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Świetna zabawa na Dniach Gminy Potęgowo
Takiego sukcesu nie spodziewał się nikt!

Sporą publiczność
zgromadziły sobotnie 
koncerty zespołów MIG
oraz WEEKEND

fot. Gminny Ośrodek Kultury

1 czerwca plac przy GOKu pękał w szwach, a zaparkowanie samo-
chodem na ulicach Potęgowa graniczyło z cudem. Moc atrakcji, 
animacje, darmowa strefa rozrywki dla najmłodszych, piękna pogoda, 
efektowne rozgrywki w ramach III Pucharu Strongman i muzyka, 
dla której całe to zamieszanie - wszystko przyczyniło się do genialnej 
atmosfery podczas kolejnych obchodów Dni Gminy Potęgowo.
W ramach obchodów Dni Gminy Potęgowo 
2019 w piątek obchodziliśmy Dzień Dziec-
ka. Przy współpracy z “Klubem Sportowym 
Zefir” działającym przy Szkole Podstawowej 
w Potęgowie pod kierunkiem Tamary Ka-
śnickiej zorganizowany został “VII Rodzin-
ny Bieg po Zdrowie”, podczas którego nasi 
instruktorzy zapewniali animacje dla dzieci. 
W godzinach wieczornych w sali GOKu 
odbył się spektakl pt.”Wykrywacz kłamstw”  
w wykonaniu aktorów z Nowego Teatru im. 
Witkacego w Słupsku.
Kulminacją obchodów była sobota i cało-
dzienne atrakcje dla mieszkańców i przyby-

łych gości. Impreza trwała od 14:00 i rozpo-
częła się od III Pucharu Polski Strongman. 
Pierwsze miejsce w klasyfikacji zdobył Ra-
fał Kobylarz. W rozgrywkach wzięli udział 
również: Maciej Hirsz na drugim miejscu, 
Tomasz Lademann zajął ostatnie miejsce na 
podium i kolejno: Sebastian Kurek, Krzysiek 
Kacnerski, Dariusz Wejer oraz Dawid Bed-
narek.
Gościem specjalnym tegorocznej edycji był 
Michał Różal Różalski - polski zawodowy 
kick-boxer i zawodnik MMA. W przerwie 
rozgrywek Strongman odbył się pokaz żon-
glerki piłką nożną wykonany przez Kamila 

Burdzińskiego, 20 letniego zawodnika, który 
na co dzień zajmuje się trenowaniem Fre-
estyle Football (umiejętność wykonywania 
przeróżnych tricków za pomocą piłki noż-
nej), pochodzi z sąsiedniej wioski Górzyno. 
Od godziny 17:00 główną scenę przejęli 
młodzi artyści działający na terenie naszej 
i zaprzyjaźnionych gmin. O godzinie 19:00 
wystąpił zespół MIG. Gwiazdą wieczoru był 
zespół WEEKEND - discopolowa formacja 
dowodzona przez Radka Liszewskiego, która 
za sprawą piosenki “Ona tańczy dla mnie” 
stała się jednym z najpopularniejszych wyko-
nawców tego gatunku muzycznego w Polsce. 
Po występach goście byli świadkami nieco-
dziennego pokazu FIRE SHOW z elemen-
tami pirotechnicznymi w wykonaniu Krzysz-
tofa Papugi laureata kilku festiwali Fire Show 
o zasięgu ogólnopolskim. Mieszkańcy bawili 
się do rana przy muzyce od DJ MATEUSZ.

(GOK)

fot. GoK fot. GoK fot. Krz ysztof ChodorowsKi
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SPONSORZY 
DNI GMINY POTĘGOWO 2019

Firma Elwoz Sp. z o.o.

Firma Roza Bracia Różańscy

Zajazd Leśny Staw w Runowie

Usługi Hydrauliczno- Budowlane 
Pan Marcin Kitowski

Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe 
Darżyno Sp. z o.o.Pan Marcin Tomaszewski

Biedronka 
Państwo Danuta i Bogumił Szomborg

“INFRACORR” Sp. z o. o. 
Pan Zbigniew Borkowski

Biuro Obsługi Budownictwa
Pan Jarosław Celban

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
Pan Arkadiusz Błażejewicz

AGRO FARM ZIELIŃSCY

Haase Farm Sp. z o.o. 
Pan Łukasz Haase

Mikołajczyk & Wielgus 
Transport Spedycja Spółka Jawna

MCP Polska sp. z o.o 
Pan Adrian Nijssen

Pan Jerzy Olszewski

“Zenon Mikołajczyk i Synowie”

Skład Nowicki w Potęgowie

Yucca PPH. Zakłady torfowe
Pan Mirosław Bach

Firma Agro - Sieć - Pan Łukasz Madej

Firma Ulenberg Sp. z o.o. 
Państwo Sylwia i Mirosław Ulenberg

Agro East Europe Łupawa

Pałac Grąbkowo

Firma Mashav Sp. Z o.o. Warszawa

Aqua Bud Pan Patryk Kucharski

Podczas tegorocznych obchodów Dni Gmi-
ny Potęgowo po raz kolejny „Stowarzysze-
nie Wiśta Wio i Przyjaciele” zorganizowało 
wiele atrakcji w ramach zadania publicznego 
- „Animacje Kulturalne dla mieszkańców 
Gminy Potęgowo podczas obchodów Dni 
Gminy Potęgowo 2019” zgodnie z umową 
zawartą pomiędzy Gminą Potęgowo a „Sto-
warzyszeniem Wista Wio i Przyjaciele” na 
wykonanie zadania publicznego z zakresu 
kultury.  W ramach zadania w piątek 31 maja 
i w sobotę 1 czerwca odbyły się zajęcia ani-
macyjne dla dzieci i młodzieży wraz ze słod-
kim poczęstunkiem, podczas których można 
było nauczyć się kręcić z balonów fantazyjne 

figury, malować piękne wzorki na buzi, lepić i 
szkliwić z gliny wymyślne skorupy.  W piątko-
wy wieczór dorośli mieszkańcy naszej gminy 
mogli obejrzeć spektakl komediowy pt. „Wy-
krywacz kłamstw” w wykonaniu aktorów 
Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. 
Świetna pogoda i rodzinna atmosfera sprzy-
jały pełnemu wykorzystaniu zapewnionych 
rozrywek a szczególnie oblegane były dmu-
chane zamki i zjeżdżalnie, które również w 
ramach zadania były dostępne nieodpłatnie 
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. 
„Stowarzyszenie Wista Wio i Przyjaciele” z 
ogromną radością zaprasza na przyszłorocz-
ne obchody Dni Gminy Potęgowo.  (WW)

Animacje ze Stowarzyszeniem Wiśta Wio

fot. Krz ysztof ChodorowsKi

fot. Krz ysztof ChodorowsKi fot. Krz ysztof ChodorowsKi

fot. Krz ysztof ChodorowsKi

fot. GoK

fot. GoK

fot. GoK

fot. GoK
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Szeroka w trakcie przebudowy
To jedna z większych inwestycji ostatnich lat w Potęgowie

Koszt przebudowy to ponad
4 mln złotych

fot. Elite Drone

Zgodnie z planem przebiegają prace związane z rozpoczętą 
w tym roku przebudową ulicy Szerokiej w Potęgowie, która 
zapewni m.in. bezpieczny dojazd do szkoły podstawowej.
Przebudowany zostanie odcinek od wia-
duktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą 
Darżyńską przy szkole, o długości 650 mb. 
Zadanie jest wielobranżowe, w jego zakres 
wchodzą oprócz robót drogowych również 
wymiana sieci wodociągowej i sanitarnej, 
budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia 
ulicznego. Zaplanowano też budowę chod-
nika, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki auto-
busowej i parkingu.
– To duża inwestycja, bardzo ważna dla na-
szych mieszkańców, ale także osób odwie-
dzających Potęgowo i gminę. Budowa jest 
dość skomplikowana, na placu pracuje wiele 
firm odpowiedzialnych za różne elementy 
projektu. Cieszy nas szybki postęp realizacji, 

mamy nadzieję jeszcze w tym roku oddać 
ulicę do użytku – mówi Dawid Litwin, wójt 
Gminy Potęgowo.
23 maja dokonano pierwszego odbioru 
częściowego robót. Wykonane zostały czę-
ściowo roboty sanitarne, tj. budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej deszczowej i wodociąg. 
Rozpoczęto też budowę chodnika oraz par-
kingu przy szkole. 
Stopień zaawansowania robót ocenia się na 
5% wartości zadania. 
Zgodnie z umową odebrane zostały roboty 
na wartość 287.328,00 zł. Cała inwestycja 
będzie kosztować niemal 4,3 mln złotych. 
Wykonawcą zadania jest firma Strabag Sp. z 
o.o.     (JU)

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Grąbkowo - Runowo
Rozpoczęły się prace na placu budowy 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1189G Grąbko-
wo-Runowo” współfinansowanego przez 
Gminę Potęgowo. Przebudową objęty 
jest odcinek drogi do 2km od skrzyżo-
wania z drogą powiatową nr 1188G w 
Grąbkowie w kierunku kolonii pod Dar-
żynkiem. Zakres zadania obejmuje wy-
konanie nawierzchni z betonu cemento-
wego wraz z obustronnymi poboczami z 
kruszywa łamanego. 
W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: 
Wice Starosta Rafał Konon, Dyrektor Za-
rządu Dróg Powiatowych w Słupsku Mariusz 
Ożarek wraz z pracownikiem, Wójt Gminy 
Potęgowo Dawid Litwin wraz z pracowni-

kiem oraz Wykonawca robót Piotr Lorek. 
Zadanie wykonuje firma: Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek 
z/s w Słupsku. Umowa na wykonanie zada-
nia została podpisana w dniu 06.02.2019r. 
Wykonawca robót został wyłoniony dopie-
ro w drodze drugiego postępowania prze-
targowego. Wartość inwestycji wynikająca 
z umowy to 1.000.000 złotych - w podziale 
na jednostki finansujące: Gmina Potęgowo 
– do 500.000 zł  oraz Powiat Słupski –  do 
500.000 zł.Termin wykonania zadania usta-
lony jest do dnia 30 listopada 2019r. Wyko-
nawca został zobowiązany do uzgodnienia i 
wprowadzenia tymczasowej organizacji ru-
chu. Będziemy informować mieszkańców o 
tymczasowych utrudnieniach w ruchu. (EK)

fot. UG PotęGowo

fot. UG
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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: Justyna Bryzgalska, Katarzyna Kozioł, 
Karolina Czerwińska, oraz wg podpisów. 

Okładka: Krzysztof  Chodorowski według podpisów. 
Redaktor prowadzący: Jakub Urbański - tel. 664 475 482

Centrum Promocji w Karżnicy otwarte
Przy nowym obiekcie działa także targowisko

24 kwietnia oficjalnie oddano do użytku Centrum Promocji Produktu 
Lokalnego w Karżnicy. Nowe obiekty będą służyć mieszkańcom, ale 
także rolnikom, rękodzielnikom i twórcom z gminy i całego regionu.
Oficjalne otwarcie rozpoczęto poświęce-
niem nowych obiektów, którego dokonał ks. 
Piotr Czaja proboszcz Parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Łupawie. Gości przy-
witała Joanna Basiak dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Potęgowie, która wraz 
z sołtys Izabelą Kogut-Suder, wójtem gmi-
ny Dawidem Litwinem, przewodniczącym 
Rady Gminy Waldemarem Zientarskim oraz 
kierownikiem CCPL Dariuszem Narlochem 
dokonała przecięcia wstęgi. Historię pozy-
skania środków zewnętrznych oraz powsta-
nie obiektu przedstawiła Katarzyna Kozioł 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodar-
ki Przestrzennej i Zamówień Publicznych 
w Urzędzie Gminy Potęgowo. Spotkanie 

uświetnił występ zespołu Mleczaki, przygo-
towany przez Barbarę Krasnoborską. Ze-
branych zaproszono na zwiedzanie nowych 
budynków oraz poczęstunek.
W ramach projektu pn. „Mój Rynek wraz 
z Centrum Promocji Produktu Lokalnego 

w Karżnicy” powstał 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. Centrum będzie 
też  wspierać lokalnych wytwórców poprzez 
organizację szkoleń, spotkań i wystaw tema-
tycznych oraz poprzez dbanie o odpowiedni 
wizerunek produktów lokalnych i ich produ-
centów.
Targowisko o powierzchni ponad 70m2 zo-
stanie podzielone na strefę produktów rol-
no-spożywczych oraz pozostałych. Umiesz-
czono na nim kilkanaście stanowisk do 
sprzedaży, w tym także produktów wytwo-
rzonych w systemie rolnictwa ekologicznego.
Budynek CPPL jest nowoczesnym obiektem, 
dostosowanym do potrzeb niepełnospraw-
nych. Ma on powierzchnię zabudowy 154 
m2, natomiast użytkową 308 m2. W budyn-
ku Centrum zastosowano technologie odna-
wialnych źródeł energii – ogrzewanie dostar-
cza oszczędna pompa ciepła.
Gmina Potęgowo 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 promo-
cji lokalnych produktów” w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji w tworze-
nie, ulepszenie  i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktu-
ry”. Umowa z Marszałkiem Województwa 
Pomorskiego została podpisana 18 stycznia 
2018 r. Wartość dofinansowania to 63,63% 
kosztów kwalifikowalnych, tj. 489 560,00 zł.

Wójt Gminy Potęgowo oraz Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Potęgowie ser-
decznie zapraszają mieszkańców Gmin z 
obszaru RLGD „Pojezierze Bytowskie” do 
wzięcia udziału w „Festynie tradycji i sma-
ków w Gminie Potęgowo”, który odbędzie 
się 3 sierpnia 2019 r. od godziny 10:00 – 14:00 
przy Centrum Promocji Produktu Lokalne-
go  w Karżnicy.
Najważniejszym celem imprezy jest wspieranie 
rybackiego dziedzictwa kulturowego na obsza-
rze RLGD PB oraz promocji i wzmocnienia 
znaczenia sektora rybnego. Atrakcjami „Festynu 
tradycji i smaków w Gminie Potęgowo” będą 
m.in. warsztaty z zakresu dziedzictwa  rybołów-

stwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 
kulturowego, pokaz kulinarny wraz z degustacją, 
występy lokalnych artystów oraz wystawa stoisk 
z rzemiosłem lokalnym. Podczas festynu zostaną 
udostępnione stoiska, na których artyści z obsza-
ru działania RLGD „Pojezierze Bytowskie” będą 
mogli zaprezentować swoją działalność, wysta-
wiając wszelkiego rodzaju rękodzieła.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 
z  obszaru RLGD „Pojezierze Bytowskie” do 
aktywnego udziału w imprezie poprzez uczest-
nictwo w konkursie kulinarnym pn. „Tradycyjna 
potrawa rybna z Twojego regionu” na najsmacz-
niejszą potrawę rybną. Ponadto, zachęcamy 
wszystkie chętne grupy przedszkolne do wzięcia 

udziału w konkursie piosenki.
Konkursy  i warsztaty realizowane są w ramach 
projektu „Festyn tradycji i smaków w Gminie 
Potęgowo” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego  Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie za-
trudnienia i spójności terytorialnej”, objętego 
Programem Operacyjnym  „Rybactwo i Morze”.
Regulaminy i karty zgłoszeniowe dostępne są 
na stronach internetowych: www.potęgowo.pl i 
www.gck.potegowo.pl

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo
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Mieszkańcy już korzystają z nowego terenu 
rekreacyjnego w Łupawie i ścieżki edukacyjnej

Z wyjątkowego miejsca do 
wypoczynku będa mogli 
skorzystać także kajakarze 
pływający po Łupawie.

fot. Mieczysław Kuś

25 maja oficjalnie otwarty został kompleks rekreacyjny na placu przy 
rzece w centrum Łupawy oraz ścieżka edukacyjna „Megality”. 

Otwarcia dokonał Wójt Gminy Potęgowo 
Dawid Litwin dziękując wszystkim, którzy 
przyczynili się do powstania inwestycji. Przy-
witał także gości z Ziemi Lęborskiej m.in. 
pani starostę Alicję Zajączkowską. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Łupawie przedstawił 
krótki rys historyczny megalitów grupy łu-
pawskiej, a uczniowie szkoły, przygotowani 
przez Bożenę Kurowską – Maciak, śpiewają-
co uświetnili festyn. 
Zakres zadania objął zagospodarowanie 
działek obiektami i urządzeniami tj.: budowa 
sceny letniej z altaną o konstrukcji drewnia-
nej, budowa murowanego grilla, utworzenie 
miejsca na ognisko, urządzenia do siłowni 
zewnętrznej, leżaki parkowe, ławki i kosze na 
śmieci. Utwardzono też część placu. Ponadto 
wykonano 2 tablice informacyjne i 3 strzałki 
kierunkowe dot. ścieżki edukacyjnej „ME-
GALITY” na terenie projektowanego terenu 
i w okolicy megalitów przy rzece Łupawa. 
Koszt robót wyniósł 217.875,13 zł. Na re-
alizację inwestycji Gmina pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 188.494,00 zł z Pro-
gramu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
w ramach środków pozyskanych przez Ry-
backą Lokalna Grupę Działania „Pojezierze 
Bytowskie” na wdrażanie strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność.
Otwarciu towarzyszył festyn, na którym moż-
na było skosztować zupy rybnej, żurku, chle-
ba ze smalcem. Młodsi zdecydowanie prefe-
rowali ciasto, frytki i samodzielnie upieczone 
na ognisku kiełbaski. Z wielką ciekawością 
kosztowali też podpłomyków upieczonych 
na ognisku w osadzie Gotów - na festynie 
swoje namioty rozbili członkowie Gockiego 
Ośrodka Twórczych Inicjatyw Społecznych 
(GOTIS) z Węsior. Można tam było strzelać 
z łuku, rzucać toporkiem, rozwiązać proble-
my i kłótnie na równoważni, lepić z gliny i 
zobaczyć na własne oczy ubrania i oręż jaki 
mogli mieć na początku naszej ery Goci. 
Najmłodsi korzystali z placu zabaw, dmu-
chańców i zabaw prowadzonych przez grupę 
animatorów. Wydarzeniu towarzyszyli straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Łupawy 
oraz młodzież z Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z SP w Łupawie. Współorga-
nizatorami była także rada sołecka z Łupawy 
z sołtysem Krzysztofem Ambroziakiem oraz 
Stowarzyszenie przyjaciół Łupawy „Dolina 
Łupawskich Megalitów”. Obowiązkowo sta-
wili się członkowie kół młodego archeologa 
„Megalitos” działających w łupawskiej szko-
le. (Beata Cyrny, Katarzyna Kozioł)

Realizacja operacji pt.: ,, Zagospodarowanie terenu re-
kreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem 

ścieżki edukacyjnej “MEGALITY”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty 
następujący cel: zagospodarowanie jednej przestrzeni 
publicznej koło rzeki oraz oznakowanie Jednej ścieżki 

edukacyjnej “MEGALITY”.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest liczba 
wspartych projektów dotyczących infrastruktury towa-
rzyszącej szlakom wodnym-1, liczba rozbudowanych, 
zmodernizowanych ścieżek edukacyjnych- 1, poprawa 
oceny atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB- 1
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Puchar Polski Nordic Walking 2019

Gmina Potęgowo 24 sierpnia już po raz 
trzeci będzie jednym z 8 gospodarzy te-
gorocznego Pucharu Polski Nordic Wal-
king. 
Głównymi celami imprezy jest popularyza-
cja rodzinnego i prozdrowotnego stylu życia, 
propagowanie idei aktywności fizycznej po-
przez Nordic Walking wśród mieszkańców 
Polski wraz ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy 
chcą integrować się ze społeczeństwem peł-
nosprawnym, wzrost świadomości oraz wy-
robienie nawyku systematycznej aktywności 
fizycznej w życiu przeciętnego Polaka.
W zawodach Pucharu Polski, organizowa-
nych przez Gminę Potęgowo oraz Polską 
Federację Nordic Walking  weźmie udział 
około 600 zawodników. 
Coroczna impreza Pucharu Polski ściąga  
z zakątków całego kraju sympatyków tej dys-
cypliny, którzy zwykle przyjeżdżają do Gmi-
ny na kilka lub kilkanaście dni wraz z całymi 
rodzinami przy okazji realizując upragniony 
urlop. Zawody dedykowane są zarówno do 
amatorów jak i do profesjonalnych sportow-
ców, startujących na 3 dystansach: 5 km, 10 
km, półmaraton 21 km 97,5 m
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elek-
troniczną przez formularz zgłoszenio-
wy dostępny na stronach internetowych: 
www.pucharpolskinw.pl, www.pfnw.eu,  
www.czas-start24.pl oraz bezpośrednio  
w Biurze zawodów.

(GOK)

MTB Pomerania Potęgowo 2019

31 marca 2019 r.  w Gminie Potęgowo po 
raz pierwszy odbyły się zawody kolarskie 
MTB Pomerania Maraton. Na starcie za-
wodów pojawiło się ponad dwieście osób 
spragnionych sportowej rywalizacji. 
Jest to II etap zawodów MTB Pomerania 
Maraton. Pierwsze odbyły się w Luzinie. 
Baza zawodów  ulokowana była w Pałacu 
Pod Bocianim Gniazdem w Runowie. Emo-
cjonująca, pełna podjazdów trasa zawodów 
w Gminie Potęgowo sprzyjała widowiskowej 
rywalizacji najlepszych kolarzy górskich. Na 
uczestników czekały dwa główne dystanse: 
Speed i  Mega. Trasa Speed to łącznie 30 km, 

jako dystans przeznaczony dla początkują-
cych osób. Z kolei Dystans Mega to nieco 
ponad 60 km przeznaczona dla kolarzy, któ-
rzy ukończyli co najmniej 18 lat. 
Dla dzieci i młodzieży od 3 do 14 lat przezna-
czony był dystans Junior o różnych długo-
ściach tras. Ponadto  w trakcie imprezy odbył 
się również Rajd Rodzinny, czyli spokojna 
około 15-kilometrowa trasa dla wszystkich, 
w trakcie której całe rodziny miały okazję 
miło a zarazem aktywnie spędzić czas. Dla 
wszystkich uczestników przygotowany zo-
stał catering oraz ognisko pod wiatą z moż-
liwością upieczenia kiełbaski.            (GOK)

Bezpłatne zajęcia 
Nordic Walking 

na Receptę

Trwają intensywne przygotowania na-
szych mieszkańców do Pucharu Pol-
ski Nordic Walking, który 24 sierpnia 
odbędzie się ponownie w Potęgowie. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnych 
bezpłatnych treningów pod okiem in-
struktorki Romy Szybut.
Zajęcia “Nordic Walking na receptę” orga-
nizowane są przez Polską Federację Nor-
dic Walking w ramach Akademii Zdrowia 
Santander Consumer Banku. Zajęcia od-
bywają się w każdy wtorek o godzinie 18. 
Start przy Szkole Podstawowej w Potęgo-
wie. Czas trwania treningu ok. 1,5 godziny. 
Zajęcia dla osób w każdym wieku, doro-
słych i dzieci. Istnieje możliwość wypoży-
czenia kijków.             (GOK)

7 września 2019 roku Gminne Święto 
Plonów - upłynie pod hasłem tradycji  
i kultywowania jej walorów. Obchody 
zainauguruje msza święta dziękczynna  
w kościele w Potęgowie, skąd uroczy-
stym korowodem przy akompaniamen-
cie Orkiestry Dętej mieszkańcy i goście 
udadzą się na plac przy Gminnym Cen-
trum Kultury w Potęgowie na główne 
uroczystości dożynkowe.
Jak co roku ich oprawę stanowić będą piękne 
konkursowe wieńce oraz chleby dożynkowe, 
przygotowane przez mieszkańców gminy. 
Spośród sołectw, które zgłoszą  się do kon-
kursu na super sołectwo wybrane zostanie 
to najlepsze. Przy konkursach i zabawach 
będzie czas na występy lokalnych artystów 
działających przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Potęgowie. Gościnnie podczas Doży-
nek wystąpi popularny Kabaret „Weźrzesz”, 
oraz zespół folkowy „ FAJTERS/ENERGY 
FOLK”.     (GOK)

Zaproszenie na Gminne 
Święto Plonów 2019  

w Potęgowie

fot. Krz ysztof ChodorowsKi

fot. orGaniz atorz y

fot. orGaniz atorz y
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18 marca w Szkole Podstawowej w Łupa-
wie odbył się już po raz kolejny turniej 
sportowy „Biały Miś”. Turniej organizo-
wany jest corocznie dla uczniów z klas II 
– III – IV z gminy Potęgowo.
O godzinie 10.00 zebranych na sali gimna-
stycznej uczniów wraz z opiekunami z Potę-
gowa, Skórowa i Łupawy przywitał dyrektor 
SP w Łupawie Bogusław Cyrny. Po części 
oficjalnej uczniowie przystąpili do poszcze-
gólnych konkurencji. Zaczęły klasy II, póź-
niej na start ustawiły się klasy III, po nich 
przedstawiciele klas IV. Wszyscy świetnie ra-
dzili sobie w poszczególnych konkurencjach, 
a wrzawa i doping dla swoich drużyn było 
słychać w całej szkole. Na koniec dyrektor 
wraz z organizatorami – Barbarą Hinca  i Ro-
manem Siłka – wręczyli wszystkim maskotki 
„Białego Misia” oraz słodycze.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok. (SP)

XXIX Turniej Sportowy 
Biały Miś w Łupawie

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta

10 drużyn uczestniczyło w trzeciej edycji 
Otwartego Turnieju Halowej Piłki Noż-
nej o Puchar Wójta Gminy Potęgowo, 
który 24 lutego 2019 r. odbył się w hali 
Szkoły Podstawowej w Potęgowie.
W sumie w zawodach wystąpiło niemal stu 
zawodników – piłkarzy amatorów, którzy nie 
mogli grać wyżej nić w klubie klasy okręgo-
wej. 
Klasyfikacja końcowa: 1. Almir, 2. TS Po-
morze Potęgowo, 3. Błękitni Główczyce, 4. 
PZW Koło w Potęgowie. Najlepszym strzel-

cem turnieju został Przemysław Romowski 
(Błękitni Główczyce - 13 bramek). Bram-
karzem zawodów wybrano Mariusza Malka 
(Almir), a najlepszym zawodnikiem Mariusza 
Mikołajczyka (TS Pomorze Potęgowo).
Gościem specjalnym tegorocznej edycji 
imprezy był zespół CHEERLEADERS 
MAXI - grupa utytułowanych słupskich 
cheerleaders. Artystki występowały w prze-
rwach między spotkaniami, poprowadziły 
także prezentację drużyn grających w finale.
Współorganizatorem był KS Potęgowo.

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży

Finałowa gala tegorocznej Powiato-
wej Olimpiady Młodzieży odbyła się 11 
czerwca w Sali Forum Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego w 
Kobylnicy. Na widowni zasiedli ucznio-
wie, którzy w ostatnich miesiącach brali 
udział w całej rywalizacji, nauczyciele, 
dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele 
gmin z całego powiatu słupskiego.

Gminę Potęgowo reprezentował wójt Da-
wid Litwin, dyrektorzy szkół oraz ucznio-
wie. Zebranych gości przywitał obecny na 
gali starosta słupski Paweł Lisowski, któ-
ry zauważył, iż w rywalizacji wzięli udział 
uczniowie ze wszystkich gmin powiatu. Ser-
deczne podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w przeprowadzenie tej 
olimpiady złożył także Jerzy Polak, przewod-

niczący Słupskiego Szkolnego Związku Spor-
towego. Jak podkreślał, udział młodych ludzi  
w Olimpiadzie, uczy ich współzawodnictwa, 
sportowej rywalizacji i wytrwałości w sięga-
niu po upragnione rezultaty.
Szkoła Podstawowa w Łupawie miała za-
szczyt odebrać statuetkę za zajęcie III miej-
sca w klasyfikacji generalnej dziewcząt (rocz-
nik 2003-2005). Lepsze były tylko szkoły  
z Kobylnicy i Smołdzina. Warto zaznaczyć, 
iż w tej kategorii rywalizowały 22 szkoły po-
wiatu słupskiego.  Ponadto szkoła odebra-
ła puchar za zajęcie III miejsca drużynowo 
w klasyfikacji generalnej szkół dziewcząt  
i chłopców (rocznik 2003-2005). Tu punkty 
zliczano z dziewięciu najlepszych konkuren-
cji z całego roku szkolnego 2018/2019.
Dziewczęta i chłopcy rocznika 2006 i młod-
si ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie  
nagrodzeni zostali za II miejsce w klasyfikacji 
generalnej powiatowej dziewcząt i chłopców 
rocznika 2006 i młodsi, II miejsce w klasy-
fikacji powiatowej dziewcząt rocznika 2006  
i młodsze  oraz III miejsce w klasyfikacji  
powiatowej chłopców rocznika 2006  
i młodsi. Bartosz Turski wygrał konkurs  
Kahoot, dotyczący wiedzy o sporcie  
i otrzymał dodatkową nagrodę specjalną.

(SP Potęgowo / SP Łupawa)

fot. Krz ysztof ChodorowsKi

fot. sP PotęGowo
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Rodzinnie Aktywnie DOBROczynnie z GOKiem

W sobotę 4 maja na placu przy GCK w Potęgowie, GOK 
wspólnie z Fundacją Inicjatywa i  Stowarzyszeniem Wiśta 
Wio i Przyjaciele zorganizował majówkę charytatywną, której 
celem było wsparcie dla Tomka i Ewy z naszej gminy.
Jesteśmy wzruszeni tym, jak wiele firm, 
przedsiębiorstw i osób prywatnych wsparło 
nasze działania! Dziękujemy również Wam, 

mieszkańcom gminy i okolic za przybycie 
pomimo trudnych warunków pogodowych!
Wśród atrakcji odbył się wyścig kosiarek, 

pokaz modeli zdalnie sterowanych, można 
było podziwiać panoramę Potęgowa dzięki 
Dandźwigowi... Dla dzieci animacje prowa-
dziła Pompalina, było malowanie buziek i 
kolorowe warkoczyki... na domiar dobrego 
dzieciaki mogły poskakać na dmuchanych 
zjeżdżalniach! Obkupić się można było po 
pachy! W atrakcyjnych cenach były przekąski 
przygotowane przez KGW ze Stowięcina, 
była grochówka, gofry i frytki dzięki Szkol-
nemu kołu PCK z Potęgowa i mnóstwo bo-
nów, voucherów, talonów na rozmaite usługi 
i atrakcje... Nie zabrakło też wrażeń muzycz-
nych. Dzięki naszym lokalnym artystom i za-
przyjaźnionemu zespołowi Chopy z Babami 
z Czarnej Dąbrówki oraz grupom tanecz-
nym z Tuchomia czas spędzony na majówce 
nabrał charakteru artystycznego! 

(GOK)

Gminny Babski Wieczór 2019

Tak pięknie i tyle atrakcji mogło być tyl-
ko z jednej okazji: Dnia Kobiet w Gmi-
nie Potęgowo. W ten piątkowy wieczór sala 
Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie 
przepełniona była pięknymi mieszkankami, 
kwiatami, pysznościami i stoiskami z atrak-
cjami dla przybyłych gości). Wydarzenie 
uświetniły występy zespołów lokalnych Wi-
śta Wio i Retro Band z gościnnie występu-
jącą Panią Janiną Grudzińską oraz kabaretu 
Teatralnie Zakręceni. Koncert finałowy wy-
konał duet z Ustki Justyna&Kris zabawiając 
publiczność znanymi przebojami włoskimi.
Serdeczne podziękowania składamy miesz-

kankom gminy, które bezpłatnie serwowały 
różnorodne zabiegi i usługi: Romie Szybut, 
Joannie Leśniak ,Paulinie Polut, Agacie Buj-
dasz, Martynie Duk i Barbarze Szul, Magda-
lenie Janiszek, Jaśminie Wickiej, Weronice 
Błażejewicz, Indze Kawałek. Dziękujemy 
paniom ze świetlic wiejskich za przygoto-
wanie upominków dla wszystkich gości oraz 
dziewczynom z GOKu za upieczone ciasta, 
obsługę i dekoracje (serio, napracowały się!).
Dziękujemy za wspólną zabawę, Wasze 
uśmiechy i atmosferę, którą stworzyłyście, 
robimy to dla Was z przyjemnością! 

(GOK)

Świętowania Dnia  
Kobiet w Żochowie

Tegoroczny Dzień Kobiet w Żochowie 
świętowano 9-go marca. Do Domu Lu-
dowego przybyło ponad 40 osób.
Była uroczysta akademia, a w niej życzenia 
dla pań, wiersze i piosenki okolicznościowe, 
oraz symboliczne różyczki, które przynie-
sione zostały w przepięknym wiklinowym 
koszyczku i wręczone przez chłopców tu-
tejszego sołectwa. Potem były konkursy dla 
pań i biesiada ludowa z udziałem naszych ze-
społów “Jutrzenka” i “Legato”. Wszystkich 
obecnych na sali uczestników tej uroczy-
stości poczęstowano różnymi słodkościami 
domowego wypieku i napojami. Dla nieco 
zgłodniałych już długotrwałą imprezą poda-
no, przygotowane według specjalnej receptu-
ry naszej radnej, gorące flaczki.
Impreza ta miała charakter otwarty i trwała 
do późnych godzin wieczornych.

(Mieczysław Krymski)

fot. Krz ysztof ChodorowsKi

fot. orGaniz atorz y

fot. GoK

fot. GoK
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Grand Prix Chóru Can-
tabile na Powiatowym 
Przeglądzie Piosenki

15 marca w siedzibie Centrum Kultury 
Gminy Słupsk w Głobinie odbył się Po-
wiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej „Idzie Wiosna” dla dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu słupskiego.
Chór Cantabile pod opieką Daniela Spo-
czyńskiego zdobył GRAND PRIX przeglą-
du oraz I miejsce w kategorii zespoły Szkoła 
Podstawowa powyżej IV klasy.
Zespół Dzwoneczki pod opieką Barbary 
Krasnoborskiej zajął I miejsce w kategorii 
duety i zespoły – zespoły Szkoła Podstawo-
wa do IV klasy.
Milena Wesołowska zajęła II miejsce jako 
solistka z kategorii Szkoła Podstawowa do 
IV klasy, a Julia Saganowska otrzymała wy-
różnienie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sukces aktorów z Łupawy na przeglądzie Wiejsztuk 2019

W piątek 15 marca grupa teatralna ze 
Szkoły Podstawowej w Łupawie uczest-
niczyła w VII Powiatowym Przeglądzie 
Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk 2019”. 
Młodzi artyści z gminy Potęgowo zajęli 
I miejsce w starszej kategorii konkursu. 
Podopieczni Zofii Batyckiej-Tetłak ko-
lejny raz udowodnili, że słowa „talent”, 
„pracowitość”, „zaangażowanie” i „kre-
atywność” nie są im obce.

Młodzież wystąpiła na deskach sceny Gmin-
nego Centrum Kultury i Promocji w Kobyl-
nicy przed ok. 200-osobową publicznością. 
W artystycznych zmaganiach wzięła udział 
rekordowa liczba grup – 7 zespołów przy-
pisanych do starszej kategorii wiekowej oraz 
3 – składające się z uczniów klas I-IV.
Zuzanna Hinc, Zuzanna Wojciechowska, 
Zuzanna Zabieglik, Marta Mroczek, Amelia 
Szczepaniak, Magdalena Nieborek, Katarzy-

na Szadzińska, Bartosz Mroczek, Krzysztof  
Toczyński, Seweryn Kmieciak i Konrad Ben-
kowski to młodzi artyści, którzy wywarli spo-
re wrażenie na jury powiatowego konkursu. 
Przewodniczący komisji oceniającej występy 
– Wiesław Dawidczyk (reżyser teatru Rondo) 
– docenił zarówno grę aktorską ósmoklasi-
stów, jak i dobór tematu prezentacji. Zwró-
cono uwagę na (niezbyt łatwy) metaforyczny 
sposób przedstawienia problemów, z jakimi 
może spotkać się młody człowiek. Wysoka 
ocena reżysera stała się ważnym impulsem 
motywującym młodzież i ich opiekuna do 
dalszych działań artystycznych.
Organizatorami Wiejsztuka 2019 byli: Powiat 
Słupski, Gmina Kobylnica, Centrum Eduka-
cji Regionalnej w Słupsku i Centrum Kultury 
i Promocji w Kobylnicy.
Nie ulega wątpliwości, że marzec to szczęśli-
wy miesiąc dla podopiecznych Zofii Batyc-
kiej-Tetłak. Trzy dni przed „Wiejsztukiem” 
Katarzyna Szadzińska również zajęła I miej-
sce – tym razem w powiatowym konkursie 
recytatorskim. Jak widać – praca i rozwój 
uzdolnień popłaca!
Serdecznie gratulujemy wszystkim artystycz-
nym duszom z Łupawy i życzymy dalszych 
sukcesów.

(SP Łupawa)

W weekend 13-14 kwietnia w Kielcach 
odbyły się Mistrzostwa Polski Fitness, 
na których Laura Kogut zdobyła I miej-
sce i tytuł Mistrzyni Polski w kategorii 
do lat 11.
Wśród dziewczynek rywalizacja była rozgry-
wana w dziewięciu kategoriach. W grupie do 
lat 11 zwyciężyła Laura, mieszkanka gminy 
Potęgowo,  na co dzień trenująca w Centrum 
Tańca Top Toys w Słupsku.
Dla młodych ludzi są to najważniejsze zawo-
dy w roku. Wyniki są podstawą do ustalenia 
składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa 
Europy w Serbii oraz Mistrzostwa Świata 
w Grecji. Finalistki mają możliwość repre-
zentowania naszego kraju na tych mistrzo-
stwach. Szkoła Tańca Top Toys zdobyła 
podczas mistrzostw I miejsce drużynowo.

Sukces Laury Kogut na 
Mistrzostwach Polski  

Dzieci i Młodzieży Fitness

Chłopcy z SP w Potęgowie, na własnej 
hali, w finale powiatowym piłki ręcznej 
który odbył się 1 marca, wywalczyli I 
miejsce. 
Wyniki: Potęgowo - Kwakowo 13:6, Potęgo-
wo - Główczyce 12:11, Główczyce - Kwa-
kowo 13:10
Dziewczęta z SP Potęgowo w finale po-
wiatowym turnieju mini piłki ręcznej, 
który odbył się w Ustce 28 lutego, wywal-
czyły II miejsce.
Pierwszy mecz wygrały z Główczycami 9:2, 
niestety drugi zakończył się przegraną 13:7 - 
musiały uznać wyższość zespołu SP nr 3 w 
Ustce. Drużyna wróciła ze srebrnymi meda-
lami. Opiekunem jest Tamara Kaśnicka.

Mistrzowie i vc-mistrzynie po-
wiatu słupskiego z Potęgowa!

fot. Jan Ma zie JUK
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Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe, na podstawie ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716 
ze zm.), przekształciło się w prawo własności 
tych gruntów z mocy prawa.
Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na 
cele mieszkaniowe spełniające następujące warun-
ki:
a) są zabudowane budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi wraz z budynkami gospodarczy-
mi, garażami, innymi obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi 
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych,
b) są zabudowane budynkami mieszkalnymi wie-
lorodzinnymi, w których co najmniej połowę 
liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z 
budynkami gospodarczymi, garażami, innymi 

obiektami budowlanymi lub urządzeniami bu-
dowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjo-
nalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Przekształcenie, o którym mowa powyżej na-
stąpiło z mocy prawa, a więc nie jest konieczne 
składanie wniosku o jego przekształcenie. Wójt 
Gminy Potęgowo wyda zaświadczenie z urzędu, 
nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 
przekształcenia. Wydanie zaświadczenia z urzędu 
jest bezpłatne. Wójt może również wydać takie 
zaświadczenie na wniosek właściciela w termi-
nie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub 
w terminie 30 dni na wniosek właściciela lokalu 
uzasadniony potrzebą dokonania czynności praw-
nej (np. sprzedaż, darowizna, zamiana) mającej za 
przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasad-
niony potrzebą ustanowienia odrębnej własności 
lokalu. Wydanie zaświadczenia na wniosek pod-
lega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. Oma-
wiane zaświadczenie stanowić będzie również 
podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w 
księdze wieczystej.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel grun-
tu ponosił będzie tzw. opłatę przekształceniową  
przez okres 20 lat na rzecz dotychczasowego wła-
ściciela gruntu, czyli Gminy Potęgowo w wyso-
kości dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego. Opłatę tą, tak jak do tej pory, uisz-
czać należy do 31 marca każdego roku, wyjątkiem 
jest opłata za rok 2019, którą można wnosić w 
terminie do dnia 29 lutego 2020r. Ustawodawca 
przewidział możliwość spłaty opłaty przekształ-
ceniowej w formie jednorazowej na wniosek wła-
ściciela gruntu. W przypadku wniesienia jednora-
zowej opłaty za przekształcenie gruntu możliwe 
jest uzyskanie bonifikaty przez osoby fizyczne 
będące właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych. Bonifi-
kata nie przysługuje osobom prawnym. Ponadto 
wysokość bonifikat nie jest ustalona ustawowo 
dla gruntów będących własnością gminy, tak jak 
w przypadku gruntów Skarbu Państwa. W każdej 
gminie mogą być ustalone inne wartości procen-
towe bonifikat. (E. Konopa)

Przypominamy - wyrzucanie odpadów poza 
miejscami wyznaczonymi do ich gromadze-
nia jest karalne. Potęgowski Zakład Usług 
Publicznych zajmuje się usuwaniem odpa-
dów na zlecenie gminy w przypadku, gdy 
sprawca zaśmiecania nie zostanie ustalony. 
Koszty takie sprzątania, ponoszą wszyscy 
mieszkańcy.
Prawo przewiduje surowe kary za podrzucanie 
odpadów. Oto kilka przepisów, które pozwala-
ją ukarać sprawcę: Art. 145 kodeksu wykroczeń 
„kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne 
dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, 
plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega ka-
rze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”. 
Art. 154 kodeksu wykroczeń „kto wyrzuca na nie 
należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, 
padlinę lub inne nieczystości (…) podlega karze 
grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany” Art. 
162 kodeksu wykroczeń „§ 1. Kto w lasach za-
nieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu 
kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczy-
stości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega 
karze grzywny albo karze nagany. § 2. Jeżeli czyn 
sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, od-
prowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny spo-
sób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podle-
ga karze aresztu albo grzywny”.
Należy pamiętać, że za wywóz odpadów odpo-
wiedzialny jest ich właściciel i to on poniesie karę, 
jeśli odpady zostaną umieszczone w niewłaści-
wym miejscu.
Wszystkie osoby będące świadkami w procederze 
wyrzucania odpadów w niedozwolonych miej-
scach powinny niezwłocznie poinformować o 
zaistniałej sytuacji najbliższy Komisariat Policji 
jak również zgłosić to do Urzędu Gminy. Należy 
zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących 
sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane 
osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub fil-
my pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie 
godziny i miejsca zdarzenia. (E. Szewczyk)

Prawo po stronie 
czystości, czyli kilka słów  
o podrzucaniu odpadów

25 czerwca odbyła się X sesja Rady 
Gminy Potęgowo. Sesja bardzo ważna, 
gdyż radni udzielili na niej Wójtowi 
Gminy Potęgowo Dawidowi Litwino-
wi absolutorium z wykonania budże-
tu za 2018 rok. Absolutorium to jeden 
z najistotniejszych środków kontroli 
rady gminy na działalnością Wójta.
Zanim to nastąpiło, Wójt przedstawił 
raport o stanie Gminy, a pani Skarbnik 
Ewa Walitów przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2018. Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Bogu-
sław Czerwiński  zapoznał zebranych z 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Gdańsku w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Potęgowo absolutorium.
W pigułce budżet naszej Gminy w 2018 
przedstawiał się następująco: dochody 

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Potęgowo 
za wykonanie budżetu w 2018 roku

37.165.020,13 zł; wydatki 40.450.313,40 zł 
(w tym wydatki inwestycyjne 8.495.711,53 
zł); deficyt budżetowy 3.285.293,27 zł.
Udzielenie absolutorium oznacza stwier-
dzenie prawidłowości działania finan-
sowego organu wykonawczego. Na sesji 
radni Gminy Potęgowo jednogłośnie 
udzielili Wójtowi Gminy Potęgowo abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 
rok 2018. 
Przewodniczący Rady Gminy Waldemar 
Zientarski złożył z tego tytułu Wójtowi 
gratulacje. Wójt Dawid Litwin podzięko-
wał radnym za głosowanie, pracownikom 
i kierownikom jednostek za współpracę, 
podkreślając, iż w 2018 roku wydatki bu-
dżetu po raz pierwszy przekroczyły kwotę 
40 mln zł, a wydatki na inwestycje osią-
gnęły tak wysoki poziom. (KK)



Nagrody Marszałka dla Gminy i Zbigniewa Ulaszka

Gmina Potęgowo znalazła się wśród 11 samo-
rządów, jako jedyna w powiecie słupskim, wy-
różnionych nagrodą Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w ka-
tegorii „Samorząd przyjazny seniorom”. Spe-
cjalne podziękowania od Marszałka otrzymał 
także pan Zbigniew Ulaszek – zaangażowany 
społecznik i aktywny senior. Uroczyste wrę-
czenie wyróżnień odbyło się 10 lipca w Cen-
trum Promocji Produktu Lokalnego.
Przyznając wyróżnienie dla Gminy Potęgowo, 
kapituła brała pod uwagę działania wspierające 
osoby starsze w miejscu ich zamieszkania i aktyw-
ność seniorów, a także promowanie współpracy 
międzypokoleniowej oraz wolontariatu. Nagrodę 
z rąk marszałka Mieczysława Struka oraz radnej 
sejmiku Danuty Wawrowskiej odebrał wójt Da-
wid Litwin. 
- Dziękuję za wyróżnienie i nagrodę, którą dedy-
kuję wszystkim osobom zaangażowanym w dzia-
łania dla seniorów w naszej gminie. Dzięki wspól-
nej pracy tworzymy liczne inicjatywy dla osób 
starszych  – mówił Dawid Litwin.
Wizyta w Karznicy była także okazją do uhono-
rowania pana Zbigniewa Ulaszka przez Marszałka 
Województwa za wieloletnią pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Pan Zbigniew jest zasłużonym 
działaczem kultury na terenie gminy Potęgowo. 
Przez 30 lat, od 1967 do 1997 r. pracował jako na-
uczyciel muzyki w szkole w Potęgowie, przez dwie 
dekady do 1996 r. był również dyrektorem Gmin-
nego Ośrodka Kultury. 31 lat był instruktorem 

zespołu wokalnego „Potęgowianki”, który zdobył 
wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, natomiast 
od 7 lat jest instruktorem zespołu instrumental-
nego „Retro Band”.  To także wieloletni strażak w 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Potęgowie - spra-
wował funkcję prezesa Gminnego Związku OSP 
w Potęgowie. Podziękowania dla pana Zbigniewa 
przekazali także wójt gminy oraz przewodniczący 
Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski.
- Bardzo dziękuję panu za dotychczasowe dzia-
łania. Także pochodzę z kaszub, więc mam tym 
większą satysfakcję, żeby podziękować za wszyst-
ko co robi pan dla zachowania kaszubszczyzny, 
naszej kultury – mówił marszałek Mieczysław 
Struk, przekazując wyróżnienie.
Uczestnicy wydarzenia obejrzeli międzypokole-
niowe występy – zespołu Mleczaki działającego 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie 
oraz Chóru Polanki, który niedawno powstał przy 
najmłodszym w województwie pomorskim Kole 
Gospodyń Wiejskich Karznica. Gitarowy akom-
paniament dla chóru zapewnił Dariusz Narloch, 
kierownik Centrum Promocji Produktu Lokalne-
go, w którym zorganizowano spotkanie. Historię 
inwestycji i powstania obiektu przedstawiła Ka-
tarzyna Kozioł, kierownik Referatu Inwestycji, 
Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicz-
nych UG Potęgowo. Wśród publiczności zasiedli 
mieszkańcy, członkinie KGW Karznica, członko-
wie Gminnej Rady Seniorów, druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej, radni gminy, urzędnicy i 
kierownicy jednostek gminnych.

Gmina Potęgowo podejmuje szereg  
działań, mających na celu podno-
szenie komfortu życia seniorów.  
W 2017 r. rozpoczęto realizację progra-
mu „Karta Seniora Gminy Potęgowo”, 
który osobom po 60. roku życia pozwa-
la korzystać z ulg i uprawnień oferowa-
nych przez współpracujące podmioty. 
W październiku 2018 r. rozpoczęto akcję 
pn. „Koperta życia”. Stanowi ona zbiór 
informacji o pacjencie, jego chorobach  
i przyjmowanych lekach, umieszczony  
w widocznym miejscu w mieszkaniu. Pa-
kiety trafiły już do kilkuset gospodarstw 
domowych.
Trwa realizacja partnerskiego projek-
tu „Srebrna Sieć”, którego celem jest 
utworzenie w 8 gminach, lokalnego sys-
temu usług społecznych czyli teleopie-
ki, rehabilitacja domowa oraz tworzenie 
sąsiedzkich sieci samopomocowych   
i promocja wolontariatu senioralnego.  
W Potęgowie powstała też Gminna Rada 
Seniorów, która jest organem konsul-
tacyjnym, doradczym i inicjatywnym 
w zakresie planowania oraz realizacji 
polityki senioralnej. W Urzędzie Gmi-
ny Potęgowo, powołano pełnomocnika 
wójta ds. osób niepełnosprawnych, któ-
ry zajmuje się sprawami dotyczącymi 
poprawy jakości życia i poszanowania 
praw osób niepełnosprawnych w tym 
również starszych. Ponadto przy wej-
ściu do Urzędu Gminy umieszczony jest 
dzwonek, którym klient powiadamia 
o swojej obecności. W ramach „Progra-
mu wyrównywania różnic między regio-
nami III” zakupiono autobus na potrze-
by Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Potęgowie.

Polityka senioralna
w Gminie Potęgowo

Wakacje z GOK
Świetlice czynne: 

Grąbkowo 14:00-18:00 (pon-pt), Dąbrów-
no 14:00-20:00 (pon-pt), Nowa Dąbrowa 
9:00-16:00 (pon-pt), Malczkowo 10:00-
16:00 (pon-pt), Wieliszewo 9:00-16:00 

(śr-czw), Żochowo 13:00-20:00 (pon-wt), 
GCK Potęgowo 10:00-15:00 (pon-pt),  

Karznica 11:00-18:00 (pon,czw), 10:00-
15:00 (wt,śr,pt), Łupawa 10:00-17:00 

(czw,pt)

Szczegółowe informacje w GOK  
w Potęgowie tel. 59 848 42 50


