
Powiatowe Prezentacje Artystyczne 
w Łupawie jak co roku zintegrowały 
młodszych i nieco starszych do twórczej ry-

walizacji. Podczas konkursu prezentowany 
był dorobek artystyczny placówek szkolnych 
i kulturalnych. Impreza miała na celu propa-
gowanie kulturalnego spędzania wolnego 
czasu, inspirowanie dzieci i młodzieży do 
czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 
prezentacja umiejętności artystycznych oraz 
integracja dzieci i młodzieży z różnych śro-
dowisk. 
W tegorocznych prezentacjach udział wzięło 
około 190 uczestników z następujących 
placówek: Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Kępice, SP w Skórowie, Świetlicy 

Stowarzyszenie Wiśta Wio i Przyjaciele, 
Wójt Gminy Potęgowo oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Potę-
gowie serdecznie zapraszają do wzięcia 
udziału w imprezie “Potęgowski Jar-
mark - dla każdego coś niezbędnego” 
która odbędzie się 23 września 2018r. od 
godz.10:00 na placu przy Gminnym Cen-
trum Kultury w Potęgowie.  
Jarmark ma na celu promocję obszaru i kul-
tury LGD oraz produktów lokalnych. Bardzo 
prosimy Samorządy gminne o włączenie się 
w to przedsięwzięcie i rozpropagowanie 
poniższych informacji wśród Stowarzyszeń, 
Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańców, rol-
ników, rzemieślników, twórców.
Atrakcjami “Potęgowski Jarmark - dla każ-
dego coś niezbędnego” będą m.in.: warsz-
taty kreatywne dla dzieci i młodzieży, pokazy 
oraz warsztaty kulinarne, konkursy, występy 
artystyczne, koncert zespołu muzyki ulicznej 
“Illegal Boys”.
Podczas Jarmarku będzie możliwość roz-
stawienia stoisk, na których rękodzielnicy  
i artyści z obszaru działania LGD PDS będą 
mogli zaprezentować swoje produkty. Ser-
decznie zachęcamy wszystkich wystawców 

nagrodzonych certyfikatem marki lokalnej 
“Zielone Serce Pomorza” z obszaru LSR 
do aktywnego udziału w imprezie poprzez  
zaprezentowanie swojej działalności i pro-
duktów.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkur-
sach: „Poznajmy naszą markę” – naj- 
smaczniejsza i najbardziej charakterystyczna 
potrawa obszaru LSR, „Twój pomysł - Twoje 
dzieło” – najciekawsze stoisko promocyjne.
Zgłoszenia do konkursów prosimy do-
starczyć do 14.09.2018r. do Gminnego 
Ośrodku Kultury w Potęgowie. Szczegółowe 
informacje dotyczące konkursów znajdu-
ją się w regulaminach i na kartach zgłosze-
niowych dostępnych na stronie GOK i UG 
Potęgowo. 
Elementem wieńczącym wydarzenie będzie 
publikacja informatora „Poznajmy naszą 
markę”, mającego na celu ukazanie róż-
norodności tradycji, kultury i produktów wy-
wodzących się z LSR.
Działania realizowane w ramach projektu  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego PROW 2014-
2020. (WW / GOK)

Potęgowski Jarmark już we wrześniu

wiejskiej w Łupawie, Świetlicy Wiejskiej w 
Grąbkowie, SP w Łupawie,  SP w Potęgowie, 
Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, 
ZS w Damnicy, Centrum Kultury Gminy 
Ustka, Gminnego Centrum Kultury i Bib-
lioteki w Czarnej Dąbrówce, Młodzieżowego 
Domu Kultury w Słupsku, Świetlicy wiejskiej 
w Potęgowie. Występy uważnie wysłuchali i 
oglądali zaproszeni goście, rodzice i jurorzy.
W ramach XXVI Powiatowych Prezentacji 
Artystycznych przed publicznością zaprezen- 
towały się grupy teatralne. Nad sprawnym 
przebiegiem prezentacji czuwał Pan Mie-
czysław Krymski – miłośnik muzyki i kreaty-
wnych działań, którego zadanie polegało na 
ocenie uczestników opisywanego przedsię- 
wzięcia. Artystyczne kreacje dzieci  
i młodzieży obserwował z zaciekawieniem.
Grand Prix Powiatowych Prezentacji Arty-
stycznych Łupawa 2018 otrzymał Zespół 
Wokalny “POMORZACY” z Centrum Kul-
tury Gminy Ustka.
Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestni-
kom tegorocznych prezentacji artystycznych. 
Bardzo dziękujemy dzieciom, młodzieży oraz 
ich opiekunom, instruktorom i rodzicom 
za trud i pracę włożone w przygotowania. 
(GOK)

W ramach realizacji zadania publicznego 
pt. “Animacje kulturalne dla mieszkańców 
Gminy Potęgowo podczas obchodów Dni 
Gminy Potęgowo 2018”, finansowanego przez 
Urząd Gminy Potęgowo odbyły się działania 
animacyjno-kulturalne organizowane przez 
Stowarzyszenie Wiśta Wio i Przyjaciele. Do-
finansowanie wyniosło 10 000 zł.
Dzięki bogatemu doświadczeniu organizatora  
w dziedzinie wydarzeń kulturalnych i animacji dzie- 
ci i młodzieży młodsi mieszkańcy gminy mogli 
wziąć udział w wielu zajęciach animacyjnych wraz 
z poczęstunkiem. Przez cały czas trwania imprezy 
dzieci i młodzież mogli bezpłatnie korzystać  
z takich atrakcji jak dmuchane zamki, zjeżdżalnie. 
Odbywały się również warsztaty balonowe, ma-
lowania twarzy, lepienia z gliny prowadzone przez 
wolontariuszy ze stowarzyszenia. Nie zabrakło 
także atrakcji dla dorosłych. Mieszkańcy gminy 
mieli możliwość pośmiać się oglądając przedsta- 
wienie teatralne w wykonaniu aktorów Nowego 
Teatru im. Witkacego w Słupsku pt. “Seks dla 
opornych”. W ramach muzycznej atrakcji wystąpił 
również nasz lokalny zespół “Wiśta Wio”. Cieszy-
my się z dużej frekwencji i aktywności naszych 
najmłodszych mieszkańców jak i dorosłych! 
Dla tych, którzy nie mogli świętować razem  
z mani polecamy do obejrzenia film dokumentu-
jący w skrócie najważniejsze momenty obchodów 
Dni Potęgowa, który również powstał w ramach 
tego projektu. Do obejrzenia na stronie interne-
towej Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury (WW)

Animacje Kulturalne 
Dni Potęgowa 2018
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Sołecki Piknik Rodzinny w Żochowie 

Sołecki Piknik Rodzinny w Żochowie 
tym razem odbył się w pierwszy dzień 
wakacji 23 czerwca. 
Do południa padał jeszcze deszcz, ale już o 16 
- tej było słonecznie i ciepło. Imprezę prze-
prowadziliśmy na placu zabaw przy Domu 
Ludowym. Były konkursy i zawody spor-
towe dla dzieci i rodziców. Najwięcej było 
radości i zabawy przy rozgrywkach w piłkę 
nożną, w której udział brały dwie drużyny: 
dzieci i młodzież przeciw rodzicom. Potem 
te same drużyny, brały udział w przeciąganiu 

liny. W obu konkurencjach młodzi wygrali 
ze starszymi. Dla zwycięzców były nagrody  
i gromkie oklaski. Miłą niespodziankę spra- 
wiła dzieciom wizyta duetu animatorów, 
którzy w pięknych i wymyślnych stro-
jach przez ponad godzinę zabawiali naj-
młodszych. Pod wieczór, gdy już dzieci po-
szły spać, rozpoczęła się biesiada ludowa, do 
której przygrywał i śpiewał zespół “Legato”. 
Dla wszystkich był słodki poczęstunek, kieł-
baski z grilla i napoje. Biesiada trwała do 
późnego wieczora. (Mieczysław Krymski)

Dzień Sąsiada z ŚDS

Wielkie bańki mydlane, malowanie 
twarzy, warkoczyki z kolorowymi włosa-
mi, animacje, konkursy, poczęstunek  to 
tylko niektóre atrakcje festynu integracyj- 
nego z okazji  Dnia Sąsiada, który Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Potę-
gowie zorganizował 13 czerwca.
Zaprezentowaliśmy przedstawienie pt. 
,,Pchła Szachrajka” a wspólnie z przybyłymi 
gośćmi tańczyliśmy, bawiliśmy się i kon-
sumowaliśmy przysmaki z grilla oraz ciasta.
W organizację spotkania włączyli się wolon-
tariusze, którym bardzo dziękujemy za po-
moc. Był to bardzo miło spędzony czas 
pełen wrażeń i emocji. (Judyta Zawadzka)

Kluby Młodego Archeologa w lęborskim muzeum

Członkowie Klubów Młodego Arche-
ologa ze szkół w Łupawie i Potęgowie 
odwiedzili 5 czerwca Muzeum w Lęborku. 
Oprowadzani przez wspaniałych prze-
wodników pracujących w muzeum dowie- 
dzieli się np. co ma wspólnego gród  
w Białogardzie z Lęborkiem, jakie 
sekrety kryją gdańskie szafy, co szkodzi 
bardziej: cyna czy srebro oraz jak długo 
mógł trwać sarmacki pogrzeb. 
Głównym celem wycieczki był oczywiście 
dział archeologiczny, gdzie uczniowie obe-
jrzeli  przedmioty codziennego użytku takie 
jak: naczynia gliniane, narzędzia kamienne  
i krzemienne, ozdoby, części stroju, przy-
bory toaletowe  oraz popielnice gliniane, 
przeznaczone do składania przepalonych na 
stosie ludzkich szczątków, wytwarzane przez 
ludność zamieszkującą okoliczne ziemie. 
Pani przewodnik, barwnie opowiadając, przy-
pomniała i przybliżyła charakterystyczne ce-

chy różnych kultur archeologicznych.  Miłym 
akcentem były zdjęcia z łupawskich wykopa-
lisk neolitycznych. Bardzo duże zaintereso-
wanie wzbudziły też artefakty zgromadzone 
po wykopaliskach z okolic Czarnówka koło 
Lęborka, szczególnie szklana buteleczka  
w kształcie ryby (jedna z pięciu zachowanych 
w muzeach na całym świecie!) oraz piękny 
szklany puchar z wzorem w białe i niebieskie 
łabędzie.
Wycieczka była zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina 
Łupawskich Megalitów”. Opiekunami wy-
cieczki był pan Sławomir Hinca i pani Beata 
Cyrny. W ten sposób zakończyliśmy pier-
wszy rok pracy szkolnych Klubów Młodego 
Archeologa, w czym wspierała nas też czyn-
nie pani Barbara Hinca. Przed nami kolejne 
wyzwania, ale już w nowym roku szkolnym.
(B. Cyrny)

W dniach 17-21 czerwca w Szkole Pod-
stawowej w Potęgowie przebywali wy-
jątkowi goście - 12 uczniów i 2 panie 
opiekunki, z Żytomierza na Ukrainie.
Uczniowie ci należą do Teatru “Modernpol”. 
Podczas wizyty, oprócz zajęć i integracji w SP 
w Potęgowie, uczniowie zwiedzili również 
Słupsk i Ustkę.
Polski Dziecięcy Teatr Lalek „Modern-
Pol”, który działa przy Żytomierskim Ob-
wodowym Związku Polaków na Ukrainie, 
łączy w swoim składzie dzieci polskiego po-
chodzenia z różnych szkół Żytomierza.
Najważniejszym zadaniem kierownika Teat-
ru, nauczycielki języka polskiego Wikto-
rii Zubarewej, jest przybliżanie dzieciom 
pięknych polskich tradycji, obyczajów pra- 
dziadków, poznawanie polskiej kultury po-
przez gry i sztukę teatralną. (SP Potęgowo)

Goście z Ukrainy  
w SP w Potęgowie



Fundusz Sołecki 2019 
składanie wniosków  

do 30 września
30 września 2018 r. upływa termin 
składania wniosków uchwalonych 
przez zebrania wiejskie, zawierają-
cych wskazanie przedsięwzięć prze-
widzianych do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego na rok 2019.
Do realizacji może być przyjęty wniosek 
spełniający następujące warunki
- wskazujący przedsięwzięcia mieszczące 
się w zakresie zadań własnych gminy, 
służące poprawie warunków życia miesz-
kańców i zgodne ze strategią rozwoju 
gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru
- zawierający szacowane przez sołectwo 
koszty przedsięwzięcia, przy czym kosz-
ty te nie mogą być wyższe niż kwota fun-
duszu na rok 2019 wskazana w niniejszej 
informacji.
Prawo do uchwalenia wniosku w spraw-
ie przeznaczenia środków funduszu 
przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inic-
jatywę w sprawie zgłaszania propozy-
cji wniosków do uchwalenia posiadają 
sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 
pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Szczegóły na www.potegowo.pl

Wysokość środków  
przypadających na sołectwo:

Chlewnica  10 224,17
Czerwieniec  15 198,09
Darżynko  11 421,59
Darżyno   19 849,63
Dąbrówno  21 507,60
Głuszvnko  20 264,12
Głuszyno  22 428,70
Grapice   22 797,13
Grąbkowo  24 731,44
Grąbkowo Kolonia  12 941,40
Karżnica   17 132,39
Łupawa   38 732,10
Malczkowo  29 060,59
Nieckowo  20 494,39
Nowa Dąbrowa  13 033,51
Nowe Skórowo  16 027,08
Potęgowo  46 054,82
Radosław  15 474,42
Rębowo   14 369,10
Runowo   15 750,75
Rzechcino  24 224,83
Skórowo   19 573,30
Warcimino  11 467,65
Warcimino Osiedle 16 165,24
Węgierskie  12 066,36
Wieliszewo  17 961,38
Żochowo  23 534,01
Żychlin   14 000,66

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 2018
1 września 2018 r. - Potęgowo

Wójt Gminy Potęgowo
oraz Gminny Ośrodek Kultury

zapraszają do udziału w konkursach

Super Sołectwo 2018

NajpiękNiejSzy chleb  
oraz wieNiec DożyNkowy 2018

które odbędą się podczas
tegorocznych Dożynek Gminnych.

Regulamin dostępny na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Kultury.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Stoiska rękodzielników i artystów z gmin z obszaru LGD PDS

Konkurs kulinarny dla mieszkańców obszaru gmin LGD

„Poznajemy naszą markę”

Konkurs na najciekawsze stoisko promocyjne obszaru LGD

„Twój pomysł Twoje dzieło” 

Pokaz i warsztaty kulinarne połączone z degustacją - poprowadzi 

 uczestniczka programu Hell’s KitchenPaulina Kantak

Występy artystów promujących obszar Gmin LGD PDS  

Koncert zespołu muzyki ulicznej  "Illegal Boys"

Kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży 

Strefa rozrywki dla najmłodszych 

Stoiska handlowe i gastronomiczne 

23 września 2018
niedziela
od godziny 10.00

Plac przy GOK w Potęgowie


