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MILIONY NA INWESTYCJE
Gmina Potęgowo skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne.
Trwa realizacja projektu budowy ekologicznego ciepłociągu.

                 REKORDOWA ZBIÓRKA NA WOŚP - SUKCESY NASZYCH MIESZKAŃCÓW - FERIE W GOK - INWESTYCJE W GMINIE
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Mieszkańcy hojnie wsparli WOŚP
Gmina Potęgowo kolejny raz z rekordową zbiórką

Zebranie rekordowej kwoty 
zbiórki było możliwe dzięki 
życzliwości wszystkich miesz-
kańców gminy i naszych gości, 
którzy przekazali datki wolon-
tariuszom oraz uczestniczyli  
w finałowych licytacjach.

fot. J. Urbański

Dzięki hojności darczyńców i sponsorów oraz ciężkiej pracy 
wolontariuszy, w tym roku po raz kolejny udało nam się po-
bić rekord zbiórki i możemy pochwalić się kwotą 34.405 zł!
Na sukces sztabu, który mieścił się  
w Gminnym Centrum Kultury w Potęgo-
wie, pracowało kilkadziesiąt osób: 40 wolon-
tariuszy zbierających pieniądze na ulicach 
naszych wiosek, wolontariusze pracujący 
przy organizacji części artystycznej, licyta- 
cjach, sklepiku, liczący zebrane w puszkach 
pieniądze. 
Całodniowe aukcje i występy cieszyły 
się wielką popularnością. Wśród naj- 
drożej sprzedanych gadżetów ofiarow-
anych na finał w Potęgowie znalazły się: 
traktor ofiarowany przez firmę Agro Sieć 
Maszyny, obraz namalowany przez Annę 
Dajnowicz, tort ofiarowany przez strażaków 
z OSP w Potęgowie, zabawki ofiarowane 
przez firmę PHU Arkadiusz Błażejewicz, 
kamera sportowa przekazana przez firmę 

CMHT, koszulki z logo WOŚP, zapro-
szenie na obiad oferowane przez Zajazd 
“Leśny Staw”, talony na zakupy artykułów  
w firmie “Ulenberg” w Główczycach. Wyjąt-
kowym przedmiotem była koszulka szczypi-
ornistów Wybrzeża Gdańsk, którą przekazał 
na licytację Wójt Gminy. W tym roku po raz 
kolejny licytowaliśmy odpalenie “Światełka 
do nieba”, które wygrała rodzina Agnieszki 
i Pawła Nowickich. Serdecznie gratulujemy!
 Na scenie GOK zaprezentowali 
się soliści i zespoły działające przy GOK: 
zespół “Mleczaki” przygotowany przez 
Basię Krasnoborską, grupa taneczna działa- 
jąca pod kierunkiem Małgosi Węgrzyn- 
Kucharek, zespół  “The black moons” dzia- 
łający przy GOK pod kierunkiem Marcina 
Gałązki w składzie: Nikola Kędra, Pauli-

na Krasowska, Kinga Szczepańska, Zuzia 
Fitowska i Huber Józefiak, zespół “Wiśta 
Wio!” oraz soliści: Nikola Kędra oraz Patry-
cja Pikuła. Na scenie wystąpił także zespół 
dziecięcy “Dzwoneczki” z ZS w Potęgowie. 
Na zakończenie naszego finałowego grania 
na scenie wystąpił zespół “Grupa Rosjan”  
z Trójmiasta. Finałowa scena posłużyła także 
do zaprezentowania pokazu ratowniczego, 
przygotowanego przez Tomasza Kotusiewi- 
cza i strażaków z OSP w Potęgowie. 
 Równocześnie, podczas występów 
i licytacji Strażacy z OSP w Potęgowie czu-
wali nad bezpieczeństwem wszystkich przy-
byłych, natomiast Krystyna Wielgus wyko-
nywała badania ciśnienia tętniczego oraz 
pomiar poziomu cukru we krwi. Przez cały 
dzień działał także orkiestrowy sklepik, który 
oferował m.in. gorące przekąski, słodycze, 
kawę, herbatę, pyszne ciasto i wiele innych 
pyszności. Dochód ze sklepiku także wsparł 
orkiestrowe granie.   (GOK)

Nasza zdolna i społecznie 
zaangażowana młodzież

23 lutego, odbyło się wyjątkowe spot-
kanie, podczas którego nagrodzono 
młodzież szczególnie wyróżniającą się  
w życiu społeczności naszej gminy.
Największą grupą młodych mieszkańców 
gminy, którzy otrzymali upominki oraz dyp-
lomy, byli wolontariusze WOŚP. Wręczono 
także nagrody dla laureatów gminnego etapu 
konkursu wiedzy o pożarnictwie. Podczas 
spotkania wyróżniony został również Paweł 
Kwidziński, uczeń IV klasy w SP w Skóro-
wie, który zajął szóste miejsce na 1129 ucze-
stników w Ogólnopolskim Konkursie “Ping-
win 2017” z języka angielskiego. (ŁK) fot. Ł. Kotusiewicz
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Na nudę zajęcia w GOK 
Dzieci z gminy aktywnie spędzały ferie w GCK i świetlicach wiejskich

Zajęcia kulinarne cieszyły 
się niemal tak dużym 

zainteresowaniem, jak 
wyjazdy do kina.

fot. GOK Potęgowo

Dzieci podczas zimowych ferii nie mogły narzekać na 
nudę, gdyż w ramach zajęć organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury oraz świetlice wiejskie, miały zapewnione 
najróżniejsze atrakcje.
Uczestnicy zajęć chętnie brali udział  
w warsztatach z szycia maskotek oraz  
zajęciach z użyciem gliny, podczas których 
poznawały tajniki szkliwienia. W ramach 
realizacji projektu: „Dietetyka Smyka” 
odbywały się także gry i zabawy ruchowe  
z animatorami jak i zajęcia na temat zdrowego 
odżywiania. W feryjne czwartki dzieci wraz  
z opiekunami  pojechały do kina w Lęborku 
na film “Fernando” oraz “Gnomy rozrabia-
ją” Z darmowego transportu, który zapewnił 
GOK, skorzystało kilkadziesiąt osób. Piątki  
w GOKu upływały na słodko - odbywały się 
zajęcia kulinarne, gdzie dzieci uczestniczyły 

w przygotowaniu racuchów z jabłkami oraz 
pod czujnym okiem dorosłych, stworzyły  
olbrzymią górę przepysznych naleśników. 
W sali GCK odbyły się warsztaty muzyczne 
dla dzieci pt. “Muzyczny Budzik”. Przez 
blisko trzy godziny w zajęciach, prowa- 
dzonych przez Daniela Spoczyńskiego 
i Marcina Gałązkę uczestniczyły m.in. 
przedszkolaki z Potęgowa oraz starsze  
dzieci. Maluchy poznawały budowę gitary, 
fortepianu, zasady działania mikrofonu. Dla 
starszych dzieci były wykłady, zajęcia prak-
tyczne, nauka śpiewu i wiele, wiele innych. 
Nasze pociechy chętnie układały puzzle, 

grały w gry planszowe oraz w zgadywanki. 
Również skorzystały z pięknej zimowej po-
gody i wybrały się na plac zabaw, gdzie rzu-
cały się śnieżkami i robiły przepiękne aniołki 
na śniegu.
Dwa tygodnie upłynęły  bardzo akty-
wnie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
zajęć świetlicowych, którzy skorzystali  
z naszych propozycji. Zajęcia odbywały się  
w Gminnym Centrum Kultury w Potęgow-
ie oraz świetlicach wiejskich w Rzechcinie,  
Malczkowie, Dąbrównie, Grąbkowie, Wieli- 
szewie, Domu Ludowym w Żochow-
ie. Wśród naszych propozycji znalazły się 
warsztaty plastyczne, warsztaty z gliną, 
“Muzyczny budzik”, czyli warsztaty muzy-
czne, odbywały się zajęcia taneczne, języko-
we, kulinarne, ruchowe oraz wyjazd do kina.

(GOK)

Kilkudziesięciu uczestników wzięło  
udział w sobotę, 20 stycznia w XVIII 
Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pas-
torałek, który tradycyjnie odbył się  
w kościele parafialnym w Jezierzycach. 
Gminę Potęgowo reprezentowały dzieci  
i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Potęgowie. W kategorii soliści klas I-III  
szkoła podstawowa III miejsce zdobył Ma-
teusz Kędra, uczestniczyła Hania Ramult. 
Wśród zespołów klas I-III szkół pod-
stawowych II miejsce zajęły „Mleczaki”,  III 

miejsce” wyśpiewały i wygrały na dzwon- 
kach “Dzwoneczki”. Solistów i zespoły  
przygotowała Barbara Krasnoborska. Wśród 
solistów szkół średnich III miejsce zajęła Ni-
kola Kędra, przygotowana przez instruktora, 
Daniela Spoczyńskiego.
Gratulujemy wszystkim laureatom i ucze-
stnikom tegorocznego Przeglądu. Szcze-
gólne podziękowania składamy: dzieciom, 
młodzieży oraz ich opiekunom, instruk-
torom i rodzicom za trud i pracę włożone  
w przygotowania.    (GOK)

Konkurs Kolęd – Jezierzyce 2018

fot.GOK Potęgowo

19 sierpnia 2018 r. 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. Umowę w obecności 
wójta gminy Dawida Litwina podpisali 
25 stycznia w Urzędzie Gminy Joanna 
Basiak dyrektor GOK w Potęgowie oraz 
Olgierd Bojke prezes PFNW.          (ŁK)

Puchar Polski Nordic Walking
znów w Potęgowie!
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Uroczysty Dzień Babci i Dziadka
Występy i poczęstunek przygotowany przez dzieci

Poczęstunek dla uczestników 
uroczystości przygotowały 
dzieci w ramach zajęć projek-
towych “Dietetyka Smyka”, 
realizowanych przez GOK.

fot. Ł. Kotusiewicz

Od godz. 16:00 na sali Gminnego Centrum 
Kultury w Potęgowie zrobiło się gwarno  
i wesoło, a to wszystko za sprawą przybyłych 
gości. Zaproszenie od Gminnego Ośrodka 
Kultury w Potęgowie oraz najmłodszych 
przyjęli bowiem ich Dziadkowie i Babcie, 
Wójt Gminy Dawid Litwin, Dyrektor SP  
w Potęgowie Leszek Domaszk, rodzice oraz 
mieszkańcy Gminy Potęgowo, którzy z wiel-
kim entuzjazmem przyjęli występy początku-
jących artystów. Na scenie Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Potęgowie zaprezentowali się 
uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej 
w Potęgowie, przygotowani przez Bożenę 
Dąbek, Grażynę Bartos, Sylwię Kraśnicką, 
Weronikę Piołunkowską, Irenę Klasa, Bar-
barę Krasnoborską, Beatę Woźniak. 
Wyjątkowości organizowanym uroczystoś- 

ciom nadał fakt, że tym razem uczniowie klas 
I-III ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie 
pod okiem wychowawczyń oraz pań  
z Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie 
przygotowywali poczęstunek. Dzieci zro-
biły smaczne, kolorowe kanapki, z zapałem 
kroiły i mieszały warzywa i owoce na sałatki 
oraz nadziewały mega owocowe szaszłyki.  
W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potę-
gowie przygotowano także kącik zabaw 
promujących zdrowe nawyki żywieniowe 
pod hasłem “Małe dzieci nie jedzą śmieci”. 
Dzieci podczas uroczystości z okazji Dnia 
Babci i Dziadka miały okazję ułożyć jadłos-
pis, stworzyć pożywne przekąski z warzyw 
i owoców oraz uczestniczyć w zabawie 
ruchowej ,,Zanieś śniadanie”.

(GOK)

19 stycznia odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci  
i Dziadka w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. 

Uroczystość z okazji „Dnia Kobiet” 
odbyła się 9 marca w Gminnym Centrum 
Kultury w Potęgowie. Wszystkie Panie 
były witane przez Wójta Gminy, Prze-

wodniczącego Rady Gminy oraz Dyrek-
tora SP w Potęgowie.
W trakcie tegorocznych obchodów Dnia 
Kobiet goście obejrzeli widowisko operet- 

Święto naszych Pań w Potęgowie kowe w wykonaniu tenora z zespołu „Artes 
Ensemble, wystąpił zespół „Retro Band”, 
zespół „Wiśta Wio!”. W scenkach kabare-
towych zaprezentował się kabaret „Teatral-
nie Zakręceni” czyli Remigiusz Ciuńczyk, 
Monika Klimczyk, Wiesław Wieliczko oraz 
Krzysztof  Kulik. 
Na wszystkie Panie czekała nieodpłatna stre-
fa SPA, w której Roma Szybut zapraszała 
na zabiegi pielęgnacyjne, Joanna Leśniak  
z salonu fryzjerskiego Atelier w Potęgowie  
z koleżankami wykonywały nowoczesne  
fryzury, natomiast Paulina Woźniak kunsz-
towny manicure. Prezentowała się marka 
„Forever” przedstawiana przez Sylwię Gołę-
biewską oraz firma AVON również zagościła 
dzięki obecności Jowity Właśniak.

(GOK)

fot. GOK Potęgowo
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Święto Kobiet i Benefis W. Kokosińskiej

Na uroczystość przybyło wiele osób  
z sołectwa i innych miejscowości. Wśród 
nich było sporo osób z rodziny czcigod-
nej jubilatki.
Swą obecnością zaszczycił także ks. dziekan 
Piotr Czaja - Proboszcz Parafii Łupawa. 
Natomiast Wójt Gminy Dawid Litwin  
przesłał na Jej ręce ogromny i przepiękny 
bukiet kwiatów. Po okolicznościowej aka-
demii były wspomnienia z nutką nostalgii 
w rozmowie z Seniorką i muzyczna podróż 
w czasie z udziałem tutejszych zespołów 

wokalno - muzycznych “Jutrzenka” i “Lega-
to”. Miłym akcentem, przygotowanym spec-
jalnie na ten niezwykły czas był tort i inne 
słodkości, które wraz z gorącymi napojami 
podano wszystkim uczestnikom imprezy. 
Wydarzenie, jak wiele innych dotychczas 
organizowanych przez Sołectwo Żochowo, 
było niewątpliwą okazją do wspólnych 
rozmów, przeżyć i wspomnień dla wszyst-
kich Jego mieszkańców. 

(tekst - Mieczysław Krymski,  
zdjęcie - Sołectwo Żochowo)
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Spotkanie na góralską nutę!

Klimatyczna zabawa karnawałowa „Na 
góralską nutę!”, w której udział wzięło 
kilkudziesięciu podopiecznych i opie-
kunów Środowiskowych Domów Samo-
pomocy z powiatu słupskiego, odbyła się 
w piątek 2 lutego w Gminnym Centrum 
Kultury w Potęgowie.
Spotkanie zorganizowali pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potę-
gowie i działającego przy nim Środowi- 
skowego Domu Samopomocy. W zabawie 
uczestniczyli podopieczni oraz opiekunowie 
z wielu placówek działających w regionie 
słupskim: Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Rumsku, Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Gardnie Wielkiej, Środo- 
wiskowego Domu Samopomocy w Kępi-
cach, Domu Pomocy Społecznej w Lu-
buczewie oraz Domu Pomocy Społecznej  
w Machowinku. - Nasi podopieczny to grupa 

aktywnych osób, które z naszym wsparciem 
uczestniczą w życiu gminy – mówi Iwona  
Gierke, kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Potęgowie.  
– Odwiedzają szkoły, organizują występy dla 
swoich rodzin. Takie spotkanie, kiedy mogą 
poznawać także inne osoby uczestniczące  
w działaniach Środowiskowych Domów 
Samopomocy spoza naszej gminy, jest 
bardzo cenne, również dla opiekunów, 
którzy mają okazję by wymienić się doś-
wiadczeniem – dodaje. W spotkaniu wziął  
udział także Wójt Gminy, który w podzię-
kowaniu za przybycie wręczył przed-
stawicielom wszystkich placówek upo- 
minki. W programie imprezy były występy 
artystyczne o tematyce góralskiej, konkursy 
z nagrodami i zabawa taneczna. Wśród ser-
wowanych potraw nie zabrakło kwaśnicy, os-
cypka i innych przysmaków.      (JU)

fot. GOPS Potęgowo

Od września 2017 r.  przy szkołach gmi-
ny Potęgowo działają Kluby Młodego 
Archeologa „Megalitos”. Jest to efekt 
wcześniejszych wydarzeń i działalności 
Stowarzyszenia Przyjaciół Łupawy „Do-
lina Łupawskich Megalitów”. 
To właśnie Stowarzyszenie zainteresowało 
młodych ludzi dziedzictwem historycznym 
i kulturowym naszych okolic. Już w kwiet-
niu ubiegłego roku, współpracując z UG 
Potęgowo, zorganizowało konferencję nau-
kową „Dziedzictwo Archeologiczne Doliny 
Łupawy – Między ochroną a promocją”.  
W ramach działań towarzyszących konfer-
encji zorganizowano dla młodzieży konkursy 
fotograficzny i literacki, których głównym 
tematem były megality. Później odbył się 
rajd rowerowy „Szlakiem łupawskich mega- 
litów”. 
Naturalną ciekawość i zainteresowa- 
nie młodzieży postanowiliśmy wspierać  
i rozwijać. Tak powstały Kluby, które działa-
ją przy SP w Łupawie, gdzie opiekunami są 
Beata Cyrny i Barbara Hinca oraz przy SP  
w Potęgowie, gdzie opiekunem jest Sławomir 
Hinca. Swoje wsparcie merytoryczne dla 
Klubów zadeklarował Instytut Archeologii 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu w osobie prof. Jacka Wierzbickiego oraz 
Konserwator Zabytków w Słupsku. 
Działalność Klubów przyjmuje różne formy. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył 
się rajd pieszy zorganizowany w Runowie. 
Młodzież sama mogła zobaczyć pozostałości 
średniowiecznych grodzisk oraz kurhany. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina 
Łupawskich Megalitów” cały czas wspiera 
Kluby. Dzięki jego działalności i dotacji  
uzyskanej z Urzędu Gminy w ramach 
konkursu ofert na wsparcie działań pub-
licznych dla organizacji pozarządowych 
uczniowie wiosną uczestniczyć będą w atrak-
cyjnych wycieczkach terenowych i wyjazdach 
do muzeów w Lęborku, Gdańsku i Słupsku.
Dzięki zaangażowaniu wójta i Stowarzysze-
nia wydano przewodniki „W Dolinie Łu-
pawskich Megalitów”. Wszystkich zaintere-
sowanych odkrywaniem megalitów już dziś 
zachęcamy do przygotowywania formy na 
wiosenny rajd pieszy „Szlakiem łupawskich 
megalitów”. Spotykamy się 7 kwietnia! 

(Beata Cyrny)

Kluby Młodego  
Archeologa Megalitos

fot. SP Łupawa
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Centrum Promocji Produktu Lokalnego
Milionowa inwestycja powstanie w Karznicy
W Karznicy powstanie lokalny rynek oraz budynek Centrum Promocji Produktu Lo-
kalnego. Umowę na dofinansowanie projektu w obecności Marszałka Województwa 
Mieczysława Struka podpisali wójt gminy Dawid Litwin oraz skarbnik Małgorzata 
Dąbrowska. Całkowita wartość inwestycji to niemal 1.000.000 złotych.
W ramach projektu pn. „Mój Rynek wraz 
z Centrum Promocji Produktu Lokalne-
go w Karznicy” powstanie nowoczesny 
budynek oraz rynek, na którym będzie odby-
wała się sprzedaż produktów, przede wszy- 
stkim lokalnych - wytworzonych przez miej-
scowych przedsiębiorców, Koła Gospodyń 
Wiejskich i inne zainteresowane osoby.
- Pozyskanie dofinansowania to wspólny suk-
ces, który przyczyni się do poprawy komfor-
tu i jakości życia mieszkańców gminy. Mamy 
nadzieję, że Centrum Promocji Produktu 
Lokalnego wpłynie na rozwój przedsiębior- 
czości na naszym terenie – mówi wójt gminy.  
W budynku Centrum zostaną zastosowane 

technologie odnawialnych źródeł energii 
– ogrzewanie dostarczy oszczędna pompa 
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 loka-
lnych i ich producentów. Targowisko 
o powierzchni ponad 70 m2 zostanie 
podzielone na strefę produktów rolno- 
spożywczych oraz pozostałych. Znaj- 
dzie się na nim kilkanaście stanowisk  
do sprzedaży, w tym także produktów  

19 marca podpisano umowę na realizację 
kolejnego etapu inwestycji budowy eko-
logicznej sieci ciepłowniczej w gminie 
Potęgowo. Koszt realizowanego przed-
sięwzięcia w ramach podpisanej umowy 
wyniesie prawie 6.500.000,00 zł.
Zakres prac obejmuje budowę sieci ciepłown-
iczej, która zasilać będzie 22 węzły cieplne, 
zasilające instalacje grzewcze oraz ciepłej 
wody w 16 budynkach mieszkalnych wielo-
rodzinnych i sześciu budynkach użytecz- 
ności publicznej (m.in. Gminny Ośrodek 
Kultury, GOPS, Przedszkole, Urząd Gmi-
ny, Szkoła Podstawowa). Łączna długość 
ciepłociągu to prawie 5000 m. Sieć zasilana 
będzie z biogazowni Darżyno.
W podpisywaniu umowy uczestniczył 
Wójt Gminy wraz ze skarbnik Małgorzatą 
Dąbrowską oraz ze strony wykonawcy Zbig-
niew Borkowski, prezes Infracorr Sp. z o.o., 
lidera konsorcjum.
- Realizujemy potężną ekologiczną inwestycję, 
mądrze wykorzystując zasoby gminy. Dzięki 
współpracy z prywatnym przedsiębior- 
stwem, jakim jest biogazownia w Darżynie, 
Potęgowo stworzy klaster energetyczny, 
którego elementem jest ciepłociąg, od dawna 

wyczekiwany przez naszych mieszkańców – 
mówi wójt gminy. 
Wskazane w projekcie budowlanym tech-
nologie wykonania sieci oraz źródła ciepła 
biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej sto-
sowane rozwiązania techniczno–technolo- 
giczne. Projekt ma na celu nie tylko redukcję 
zanieczyszczeń do środowiska, ale również 
zwiększenie wykorzystania energii odnawial- 
nej do celów grzewczych. Dzięki realizacji 
projektu wyłączona z eksploatacji zostanie 
przestarzała kotłownia w Potęgowie. Pla-
nowane rozwiązania techniczne umożliwią 
w perspektywie czasowej dalszą rozbudowę 
sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej 
kolejnych budynków.
- Projekt w gminie Potęgowo to dla nas duże 
wyzwanie, ale nie przewidujemy okoliczności, 
które mogłyby przeszkodzić nam w jego re-
alizacji. Wkrótce rozpoczynamy prace, które 
według harmonogramu zakończymy do 
2020 roku – zapowiada Zbigniew Borkows-
ki, prezes zarządu Infracorr Sp. z o.o.
Wykonawcą robót jest Konsorcjum „Potę-
gowo 2017” składające się z firm: lider kon-
sorcjum – Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska, 
BMB Santech Sp. z o. o. z Gdańska, M-3 

Wkrótce budowa ciepłociągu

fot. Ł. Kotusiewicz

wytworzonych w systemie rolnictwa eko- 
logicznego.
Kwota dofinansowania z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
wynosi 489.560,00 zł, czyli ponad 60% ko-
sztów kwalifikowanych. Całkowita wartość 
inwestycji wg kosztorysu wynosi 947.131,26 
zł. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to 
listopad 2018 roku. (JU)

Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o. o. ze 
Skarszew oraz ELEKTRO-CAL Sp. z o. o. 
z Miłobądza. Nadzór inwestorski sprawowa-
ny będzie przez Przemysława Marszałkow-
skiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo In-
żynieryjne ALFA z Banina. Nadzór autorski 
sprawowany jest przez wykonawcę doku-
mentacji projektowej Kazimierza Kurkow-
skiego, Technika Sanitarna z Grudziądza. 
Termin zakończenia zadania wyznaczono na 
30 czerwca 2020 r.
13 marca odebrano część inwestycji, 
związaną ze źródłem ciepła, tj. biogazownią. 
W ramach tego etapu, zainstalowano na 
terenie Elektrowni Biogazowej w Darżynie 
urządzenia, niezbędne do wyprowadzenia 
energii cieplnej do sieci oraz uruchomiono 
szczytowy kocioł zasilany biogazem. Wyko-
nawcą tej części również było Konsorc-
jum „Potęgowo 2017”, a wartość umowy  
wynosiła 1.096.422,00 zł.
Wniosek Gminy Potęgowo dotyczący pro-
jektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz 
z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” 
został wybrany w ramach konkursu do do-
finansowania w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych przez Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego. Projekt Gminy Potęgowo 
okazał się najlepszy w Województwie Po-
morskim. Jest realizowany w partnerstwie  
z właścicielem biogazowni, tj. Nadmorskimi 
Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp.  
z o. o. Wartość inwestycji ogółem po 
przeprowadzonym przetargu wynosi 
7.532.106,78 zł, w tym wartość dofinanso-
wania 5.271 .073,99 zł (w tym: dla gminy 
4.448.242,10 zł, dla partnera NEWD Darży-
no Sp. z o.o. 753.835,90 zł). Wartość koszto-
rysowa robót wynosiła ponad 9 mln zł. 

(JU)
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Wójt Gminy Potęgowo podpisał umowę 
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
Grąbkowo Kolonia I, II - Łupawa. 
Umowa opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł 
brutto.
Przedmiot umowy dotyczy budowy ka-
nalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 
sanitarne z posesji zlokalizowanych w miejsco- 
wościach Grąbkowo Kolonia I i II. Kanali-
zacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna prowa- 
dzona będzie w pasach drogowych dróg gmin- 
nych i powiatowych – nr 1188G Darżyno - 
Łupawa i nr 1192G Grąbkowo-Wargowo.
Zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego to roboty przygotowawcze, 
w tym wytyczenie tras wykopów, wykonanie 
wykopów liniowych, montaż rurociągów  
wraz z armaturą, przeprowadzenie przewi- 
dzianych w dokumentacji projektowej prób,  
zasypanie wykopów oraz wywóz nadmiaru 
urobku, przywrócenie pierwotnego stanu 
nawierzchni oraz powierzchni terenu.
Wykonawca (ZUPH HIRSZ Stężyca) planu-
je rozpoczęcie robót w połowie roku 2018. 
Termin realizacji zamówienia to 29 czerwca 
2020 roku, realizacja będzie przebiegała 
etapami. 
Zadanie będzie dofinansowane ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku w formie pożyczki częściowo 
umarzalnej. (ŁK)

Budowa kolejnej sieci 
kanalizacji sanitarnej

Budżet gminny na rok 2018

Gmina Potęgowo wraz z sołectwem 
Dąbrówno złożyła wniosek o dofinan-
sowanie zadania związanego z zagospo- 
darowaniem przestrzeni publicznej  
w infrastrukturę rekreacyjną przy  
świetlicy w Dąbrównie. 
Wniosek jest odpowiedzią na program ogło-
szony przez Sejmik Województwa Pomor-
skiego na dofinansowanie zadań własnych 
gminy w zakresie małych projektów lokal- 
nych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Po-
morskie”. Mieszkańcy sołectwa na zebraniu 
wiejskim wyrazili potrzebę modernizacji pla-
cu zabaw dla dzieci oraz utworzenie strefy 
fit (siłowni zewnętrznej). W ramach zadania 
zostanie zmodernizowany plac rekreacyjny 
zlokalizowany przy świetlicy w Dąbrównie. 
Planowany koszt zadania wynosi 22.000 zł, 
z tego wnioskowana kwota pomocy wynosi 
10.000 zł, a 12 000 zł pochodzić będzie ze 
środków funduszu sołeckiego, który miesz-
kańcy Dąbrówna przeznaczyli na moder- 
nizację placu zabaw w swojej miejscowości. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia nabo-
ru to II kwartał 2018 r. Trzymajmy kciuki za 
pozytywne rozpatrzenie wniosku! (ŁK)

Dąbrówno 
Aktywne sołectwo!

Wsparcie dla szpitala
i słupskich strażaków

Dotacje na wymianę 
źródeł energii cieplnej

26 lutego podczas L sesji Rady Gminy 
Potęgowo, jednogłośnie podjęto uchwałę 
o przyznaniu dotacji w wysokości 20.000 
zł na utworzenie Oddziału Hematologii 
i Transplantacji Szpiku w Wojewódzkim 
Szpitalu w Słupsku. 
W sesji uczestniczył Andrzej Sapiński, prez-
es Szpitala w Słupsku, wiceprezes zarządu 
Anetta Barnej-Feszak oraz dr n. med. Woj-
ciech Homenda. Szacunkowa wartość całego 
przedsięwzięcia wynosi ok. 3 milionów 
złotych. Szpital ma już projekt przebudowy 
oddziału i pozwolenie na budowę. Inwestycję 
wspierają wspólnymi siłami samorządy po-
wiatu słupskiego, którego mieszkańcy będą 
głównymi odbiorcami usług oddziału.
Podczas LI sesji 22 marca, Rada zdecydowa-
ła o wsparciu słupskich strażaków. Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słup-
sku, otrzyma dotację w kwocie 10.000 zł na 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Uczestniczący w sesji Krzysztof  Ulaszek 
- Komendant PSP w Słupsku, przedstawił 
plany zakupu i podziękował za okazane 
wsparcie. Sprzęt, będzie służył mieszkańcom 
powiatu słupskiego i naszej gminy. (JU)

26 lutego na sesji Rady Gminy Potę-
gowo została podjęta uchwała w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia 
dotacji celowej na dofinansowanie prac 
związanych z modernizacją źródeł en-
ergii cieplnej w ramach konkursu „Czys-
te powietrze Gminy Potęgowo” w roku 
budżetowym 2018.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fi-
zyczne nieprowadzące działalności gospo-
darczej oraz wspólnoty mieszkaniowe. Do 
konkursu mogą zostać zgłoszone zadania 
polegające na modernizacji systemów grzew-
czych, poprzez likwidację kotłów i pieców 
opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu 
ich kotłami opalanymi gazem czy olejem 
opałowym, źródłami ciepła wykorzystu-
jącymi odnawialne źródła energii (pompy 
ciepła, kotły opalane biomasą), elektry- 
cznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrze-
wania budynków.
Informacje na temat terminu i miejsca składa-
nia wniosków o udzielenie dotacji ukażą się 
niebawem na stronie www.potegowo.pl. 
Kontakt w tej sprawie pod nr tel. 59 841 69 
43. (ŁK)
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Lodowa Pułapka 2018

Uczestnicy ćwiczeń doskonalili umiejętno- 
ści związane z ratowaniem osób, pod który-
mi załamała się tafla lodowa. Wykorzystano 
sprzęt dostępny w jednostkach, w tym sanie 

lodowe i ubrania wypornościowe. Manewry 
odbyły się pod okiem druha Tomasza 
Orłowskiego - Naczelnika OSP we Włyn-
kowie, który jako doświadczony instruktor 

Po raz drugi na jeziorze Darżyńskim odbyły się ćwiczenia z zakresu 
ratownictwa wodno-lodowego, w których udział wzięli ratownicy OSP 
z terenu powiatu słupskiego. Organizatorem była OSP w Potęgowie.

fot. OSP Łupawa

przekazywał cenne rady, uczył technik podej- 
mowania poszkodowanych z wody oraz bez-
piecznego poruszania się po lodzie.
- To dla nas ważne, że manewry cieszyły się 
tak dużym zainteresowaniem. Pomimo, że 
działania ratownicze związane z ratownic-
twem lodowym stanowią niewielki procent 
wszystkich akcji, to jednak w obliczu os-
tatniej tragedii w Słupsku należy położyć 
nacisk na doskonalenie umiejętności w tym 
zakresie. Druhowie wykazali się dużym zaan-
gażowaniem, a szczegółowe pytania jakie za-
dawali pokazują, że są w pełni świadomi za-
grożeń dla ratowanych jak i ratowników jakie 
mogą wystąpić na zamarzniętych akwenach 
wodnych - mówi Piotr Basarab, Komendant 
Gminny OSP w Potęgowie.
W ćwiczeniach wzięli udział druhowie z OSP 
Potęgowo, OSP KSRG Łupawa, OSP Włyn-
kowo, OSP Główczyce, OSP Izbica, OSP 
Objazda i OSP Zaleskie. Podobne ćwiczenia 
zorganizowano także w roku 2017.

(OSP Potęgowo)

16 lutego odbyły się walne zebrania 
sprawozdawcze Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Potęgowie i Łupawie. 
Po przedstawieniu sprawozdań z działalności 
za 2017 rok, oraz przyjęciu planów działal-
ności na bieżący rok, odbyły się głosowania 
nad udzieleniem absolutorium Zarządom 
naszych jednostek. Zarówno druhowie 
z Łupawy jak i z Potęgowa jednogłośnie 
pozytywnie ocenili ubiegłoroczną działal-
ność dając zielone światło „sternikom” 
swoich jednostek. Prezesi jednostek: druh 
Ryszard Nosko - OSP Łupawa  i druh Łu-
kasz Ulaszek - OSP Potegowo, podziękowali 
w imieniu Zarządów za udzielenie absolu-
toriów i nakreślili plany na rok 2018 mówiąc 
między innymi o najpilniejszych potrze-
bach związanych głównie z doposażeniem 
sprzętowym jak i szkoleniami druhów.
Miłe słowa nasi druhowie usłyszeli od 
przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej 
reprezentowanej przez bryg. Krzyszto-
fa Ulaszka - Komendanta Miejskiego PSP 
w Słupsku, st.kpt. Krzysztofa Trockiego 
-Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Nr 1 w Słupsku oraz st. kpt. Tomasza Pon-
czkowskiego - Naczelnika Wydziału Opera-
cyjno-Szkoleniowego w KM PSP w Słupsku. 

Komendant Ulaszek podkreślił znacze-
nie operacyjne jednostek wynikające z ich 
położenia geograficznego na wschodniej 
rubieży powiatu słupskiego oraz pochwalił 
dużą dyspozycyjność i stopień wyszkolenia 
strażaków z ziemi potęgowskiej. Zapewnił 
o dalszej ścisłej współpracy w przyszłości. 
Podkreślił, że będzie udzielał wsparcia na 
każdym możliwym polu szeroko rozumianej 
ochrony przeciwpożarowej. Zarówno pod 
względem szkoleń dla strażaków jak i do-
posażania sprzętowego naszych jednostek 
będąc koordynatorem Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego na ziemi słupskiej. 
Wspomniał także o więzi emocjonalnej jaka 
łączy go z OSP. Przygodę z pożarnictwem 
rozpoczynał w potęgowskiej jednostce jako 
członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy 
Potęgowo pełniący funkcję Prezesa Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP w Potę-
gowie. Podziękował druhom za wszystkie 
akcje w jakich brali udział w 2017 r. Pograt-
ulował Zarządom jednostek uzyskanych 
absolutoriów. Wójt wręczył prezesom jed-
nostek bony pieniężne, które zostaną przezna- 
czone na zakup potrzebnego wyposażenia 
dla strażaków. W zebraniach udział wzię-

Zarządy OSP z absolutorium za 2017 rok li także radni Gminy Potęgowo: Waldemar 
Zientarski – Przewodniczący Rady Gmi-
ny Potęgowo, Bogdan Chwal oraz Renata 
Spławska. - Rada Gminy Potęgowo w pełni 
popiera wszelkie inicjatywy OSP mające 
na celu poprawę naszego bezpieczeństwa. 
Ochotniocze Straże Pożarne zawsze mogą 
liczyć na wsparcie Rady – podkreślał Prze-
wodniczący RG. Remiza w Łupawie otrzy-
mała krzyż ufundowany i poświęcony przez 
ks. Piotra Czaję, a odnowiona sala tradycji 
w potęgowskiej remizie została poświęcona 
przez ks. wikariusza Tadeusza Drobińskiego.
Na ręce Prezesów zostały przekazane sym-
boliczne podziękowania przekazane przez 
Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Gdańsku 
za udział w akcji usuwania skutków nawałni-
cy jaka przeszła w sierpniu 2017 r. nad 
naszym regionem.
Komendant Gminny ZOSP RP w Potę-
gowie druh Piotr Basarab wyróżnił czterech 
druhów za szczególny wkład i poświęcony 
czas w działalność poza operacyjną jednos-
tki OSP w Potęgowie.  Wyróżnieni zostali: 
dh Andrzej Radoń, dh Marcin Szulga, dh 
Patryk Lemek oraz dh Paweł Kostecki. – 
Wyróżnieni to osoby niezawodne i niezastą-
pione w naszej jednostce. Stanowią o jakości  
i wysokim poziomie zarówno podczas  
działań ratowniczych jak i wszelkich prac 
prowadzonych na rzecz OSP i społeczności. 
Są to osoby bardzo skromne i nie liczące na 
poklask. Jestem bardzo dumny i cieszę się, że 
razem z nimi mogę służyć pomagając tam, 
gdzie rozgrywają się ludzkie tragedie – pod-
kreślał Komendant Basarab.   (OSP Potęgowo)

fot. Ł. Kotusiewicz
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XII Międzyszkolna 
Liga Tenisa w Łupawie

22 lutego Szkoła Podstawowa w Łupawie 
była organizatorem kolejnego, tym 
razem II turnieju tenisa stołowego  
w ramach XII edycji Międzyszkolnej  
Ligi Tenisa Stołowego.
W zawodach uczestniczyło 61 uczniów, 
reprezentujących szkoły ze Skórowa, Potę-
gowa, Łupawy oraz Szczenurza w gminie 
Wicko. Zawody uroczyście otworzył dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Łupawie Bogusław 
Cyrny. Dyrektor wyróżnił najmłodszych ucze-
stników (klasy III szkoły podstawowej) po-
przedniego turnieju, którzy stawiają dopiero 
swoje pierwsze tenisowe kroki. 
Uczniowie z wielką dumą i radością odbierali 
pamiątkowe dyplomy i gratulacje. Słodkie 
upominki dla najmłodszych adeptów tenisa 
stołowego ufundował Marek Kucwaj z Mal-
czkowa.           (SP Łupawa)

Srebro dla SP w Potęgowie w półfinale 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

12 marca w hali SP w Potęgowie odbył 
się półfinał Wojewódzkich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej 
Chłopców.
Przybyłych gości przywitał wójt gminy oraz 
dyrektor SP w Potęgowie. Zagrały zespoły 
ze Słupska (powiat słupski grodzki), Czarne-
go (powiat człuchowski), Miastka (powiat 
bytowski) i Potęgowa (powiat słupski ziem- 
ski). Nasi chłopcy walczyli dzielnie. Po dwóch 
wygranych meczach, z drużyną z Czarnego 
(10:5) i z Miastka (17:14), przyszedł czas na 
bój o 1-2 miejsce. Atmosfera na sali była 
gorąca. Trybuny pełne kibiców. Okrzy-
ki sportowe, transparenty motywowały do 
walki. Zabrakło jednak trochę szczęścia 
i sił w końcówce meczu. Przegraliśmy ze 
Słupskiem 16:14. Rozgrywki skończyliśmy 
na II miejscu. Pozostał lekki niedosyt, bo  
byliśmy bardzo blisko. Ale taki jest sport. 
Taka jest właśnie piłka ręczna, nieprzewidy-
walna, emocjonująca, dlatego w naszej sz-

kole tak kochana przez uczniów. III miejsce 
zajęli gimnazjaliści z Miastka, a IV miejsce 
przypadło zespołowi z Czarnego. Statuetkę 
i dyplom najlepszego zawodnika w drużynie 
otrzymał Kacper Milewski. Najlepszym 
bramkarzem całego turnieju został Szymon 
Ćwikliński. Najwięcej bramek w zespole 
rzucił: Bartek Grajewski. Pozostały skład 
naszej srebrnej drużyny to: Darek Reikow-
ski, Krystian Zakrzewski, Kacper Wiśniews-
ki, Jakub Dwulit, Michał Kobiela, Kacper 
Głowacki, Piotr Klasa, Arek Milewczyk, 
Kacper Szwarc, Michał Lange.
Kolejno za I, II, III i IV miejsce zespoły 
otrzymały puchar, dyplom oraz piłkę. Wszy-
scy zawodnicy zostali nagrodzeni medala-
mi – złotymi, srebrnymi, brązowymi, bądź 
pamiątkowymi za udział w półfinale. Zaku-
piono wodę i słodkie batony oraz przygot-
owano dwudaniowy obiad dla wszystkich 
zawodników i opiekunów. 

(Tamara Kaśnicka)

XXVIII turniej „Białego Misia” za nami

Już po raz XXVIII odbył się w Szkole 
Podstawowej w Łupawie turniej spor-
towy „Biały Miś” dla klas II – IV SP. 
19 marca w sali gimnastycznej w Łupawie 
spotkali się uczniowie wraz z opiekunami ze 
szkół podstawowych w Skórowie, Potęgowie 
i Łupawie. Zawody uroczyście otworzył ży-
cząc wszystkim świetnej zabawy dyrektor 
Bogusław Cyrny. Uczniowie sprawdzali swo-
je umiejętności w trzech grupach wiekow-
ych. Jako pierwsi wystartowali najmłodsi, 
czyli klasy II szkoły podstawowej. Następ-
nie zaprezentowały się klasy III sprawdzając 
swoje możliwości w takich konkurencjach 
jak: skoki na jednej nodze, przeskoki przez 

ławeczkę, czworakowanie, wyścig zaprzęgów 
w parach, strzał piłką do bramki od unihoke-
ja. Na końcu wystartowały klasy IV prezen-
tując się między innymi w wyścigu z pałec-
zką sztafetową, wyścigu w parach z piłką, 
rzutach do kosza, slalomie z piłką między 
pachołkami.
Podsumowując zawody dyrektor Monika 
Pokultinis podziękowała wszystkim zawod-
nikom za udział w sportowej rywalizacji. 
Wszystkie drużyny zostały nagrodzone dy-
plomami,  maskotkami – oczywiście misia 
– i workiem słodyczy. Zawody przygotowali 
i przeprowadzili nauczyciele WF – Barbara 
Hinca i Roman Siłka.         (SP Łupawa)

II Turniej o Puchar Wójta 
w Halową Piłkę Nożną

20 drużyn i ponad 200 zawodników 
wystąpiło w II Otwartym Turnieju Ha-
lowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmi-
ny Potęgowo. Najlepsi okazali się Błękit-
ni Główczyce, którzy  w finale pokonali 
po zaciętym boju zespół Nam strzelać 
nie kazano. Trzecie miejsce w turnieju 
zajął zespół Płomienia Malczkowo.
Gościem specjalnym drugiego dnia turnieju 
był Dawid Krzyżowski, mistrz Polski Red 
Bull w Football Freestyle. Zaprezentował 
dwa specjalne pokazy tricków oraz w ramach 
wolnych warsztatów przeszkolił młodych 
adeptów, chcących spróbować swoich sił  
w tej odmianie piłki nożnej. Dwudniowa  
rywalizacja pozwoliła wyróżnić najlepszych 
zawodników. Tytuł króla strzelców powę-
drował do Roberta Ludko, zaś MVP turnie-
ju okrzyknięto Piotra Makowieckiego (obaj 
Błękitni Główczyce). Między słupkami naj- 
lepiej radził sobie Sebastian Dudkowski 
(Płomień Malczkowo) zgarniając nagrodę 
dla najlepszego bramkarza turnieju.      (ŁK)

fot. Ł. Kotusiewicz

fot. SP Łupawa

fot. Ł. Kotusiewicz

fot. SP Łupawa
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Dietetyka Smyka w Potęgowie

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie 
realizuje projekt “Dietetyka Smyka”  
w ramach programu: “Na dobry 
Początek!” edycja 2017. Organizatorem 
konkursu grantowego jest Fundacja 
BGK w Warszawie. 
Głównym celem projektu, na realizację 
którego Gminny Ośrodek Kultury w Potę-
gowie otrzymał 9.920,00 zł,  jest popra-
wa stanu zdrowia dzieci w wieku od 3 do 
9 lat poprzez kształtowanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych i promocję akty-
wności fizycznej oraz edukację rodziców  
i opiekunów z zakresu zdrowego odżywiania. 
W ramach dofinansowania zostały zakupione 
m.in. akcesoria do prowadzenia kącika 

zabaw promującego zdrowe nawyki żywie-
niowe oraz akcesoria do prowadzenia zajęć 
ruchowych.
Od 4 stycznia do 10 maja, w każdy czwartek, 
odbywają się zajęcia ruchowe z animatorami, 
a od 19 stycznia najmłodsi mogą korzystać   
z kącika zabaw i zajęć “Małe dzieci nie jedzą 
śmieci”. W ramach projektu odbyły się także 
zajęcia promujące zdrowe nawyki żywie-
niowe, zabawa ruchowa “Zanieś śniadanie” 
oraz spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. W lutym i w marcu odbyły się warsztaty 
kulinarne z kucharzem dla dzieci i rodziców 
oraz wykłady dietetyków dla rodziców  
i opiekunów. Pierwsze zajęcia kulinarne, 
zaplanowane na 21 lutego, odbyły się  

fot. GOK Potęgowo

w GCK w Potęgowie, natomiast pierwszy 
wykład dietetyka, dla rodziców i dziadków, 
odbył się 27 lutego, w świetlicy w Łupawie. 
Podczas wszystkich spotkań dzieci miały 
okazję poznać piramidę zdrowego żywienia, 
produkty zdrowe i szkodliwe dla organizmu, 
zrozumiały znaczenie spożywania posiłku 
przed wyjściem do szkoły lub przedszkola 
oraz drugiego śniadania, a także wziąć udział 
w układaniu codziennego jadłospisu. 
W trakcie zajęć kulinarnych uczestnicy pro-
jektu przygotowywali także sycącą zupę  
z warzyw, sałatkę owocową, pyszne kolorowe 
i zdrowe kanapki. Rodzice i opiekunowie mie-
li okazję zapoznać się z zasadami prawidło- 
wego żywienia dzieci w wieku szkolnym  
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb  
i upodobań dziecka, nauczyli się, jak zdrowo 
i smacznie gotować z dzieckiem, podczas 
wszystkich spotkań została także poruszo-
na kwestia zachowania higieny podczas  
przygotowywania posiłków oraz w trakcie 
ich spożywania. 
Dzięki udziałowi w wykładach rodzice mieli 
okazję m.in. nauczyć się prawidłowo kom-
ponować dietę dziecka i wybierać odpowied- 
nie produkty dla niego, dowiedzieli się 
jak powinno się postępować z niejadkiem  
i dzieckiem otyłym, jak komponować zdrowe 
śniadanie czy serwować słodycze bez cukru.

Trwają konsultacje studium 
zagospodarowania przestrzennego
Trwają konsultacje społeczne doty-
czące zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze- 
strzennego gminy Potęgowo. Efektem 
prowadzonych działań, będzie powstanie 
dokumentu, określającego  politykę prz-
estrzenną i lokalne zasady zagospodarow-
ania. Udział mieszkańców jest reali- 
zowany na podstawie Indywidualnego 
Planu Konsultacji.
W toku konsultacji odbyły się spotkania fo-
cusowe z mieszkańcami – rolnikami i przed-
siębiorcami z terenu gminy, przedstawiciela-
mi organizacji pozarządowych oraz radnymi, 
podczas których zgłoszono wiele cennych 
uwag, istotnych przy tworzeniu studium. 
Wśród uczestników wyłoniono członków 
zespołu roboczego, który w pełnym składzie 
(mieszkańcy: rolnicy, przedsiębiorcy, radni, 
sołtysi, przedstawiciele rodzin z dziećmi, 
seniorzy, osoby samotne, niepełnosprawni 
+ pracownicy UG + eksperci planowania 
przestrzennego) spotyka się, aby opracować 
koncepcję zmiany studium. Etap ten ma na 
celu wprowadzenie mieszkańców w temat 
znaczenia zmian w dokumentach planisty- 

cznych oraz realizacji zapisów po uchwaleniu 
dokumentu przez Radę Gminy oraz  zachę-
canie do zaangażowania w proces podej- 
mowania decyzji w zakresie nowych ustaleń 
i zapisów.
W trakcie konsultacji wykorzystywane są 
narzędzia i techniki adekwatne do procesu 
konsultacji społecznych. Przez cały czas, 
prowadzone są działania informacyjne. 
Plakaty oraz ulotki dotyczące konsultacji do-
starczono do wszystkich sołectw w gminie, 
oraz placówek usługowych i zakładów pra-
cy. Podczas Gminnego Święta Plonów oraz 
dożynek parafialnych, na specjalnie przy- 
gotowanym stoisku, zainteresowani mogli 
zapoznać się z procesem konsultacji oraz 
wypełnić ankietę, która została przygotowa-
na w celu zbadania potrzeb mieszkańców 
czy złożyć wniosek. Uruchomiono specjalny 
moduł w ramach systemu E-geoportal.pl – 
System Informacji Przestrzennej.
W Urzędzie Gminy działa dedykowany 
punkt konsultacyjny przez 5 dni w tygodniu, 
w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 30, 
a w sekretariacie ustawiono urnę, do której 
można wrzucać wypełnione ankiety, wnioski 

dotyczące konsultacji.
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 doko-
na się bilansu zagospodarowania obszarów 
gminy i określi kierunki zmiany w obowiązu-
jących miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego.
W procesie konsultacji społecznych zostaną 
omówione zagadnienia dotyczące między 
innymi zrównoważonego wykorzystania 
zasobów gminy oraz stworzenia sprawnie  
i zgodnie funkcjonującej struktury prze- 
strzennej w gminie złożonej z terenów przy-
rodniczych, rolniczych, zurbanizowanych, 
terenów energii odnawialnej z uwzględnie-
niem potrzeb mieszkańców, podniesienia 
standardów życia, stworzenia zachęty dla po-
tencjalnych inwestorów.
Projekt „Dobre konsultacje, dobry plan” 
współfinansowany jest ze środków UE w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Wartość dofinansowania wyniesie 28.715 
zł Zakończenie projektu - maj 2018 r.
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Uciążliwe inwestycje w gminie
Wójt wspiera mieszkańców i podziela ich obawy

We wtorek 30 stycznia niemal 150 osób 
uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym 
przez Urząd Gminy Potęgowo w Gminnym 
Centrum Kultury, podczas którego omawia- 
no inwestycję planowanej modernizacji  
i rozbudowy chlewni w Darżynie. – Miesz-
kańcy w sposób zdecydowany wyrazili swoje 
obawy. Mówią, że nie chcą smrodu w naszej 
gminie. Zrobię wszystko, co tylko będę mógł, 
wszystko na co będą pozwalały mi przepisy 
prawa, aby takich uciążliwości u nas nie było 
– mówił po spotkaniu wójt Dawid Litwin.
Było to trzecie spotkanie zorganizowane  
z inicjatywy wójta dotyczące postępowania 

dla inwestycji w Darżynie. Według złożo-
nego wniosku, przedsięwzięcie polegać ma 
na rozbudowie istniejącej chlewni do tuczu 
trzody chlewnej do maksymalnej obsady 
1850 szt. tuczników oraz na budowie nowej 
chlewni na 2000 szt. tuczników. 
Z dokumentacją dot. postępowań moż-
na zapoznać się w UG Potęgowo, pokój 
nr 25, a także w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Sprawę prowadzi insp. ds. 
zamówień publicznych i ekologii. Wszelkie 
informacje dotyczące procedury publiko- 
wane są na tablicach ogłoszeń, w Internecie  
i w innych środkach przekazu.      (JU)

Spotkania wójta, mieszkańców i inwestora, licznie publikowane infor-
macje, przejrzysty proces wydawania decyzji środowiskowej – w taki 
sposób w gminie Potęgowo przebiegają konsultacje dotyczące pla-
nowanych dużych inwestycji w hodowlę trzody chlewnej.

Poniżej przedstawiamy kalendarium czynności w postępowaniu administracyjnym  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji  

przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącej chlewni do tuczu trzody  
chlewnej (I etap) oraz budowa nowej chlewni do tuczu trzody chlewnej (II etap)  

na terenie Gospodarstwa Rolnego w Darżynie 35, gm. Potęgowo.
• 27.06.2016 wpłynął wniosek o wydanie decyzji wraz 

z niezbędnymi załącznikami: raport OOŚ, mapa 
ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów, opata skar-
bowa; informacja o wniosku została zamieszczona 
w publicznie dostępnym wykazie informacji o śro-
dowisku pod numerem karty X/64/2016, o raporcie 
X/65/2016; 

• 05.07.2016 zostało wszczęte postępowanie admini- 
stracyjne; zawiadomienie i obwieszczenie dla stron 
postępowania, sołtysa sołectwa Darżyno, miesz-
kańców bloku na dz. nr 416 w Darżynie, ogłoszenie na 
stronie BIP, tablica ogłoszeń UG. W zawiadomieniu  
i obwieszczeniu poinformowano o zakresie przed-
sięwzięcia oraz o skierowaniu wniosku o zaopiniowan-
ie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Słupsku oraz o uzgodnienie do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

• Po wszczęciu postępowania wpłynął od mieszkańców 
(na czele z sołtys sołectwa Darżyno) pierwszy pisem-
ny sprzeciw wobec inwestycji z dnia 12.07.2016,  
przesłano go do Inwestora celem ustosunkowania się, 
Inwestor przesłał odpowiedź w dniu 29.07.2016.

• W miesiącu lipcu odbyło się zebranie wiejskie  
w Darżynie, obecny Wójt Gminy Potęgowo i inspek- 
tor ds. zamówień publicznych i ekologii (wraz z do-
kumentacją sprawy), radni Gminy Potęgowo: Graży-
na Pokuć, Mirosław Sudołowicz. Informacja na 
temat przedsięwzięcia, zgłoszono obawy, przekaza-
no informację, iż w ramach procedury odbędzie się 
postępowanie z udziałem społeczeństwa i dojdzie do 
spotkania z mieszkańcami. 

• W trakcie trwania procedury od miesiąca lipca 2016 
do miesiąca grudnia 2017 trwała korespondenc-
ja pomiędzy Inwestorem, Urzędem Gminy i RDOŚ  
w Gdańsku. Pięciokrotnie wyjaśniano treść raportu.

• Po uzyskaniu stosownych dokumentów, tj. opinii 
PPIS, uzgodnienia RDOŚ, w dniu 02.01.2018 ogło-
szenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa: 
zawiadomienie dla stron postępowania, obwieszczenie 
przesłano dla sołtysa sołectwa Darżyno, mieszkańcom 
bloku na dz. nr 416 Darżyno, obwieszczenie na stronie 
BIP, tablica ogłoszeń UG. W dniu 20.01.2018, mając 
intencje przypomnienia zamieszczono dodatkowo 
informację o trwającej procedurze z udziałem społe- 
czeństwa na stronie internetowej UG i w portalach 
społecznościowych.

• Spotkania ze społeczeństwem z inicjatywy Wójta: 
10.01.2018 sala konferencyjna UG, 30.01.2018 sala 
GCK.

• 20.02.2018 wystosowano pismo do Premiera RP Ma-
teusza Morawieckiego o podjęcie prac nad regulacjami 
prawnymi o uciążliwościach zapachowych, tzw. ustawy 
antyodorowej.

• 05.03.2018 wydano postanowienie o dopuszcze-
niu dowodu w postaci opinii biegłego: w związku z 
li-cznymi wnioskami mieszkańców postanowiono  
o dokonaniu analizy poprawności raportu o oddzia- 
ływaniu na środowisko, dokona tego Kancelaria Eko-
logiczna Marcin Kaźmierski (koszt: 12.213,90 zł);

• 05.03.2018 wydano postanowienie o uznaniu za stronę 
Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Gminne  
w Potęgowie;

• Ponadto – Koalicja społeczna zaprasza na Konferencję: 
“Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm 
wielkoprzemysłowych”, Sala Kolumnowa Sejmu RP  
w Warszawie, w dniu 09.04.2018 godz. 10:00 – zapro-
szenie dla radnych i chętnych mieszkańców, możli-
wość organizacji transportu. Wójt wraz z pracowni- 
kiem merytorycznym przewidują uczestnictwo w kon-
ferencji.

Wydawanie decyzji 
w świetle przepisów
Decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach nie funkcjonuje w obrocie 
prawnym jako samodzielny dokument,  
a jedynie służy do uzyskiwania kolejnych 
decyzji w procesie inwestycyjnym. Nie 
jest to zezwolenie na realizację inwestycji, 
a określenie środowiskowych uwarun-
kowań realizacji przedsięwzięcia. 
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydaje się dla przedsięwzięć mogących poten- 
cjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko. Katalog przedsięwzięć wymienio- 
ny jest w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2010 r. 
Zaznaczyć należy, iż odmowa wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia może mieć miejsce wyłącznie 
w ustawowo określonych przypadkach, wyni-
kających z ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), 
tj.:
• w przypadku niezgodności lokalizacji 

przedsięwzięcia z miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego (art. 80 
ust. 2 w/w ustawy);

• w sytuacji odmowy uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia przez 
organ współdziałający (art. 80 ust. 1 pkt 1 
w zw. z art. 77 ust. 1 w/w ustawy);

• w przypadku braku zgody wnioskodaw-
cy na realizację przedsięwzięcia w innym 
wariancie, wskazanym przez organ (art. 81 
w/w ustawy);

• jeżeli z oceny oddziaływania na środo- 
wisko wynika, iż przedsięwzięcie może 
znacząco negatywnie oddziaływać na 
obszar chroniony Natura 2000, o ile nie 
zachodzą przesłanki, o których mowa  
w art. 34 ustawy o ochronie przyrody (na-
drzędny interes publiczny) (art. 81 ust. 2 
w/w ustawy).;

• jeżeli z oceny oddziaływania na środo- 
wisko wynika, iż przedsięwzięcie może 
spowodować nieosiągnięcie celów śro-
dowiskowych zawartych w planie gospo-
darowania wodami na obszarze dorzecza, 
o ile nie zachodzą przesłanki, o których 
mowa w art. 38j Prawo wodne  (art. 81 ust. 
3 w/w ustawy).

Protest społeczny, wyrażający sprzeciw 
wobec planowanego zamierzenia in-
westycyjnego, nie może być w świetle 
przepisów podstawą odmowy wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach realizacji przedsięwzięcia. 
Głos społeczny jest jednak istotnym  
elementem kształtowania treści takiej 
decyzji, poprzez możliwość wskazywa-
nia konkretnych warunków realizacji 
przedsięwzięcia.      (KK)

fot. UG Potęgowo



INFORMACJE
W dniach 1-2 czerwca zapraszamy 

 na imprezę plenerową  
„DNI GMINY POTĘGOWO” 
przy Gminnym Centrum Kultury  

1 czerwca 2018
• Gminny Dzień Dziecka (stadion)
• Uroczysta sesja Rady Gminy
• Spektakl „Seks dla opornych”  

(dla dorosłych)

2 czerwca 2018
• VI Rodzinny Bieg po Zdrowie 
• Występy solistów i zespołów GOK
• Występ zespołu „DEFIS”
• Występ zespołu „RED LIPS”
• Pokazy Strongmanów z udziałem 

Mariusza Pudzianowskiego
• Dyskoteka prowadzona przez DJ

--------------------------

GOK w Potęgowie serdecznie 
zaprasza na NIEODPŁATNY KURS  

języka angielskiego dla osób  
pracujących.

--------------------------

GOK w Potęgowie serdecznie zaprasza 
na NIEODPŁATNY KURS  

KOMPUTEROWY dla osób powyżej 
18 roku życia z terenu woj. pomorskiego.
Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia 

w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Potęgowie ul. Szkolna 2b oraz  

pod nr tel. 59 848 42 50

--------------------------

5 maja 2018 r. - Festyn Majowy

--------------------------

Zapraszamy na zajęcia ruchowe z anima-
torami, które odbywają się od 4 stycznia 
do 10 maja 2018 r. od godz. 15:30 w Sali 
GCK w Potęgowie. (zajęcia realizowane 
w ramach projektu „Dietetyka Smyka” 

dofinansowanego ze środków  
Fundacji BGK)

--------------------------

XXVI Powiatowe Prezentacje  
Artystyczne Łupawa 2018 odbędą się 

25 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej  
w Łupawie. Impreza skierowana  

jest do uczniów szkół podstawowych,  
szczegółowe informacje w regulaminie.

Informacji o Karcie Seniora udziela Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej - tel. 59 811 51 14

• Restauracja „Nostalgia”  
(Poganice 2) - 10% rabatu na noclegi  
i gastronomię; 

• Skład Nowicki (Potęgowo, ul. 
Racławicka 16) - 3% rabatu na art. 
elektryczne, hydrauliczne, metalowe, 
narzędzia, agrotechnikę, farby, kleje, 
zaprawy; 

• Kwiaciarnia Jawor (Potęgowo, ul. 
Darżyńska 1) - 10% rabatu na zakupy, 
pierwszeństwo obsługi; 

• B. Michalska „Auto Plus” (Potę-
gowo, ul. Kościuszki 3) - 20% rabatu 
przy usłudze powyżej 100 zł; 

• FHU „Dominika” D. Drużba (Potę-
gowo, ul. Szeroka 16 - przy Szkole Pod-
stawowej) - rabat na zakup posiłków 
w wysokości 1zł, zupa (cena 3 zł, z 
rabatem 2 zł), drugie danie (cena 5 zł,  
z rabatem 4 zł); 

• Zakład Fryzjerski K. Maszota (Potę-
gowo, ul. Darżyńska 2) - 10% rabatu na 
wszystkie usługi; 

• Salon Fryzjerski „Atelier” (Potęgowo, 
ul. Racławicka 42) - rabat w wysokości 
od 5 zł do 10 zł w zależności od usługi; 

• Usługi Remontowo – Budowlane 
Mieczysław Szulga (Potęgowo, ul. 
Racławicka 26) - 3% rabatu na usługę 
remontową lub budowlaną; 

• Alufenotherm (Malczkowo 1) - 10% 
rabatu na zakup okien i drzwi wraz  
z montażem; 

• ROZA (Skórowo 11) - 10% rabatu na 
świadczone usługi; 

• Zajazd Leśny Staw Marcin Jabłońs-
ki (Runowo) - 10% rabatu na usługi; 

• FHU Danuta Brylowska (Potęgowo, 
ul. Darżyńska 4) - 3% rabatu na usługi 
krawieckie, 3% rabatu na zakup poście-
li, 5% rabatu na zakup firanek i zasłon; 

• TAX J. Rutkiewicz, M. Rutkiewicz 
(Runowo 23) - 10% rabatu na świadc-
zone usługi; 

• CMHT T. Czmoch (Potęgowo, ul. 
Szkolna 3) - 10% rabatu na gadżety, 
koszulki z nadrukiem, 10% zniżki na 
serwis komputerowy, 10% zniżki na 
wydruki;

• Spółdzielnia Socjalna „Las Bud” 
(Nowa Dąbrowa 1A) - 15% rabatu  
na świadczone usługi.

Karta Seniora to tańsze zakupy i usługi.
Przedstawiamy listę partnerów:


