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AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – 

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA 

PRZEDSZKOLA W ŁUPAWIE  

W dniu 22.11.2019 podpisana został umowa na 

opracowanie dokumentacji projektowej zadania: 

Adaptacja części obiektu świetlicy szkolnej na 

powiększenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Łupawie w ramach projektu pn. 

„Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w 

ramach działania 3.1. Edukacja Przedszkolna.  

 

Planuje się powiększyć istniejący oddział 

przedszkolny poprzez adaptację części świetlicy 

szkolnej, tak, by powstał dodatkowa sala 

dydaktyczna oraz stołówka.  

Planuje się wykonanie dokumentacji do kwietnia 

2020 w miesiącach wakacyjnych wykonanie robót. 

Wykonawcą projektu jest Juliusz Bernat ze Słupska. 

OPRACOWAŁA: KATARZYNA KOZIOŁ  

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – DOSTAWA 

WYPOSAŻENIA  

W ostatnim tygodniu listopada dostarczono do 

gminnych jednostek przedszkolnych, wyczekiwany 

sprzęt oraz pomoce dydaktyczne zakupione w 

ramach projektu unijnego „Akademia 

Przedszkolaka” na łączną wartość prawie 215.000 zł. 

Każda z placówek wychowania przedszkolnego 

została wyposażona w laptopy, tablice 

interaktywne, rzutniki, telewizory, wieże 

multimedialne, aparaty fotograficzne, dywany 

interaktywne. Dodatkowo zakupione zostały min. 

lornetki, teleskopy, lunety, gry edukacyjne do zajęć 

przyrodniczych, magnetyczne tablice, interaktywne 

książeczki, ilustrowane słowniki, audiobooki do 

zajęć z języka angielskiego. 

 

Także zajęcia sportowe będą bardziej atrakcyjne dla 

dzieci bo zostały zakupione m.in. zestawy 

gimnastyczne, tunele, chusty, zestawy płotków do 

zabaw, piłki, drążki, worki do skakania oraz ławki 

gimnastyczne. Pozostałe zajęcia teatralne, 

plastyczne, kulinarne i rytmiczne również zyskają na 

atrakcyjności, bo dzieci będą miały do dyspozycji 

kompletne zestawy do organizacji przedstawień 

teatralnych w tym: parawany, pacynki, kukiełki itp. 

zestawy do zajęć kulinarnych (kuchnie z 

akcesoriami, fartuszki i inne niezbędne rzeczy do 

nauki gotowania), zestawy do rytmiki jak flety, 

elektroniczne maty do gry w klasy, torby z 

instrumentami. 

W ramach projektu będą odbywały się również 

zajęcia z elementami integracji sensorycznej oraz 

logopedyczne i do tych zajęć zakupiono piankowe 

kształtki rehabilitacyjne, tablice sensoryczne, 

tablice manipulacyjne, dyski i gruszki 

rehabilitacyjne, logopedyczne labirynty i gry, 

mówiące obrazki Logopedia Pro. Ponadto dzieci 

otrzymają nowe zabawki: zestawy lalek, pojazdów, 

klocków i maskotki, które chyba najbardziej ucieszą 

najmłodszych. 
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Wartość całego projektu „Akademia Przedszkolaka” 

współfinansowanego ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego wynosi 1 085 094,64 zł. Wkład własny 

gminy stanowi 15% - część to wkład niefinansowy, a 

część sfinansowana zostanie z kosztów pośrednich. 

Gmina Potęgowo pozyskała unijne środki na rozwój 

infrastruktury przedszkolnej, wyposażenia sal 

dydaktycznych i wsparcia nauczycieli. Dzieci 

uczęszczające do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych będą miały dodatkowe zajęcia 

prowadzone zarówno przez kadrę wykładowców z 

Akademii Pomorskiej jak i obecnych nauczycieli. 

Projekt zakłada również objęcie wsparciem 

nauczycieli wychowania przedszkolnego w formie 

warsztatów i kursów kwalifikacyjnych. 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BONIECKA 

POWSTAJE REFERAT OŚWIATY W UGP  

Od dnia 1 stycnzia 2020 r. w Urzędzie Gminy 

Potęgowo powstanie Referat Oświaty – trwają 

nabory na stanowisko głównego księgowego oraz 

ds. księgowości i płac. 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA W SZKOŁACH  

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 

w dniach 23 - 31.12.2019r. w szkołach będzie trwała 

zimowa przerwa świąteczna. 

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BASARAB  

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI  

W dniu 21 i 26 listopada w Szkole Podstawowej w 

Łupawie oraz w Szkole Podstawowej w Potęgowie  

zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli  

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Szkolenie  pt. „Przemoc wobec dziecka w szkole i w 

domu jako jedna z przyczyn zachowań agresywnych, 

procedura NK i praktyczne  przeciwdziałania temu 

zjawisku przez grono pedagogiczne” zostało 

przeprowadzone w ramach Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przez Firmę Genesis z Krakowa a 

prowadzącym był Pan Marcin Grossmann.   

W szkoleniu udział wzięło  42 nauczycieli z  trzech 

szkół z terenu Gminy Potęgowo. Gminna Komisja 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych bardzo 

serdecznie dziękuje nauczycielom i pedagogom za 

uczestnictwo w szkoleniu.  

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA SZEWCZYK  

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE - RZEKA 

ŁUPAWA W GMINIE POTĘGOWO  

W dniu 27.11.2019r. Wójt Gminy Potęgowo 

podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego 

umowę o dofinansowanie na zadanie związane ze 

wsparciem atrakcyjności walorów dziedzictwa 

przyrodniczego. Projekt Gminy Potęgowo pn: 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe- rzeka Łupawa w 

Gminie Potęgowo” uzyskał dofinansowanie w 

wysokości 85%  wartości zadania  tj. kwotę 428 

788,96 zł, przy całkowitej wartości zadania  

wynoszącej 504 457,60 zł. 

 

W ramach projektu planowana jest rozbudowa sieci 

szlaków kajakowych z ich kompleksowym 

zagospodarowaniem na rzece Łupawa poprzez 

budowę przystani i przenosek kajakowych z ich 

zagospodarowaniem oraz oznakowanie szlaku. 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące 

elementy kształtujące infrastrukturę szlaku: 

• przenoska przy elektrowni w Łupawie –  

dwa pomosty wraz z rynną do wyciągania  

i wodowania kajaków, umocnienie brzegu 

kiszką faszynową, zamontowane zostaną 2 

tablice informacyjne oraz oznakowanie wodne, 

• przystań – punkt wodowania i podejmowania 

kajaków wraz z drogą dojazdową w Łupawie                         

(nastąpi likwidacja istniejącego pomostu  

i budowa pomostu do cumowania, wraz z drogą 
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dojazdową z kostki polbrukowej oraz drogę 

dojazdową do miejsca wodowania z kruszywa 

mineralnego) ponadto zostaną zamontowane 2 

tablice informacyjne oraz oznakowanie wodne 

i drogowe, 

• oznakowanie stanowiska archeologicznego – 

megalitów w Łupawie -zamontowane zostanie 

oznakowanie atrakcji oraz 2 tablice 

informacyjne, 

• przenoska przy elektrowni w Poganicach– 

wykonane zostaną dwa pomosty do 

cumowania, ogrodzenie panelowe oraz 

zamontowane zostaną 2 tablice informacyjne 

oraz oznakowanie. 

Ponadto przedmiotem projektu jest również jego 

promocja, której celem będzie, poza promocją 

szlaku kajakowego rzeką Łupawą, prowadzenie 

spójnej kampanii mającej na celu wykreowanie 

markowego produktu turystyki kajakowej 

obejmującego całe województwo. 

Okres realizacji zadania styczeń 2020 do grudzień 

2021. 

OPRACOWAŁA: ANNA BONIECKA  

AUDYT WEWNĘTRZNY  

W codziennym funkcjonowaniu samorządu 

gminnego niezwykle ważnym elementem jest stałe 

monitorowanie działalności, dzięki czemu możliwe 

jest szybkie reagowanie na wszelkie zagrożenia 

związane z podejmowaniem decyzji.   

Zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869 ze zmianami) audyt wewnętrzny prowadzi się w 

jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta 

w uchwale budżetowej jednostki samorządu 

terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub 

kwota wydatków i rozchodów przekroczyła 

wysokość 40 000 000 zł.  

Audyt wewnętrzny to niezależne badanie systemów 

zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur 

kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik 

jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę 

adekwatności, efektywności i skuteczności tych 

systemów oraz czynności doradcze, w tym składanie 

wniosków, mające na celu usprawnienie 

działalności jednostki.  

Zgodnie z art. 278 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, 

audyt wewnętrzny może być prowadzony przez 

usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej 

jednostki samorządu terytorialnego kwota 

dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i 

rozchodów jest niższa niż 100 000 000 zł.  

Mając na uwadze powyższe, w dniu 06.09.2019 r. 

Gmina Potęgowo wszczęła procedurę zapytania 

ofertowego na wykonanie usługi implementacji i 

prowadzenia systemu audytu wewnętrznego, w 

wyniku której w dniu 12.09.2019 r. została 

podpisana umowa z Aesco Group Sp. z o.o. na 

świadczenie usług audytorskich.    

SPORZĄDZIŁA A. ZABIEGŁA  

POTWIERDZANIE DOWODÓW 

OSOBISTYCH ZA ZGODNOŚĆ Z 

ORYGINAŁEM  

W kompetencji organu gminy nie znajduje się 

uwierzytelnianie kserokopii dowodu osobistego.  

 Zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego organ gminy może potwierdzić 

zgodność wykonanej kserokopii dokumentu z 

oryginałem dokumentu jeżeli w aktach sprawy 

znajduje się oryginał dokumentu. Dowód osobisty 

jest dokumentem wykonanym w 1 egzemplarzu, 

znajdującym się we władaniu posiadacza 

dokumentu. Organ gminy w dokumentach nie 

posiada kopii dowodu osobistego.  

Zatem właściwym do stwierdzenia zgodności kopii 

dowodu osobistego z oryginałem jest notariusz, 

zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 

notariacie.  Powyższe stanowisko potwierdza pismo 

Wojewody Pomorskiego skierowane do urzędów 

gmin i miast województwa pomorskiego z 

poleceniem stosowania w/w wytycznych. 

Często jednak można usłyszeć zdanie, iż w sytuacji 

braku kancelarii notarialnej w danej gminie, wójt 

gminy może uwierzytelnić kserokopię dowodu 

osobistego. Jednak te stwierdzenie nie zasługuje na 

aprobatę, ponieważ Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 07.02.2007 r. w sprawie 
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sporządzania niektórych poświadczeń przez organy 

samorządu terytorialnego i banki jednoznacznie 

określa, iż w miejscowościach, w których nie ma 

kancelarii notarialnej, do poświadczania 

własnoręczności podpisu upoważniony jest 

wójt/burmistrz/prezydent. Nie ma tutaj mowy o 

dowodach osobistych.  

Reasumując: stwierdzanie zgodności odpisu z 

okazanym dokumentem jest kompetencją 

notariuszy. 

PRZYGOTOWAŁA: MARTYNA KOZAK  

XVI SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyła się XVI sesja 

Rady Gminy Potęgowo. Gościli na niej prymusi z 

naszych gminnych szkół.  

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z 

Przewodniczącym Rady Gminy Potęgowo 

Waldemarem Zientarskim wręczyli stypendia 

naukowe i artystyczne najlepszym uczniom. W tym 

roku przyznano 13 stypendiów za rok szkolny 

2018/2019 w łącznej wysokości 15.590,00 zł – 10 

stypendiów naukowych po 140,00 zł miesięcznie i 3 

stypendia artystyczne w wysokości 530,00 zł 

jednorazowo. 

 

Stypendyści (uczniowie i absolwenci) ze Szkoły 

Podstawowej w Potęgowie: 

• naukowe: Celban Wiktoria, Ikała Kacper, 

Jastrzębska Dominika, Krasowska Paulina, 

Machola Mateusz, Müller Jan, Piołunkowska 

Martyna, Siniawski Filip, Szewczyk Hubert,  

• artystyczne: Krasowska Daria, Zamęcka Alicja 

Stypendyści (uczniowie i absolwenci) ze Szkoły 

Podstawowej w Łupawie: 

• naukowe: Pokultinis Natalia 

• artystyczne: Wiczkowska Antonina. 

Stypendia Wójta Gminy Potęgowo zostały 

zapoczątkowane w 2015r. Dokładnie 28.10.2015r. 

Rada Gminy Potęgowo podjęła uchwałę w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy 

Potęgowo a następnie uchwałę dotyczącą 

określenia szczegółowych warunków udzielania 

pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 

dla uczniów będących stałymi mieszkańcami gminy 

Potęgowo. 

W chwili obecnej po zmianie przepisów 

przyznajemy stypendia dzieciom pobierającym 

naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na 

miejsce zamieszkania. 

Stypendia przyznawane są uczniom klas 

gimnazjalnych (ostatni raz w tym roku) i szkoły 

podstawowej (klasy V-VIII) za: 

• wyniki w nauce - za okres 10 miesięcy danego 

roku szkolnego tj. od września do końca 

czerwca, 

• osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe – 

jednorazowo. 

Pierwsze stypendia zostały przyznane w 2016r. za 

rok szkolny 2015/2016 w łącznej wysokości 

7.800,00 zł – przyznano 7 stypendiów naukowych 

po 90,00 zł miesięcznie i 3 stypendia artystyczne w 

wysokości 500,00 zł jednorazowo.  

W roku 2017 przyznano 27 stypendiów za rok 

szkolny 2016/2017 w łącznej wysokości 24.690,00 zł 

– 10 stypendiów naukowych po 150,00 zł 

miesięcznie i 17 stypendiów artystycznych po 

570,00 zł jednorazowo.  

W roku 2018 przyznano 15 stypendiów za rok 

szkolny 2017/2018 w łącznej wysokości 19.710,00 zł 

– 12 stypendiów naukowych po 150,00 zł 

miesięcznie, 2 stypendia sportowe  i 1 artystyczne w 

wysokości 570,00 zł jednorazowo. Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin pogratulował uczniom i ich 

rodzicom szczególnych osiągnięć. 
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Na sesji przedstawiono następujące informacje: 

• Komendant Komisariatu Policji w Główczycach 

Adam Szerszeń - o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy Potęgowo za 

trzy kwartały 2019 roku 

• Dyrektorzy szkół - o wynikach egzaminów 

gimnazjalnych oraz egzaminów ósmoklasistów 

w roku szkolnym 2018/2019. 

Podjęto następujące uchwały: 

https://bip.potegowo.pl/a,21659,uchwaly-podjete-

na-xvi-sesji-rady-gminy-potegowo-26112019r.html 

Planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1142G 

odcinek granica gminy – Grapiczki – Grapice -

skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G” , 

długość ok. 4 km. Wkład budżetu państwa, w 

ramach utworzonego Programu na rzecz 

zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na 

lata 2019-2024, będzie wynosił 80%, Powiatu 

Słupskiego 10%, Gminy Potęgowo 10%. Stosowne 

środki zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy 

Potęgowo na rok 2021.  

Uchwalony też został kolejny Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego w naszej Gminie 

- dla terenów inwestycyjnych w obrębie Darżyno, w 

gminie Potęgowo. Obszar ten jest w sąsiedztwie 

planowanej farmy wiatrowej i ze względu na 

wprowadzone w 2016 r. ograniczenia zabudowy w 

strefie oddziaływania wiatraków, należało 

opracować taki plan, tak aby możliwa była 

zabudowa mieszkaniowa. Poza tym plan ustala 

spójne zasady zabudowy i zagospodarowania dla 

terenów objętych jego granicami, a jego ustalenia w 

zakresie dopuszczonych funkcji mają przeciwdziałać 

powstawaniu konfliktów przestrzennych, 

wynikających z lokalizacji obok siebie inwestycji 

wzajemnie się wykluczających i negatywnie na 

siebie oddziaływujących.  

Informujemy też, ze na mocy podjętej wyżej 

uchwały zostanie wystosowany do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji wniosek w sprawie 

zniesienia nazw miejscowości, nie występujących w 

zapisach meldunkowych i dokumentach 

urzędowych od 1970 r., tj.: Rzechcinko, Wygrąż, 

Żochówko, Łupawa Przydroże.  

OPRACOWAŁA: KATARZYNA KOZIOŁ  

OPOMIAROWANIE ZUŻYCIA WODY  

W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA  

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 139), ilość wody 

dostarczonej do nieruchomości ustala się na 

podstawie wskazań wodomierza głównego.  

W przypadku braku technicznej możliwości 

montażu wodomierza głównego – dopuszcza się 

rozliczenia na podstawie przeciętnych norm zużycia 

wody.  

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ww. ustawy, osoby 

reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-

kanalizacyjne mają prawo wstępu na teren 

nieruchomości w celu zainstalowania lub 

demontażu wodomierza głównego.  

W praktyce pracownicy Zakładu Usług Publicznych 

Z.B. w Potęgowie bardzo często spotykają się z 

oporem odbiorców, u których podjęta zostaje próba 

zamontowania pierwszego wodomierza głównego  

lub wymiany wodomierza na nowy. Jest to sytuacja 

niedopuszczalna, za którą grożą sankcje karne.  

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, kto nie dopuszcza przedstawiciela 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do 

wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy 

(w tym montażu wodomierza głównego), podlega 

karze grzywny do 5000,00 zł! Orzekanie w 

powyższej sprawie następuje na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenie.  

Przepisy dotyczące lokalizacji i zasad montażu 

wodomierza głównego określone zostały w § 115 

http://www.potegowo.pl/
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oraz § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2019r., poz.1065) oraz art. 15 ust. 2 ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami Odbiorca 

zobowiązany jest do wydzielenia miejsca w piwnicy 

budynku  lub zamontowania studni wodomierzowej 

na przyłączu wodociągowym, w celu zainstalowania 

przez Zakład Usług Publicznych Z.B.  w Potęgowie 

wodomierza głównego. 

Na mocy Dyrektywy 2004/22/EC Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004r. 

dotyczącej przyrządów pomiarowych (tzw. 

„dyrektywa MID”), od dnia 30 października 2016r. 

obowiązuje zakaz legalizowania i użytkowania 

wodomierzy których dokładność określano za 

pomocą  tzw. klas metrologicznych A, B, C, D. 

Obecnie są dopuszczone do stosowania wyłącznie 

wodomierze zdefiniowane za pomocą 

współczynnika R, który określa iloraz ciągłego do 

minimalnego strumienia objętości wody.  

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie 

dopuszcza do stosowania wyłącznie wodomierze 

mokrobieżne o współczynniku min. R160 lub 

suchobieżne R 160 z nakładką do zdalnego odczytu.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

ZMIANA WYSOKOŚCI ZASIŁKU 

PIELĘGNACYJNEGO                                                            

Począwszy od 1 listopada 2019 r. następuje zmiana 

kwoty  wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego. 

Dotychczas zasiłek pielęgnacyjny wynosił 184,42 zł, 

teraz wzrośnie do 215,84 zł (wzrost  o 31,42 zł). 

Jego zmiana nastąpi „automatycznie”, bez 

konieczności składania jakiegokolwiek 

dodatkowego wniosku. 

Świadczenie przyznaje się na wniosek o ustalenie 

prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i może być 

przyznawane w ciągu całego roku. Wniosek wraz z 

załącznikami należy złożyć w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest: 

• niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia, 

jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności.  

• osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, 

jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie o 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub 

jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia,  

• osobie, która ukończyła 75 lat.  

Ważne! 

 * Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie 

uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS lub 

KRUS 

 * Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie 

umieszczonej w instytucji zapewniającej       

całodobowe utrzymanie.  

OPRACOWAŁA: JAGODA PODLEWSKA  

REALIZACJA PROJEKTU „SREBRNA SIEĆ”  

W Gminie Potęgowo w miesiącu październiku 

2019r. odbyły się kolejne warsztaty dla seniorów i 

opiekunów faktycznych biorących udział w 

projekcie unijnym „Srebrna sieć” 

współfinansowanym w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

W dniu 24.10.2019r. w Szkole Podstawowej w 

Potęgowie spotkali się opiekunowie, którzy na 

http://www.potegowo.pl/
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zajęciach zajęli się  omawianiem podstaw zasad 

żywienia osoby starszej, typów diet w wieku 

starszym, narzędzi do planowania diety, podawania 

posiłków. 

 

Nasi seniorzy spotkali się w dniu 23.10.2019r.  W 

trakcie warsztatów omawiali podstawy konfliktu, 

manipulacji i kłamstwa. Odbyli ćwiczenia jak 

postępować z osobami roszczeniowymi, 

manipulacyjnym,  identyfikowali własne strategie 

radzenia sobie z konfliktami oraz poznawali techniki  

manipulacyjne  stosowane  w  celu  

wykorzystywania  osób  starszych. 

Oba spotkania były okazją do wspólnych rozmów, 

wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz aktywnego 

spędzenia czasu. 

OPRACOWAŁA: DOROTA MALEK  

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU PAŹDZIERNIKU 2019R.  

W miesiącu październiku br. uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie 

aktywnie przygotowywali się do VII Przeglądu 

Twórczości Osób Niepełnosprawnych, który odbył 

się 28.10.2019 r. w sali koncertowej Polskiej 

Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, pod hasłem 

„Moje 7 pasji”.  

 

Głównymi organizatorami spotkania byli: 

Stowarzyszenie „Zacisze” i Dom Pomocy Społecznej 

w Lubuczewie. Całość wydarzenia objęta została 

honorowym patronatem Starosty Słupskiego Pawła 

Lisowskiego. Uczestnicy ŚDS przygotowali na tę 

okoliczność przedstawienie pt. "Nasza droga do 

szczęścia", ukazujące  pasje i upodobania, jakie 

towarzyszą im w życiu codziennym.  

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA  

KONCERT PROFILAKTYCZNY 

14 listopada 2019r. w Sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Potęgowie odbył się koncert 

profilaktyczno -artystyczny. Koncert został 

zorganizowany przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

Dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy zagrał 

Tymon Tymański z zespołem. Muzycy podczas 

koncertu zaprezentowali utwory z repertuaru 

zespołu „Republika”.  Koncert przeplatany był 

pogadankami na temat  zapobiegania 

uzależnieniom od narkotyków, dopalaczy i alkoholu 

oraz  innych używek.  

 Artyści przestrzegli  dzieci i  młodzież przed 

zagrożeniami, jakie niosą za sobą narkotyki, używki, 

czy też ulica. Pokazali  jak można dzięki pasji żyć bez 

nałogów . W spotkaniu udział wzięło ponad 200 

uczniów wraz z opiekunami. 

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA SZEWCZYK  
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GMINA POTĘGOWO – APLIKACJA BLISKO 

Urząd Gminy Potęgowo wspiera komunikację przez 

bezpłatną aplikację BLISKO. Wszyscy którzy 

zainstalują ją w swoim smartfonie będą 

informowani o ostrzeżeniach, utrudnieniach i 

awariach, a także o wydarzeniach w naszej gminie. 

System wspiera także komunikację przez SMS.  

Aplikacja „Blisko” to jeden z elementów systemu 

wczesnego ostrzegania SISMS, za pomocą którego 

można otrzymać informacje, dotyczące m.in. 

występujących niepokojących zdarzeń czy spraw, 

które interesują mieszkańców. System SISMS to 

narzędzie, dzięki któremu możemy błyskawicznie 

dotrzeć do mieszkańców. Oprócz ostrzeżeń 

użytkownik aplikacji „Blisko” może zadeklarować, że 

chce otrzymywać informacje o ważnych 

wydarzeniach, związanych z kulturą, sportem, 

utrudnieniami komunikacyjnymi czy sprawami 

społecznymi. 

Jeżeli chcesz skorzystać z serwisu BLISKO, 

zapraszamy na stronę: http://bit.ly/BLISKO-

Potegowo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JARMARK BOŻONARODZENIOWY  

W CPPL W KARŻNICY  

 

15 grudnia (niedziela) zapraszamy na Jarmark 

Bożonarodzeniowy w Centrum Promocji Produktu 

Lokalnego w Karżnicy. Będą jak zwykle wystawcy, 

którzy przygotują świąteczne przysmaki oraz różne 

rękodzielnicze cudeńka. Zapraszamy też 

najmłodszych na spotkanie ze św. Mikołajem. 

Wystawcy zainteresowani prezentacją swojej oferty 

i produktów, proszeni są o kontakt z Dariuszem 

Narlochem, kierownikiem CPPL pod nr tel. 600 

747 673 

OPRACOWAŁ: DARIUSZ NARLOCH  
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