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OŚWIATA I EDUKACJA  

Od 01.09.2019r. stanowisko dyrektora Przedszkola 

w Potęgowie zostało powierzone Pani Agnieszce 

Kielas na okres 5 lat szkolnych, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Oświatowe, natomiast stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Potęgowie zostało 

powierzone Panu Leszkowi Domaszk, również na 

okres 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2019r. do 

31.08.2024r. 

Co dalej z protestem nauczycieli? 

Od 1 do 15 września ZNP przeprowadzi w 

przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

sondaż z kilkoma pytaniami dotyczącymi przede 

wszystkim tego, czy jego uczestnicy chcą wziąć 

udział w akcji protestacyjnej, a jeśli tak, to jaką 

formę protestu uważają za najskuteczniejszą w tej 

chwili. W poniedziałek 16 września br. Prezydium 

ZG podsumuje wyniki sondażu i zdecyduje o 

dalszym losie protestu, jego formach, organizacji i 

okresie, w którym będzie ona miała miejsce – taką 

informację przekazał szef ZNP o decyzji Prezydium 

ZG ZNP – szczegóły na stronie: 

https://znp.edu.pl/co-dalej-z-protestem/ 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

https://www.gov.pl/attachment/44e42d57-5ee7-

4f7f-ac5d-2406b6a49bcc 

OPRACOWAŁA: ANNA BASARAB 

WAŻNE DATY DLA ROLNIKÓW  

• 06 – 07.09 – Potato Days Poland w Udaninie 

pod Wrocławiem 

• 06 – 08.09 – targi rolne Agro-Pomerania w 

Barzkowicach 

• 07.09 – gminne Święto Plonów w Potęgowie  

• 07 – 08.09 – XXV Jesienne Targi Ogrodnicze – 

Stare Pole 

• 14 – 15.09 – XXII Kaszubska Jesień Rolnicza - 

Lubań 

• 15.09 – ostatnia szansa na opłacenie III raty 

podatku rolnego do urzędu gminy  

• 19 – 22.09 – targi Agro Show w Bednarach  

• 22.09 – Powiatowe Święto Plonów w Osiekach 

w gminie Kępice 

• 28 – 29.09 – Targi Ogrodniczo-Pszczelarskie 

„Jesień 2019” – SŁUPSK 

• 30.09 – 3.10 – targi Polagra Food w Poznaniu 

OPRACOWAŁA: KAMILA RAMULT 

SUSZA W NASZYM REGIONIE 

W tym roku susza w województwie pomorskim, w 

porównaniu do innych regionów Polski była 

ograniczona. Łącznie na obszarze połowy gmin 

województwa pomorskiego, dokładnie 57 gmin, 

wystąpiło zjawisko suszy. Jak podaje Instytut 

Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach w całym kraju 

straty w uprawach rolnych są szacowane przez 1300 

powołanych do tego celu przez wojewodów komisji,  

które działają w  1250 gminach.  

W naszej gminie zjawisko suszy dotknęło głównie 

takich upraw jak: zboża jare, kukurydzę na ziarno i 

na kiszonkę, roślin strączkowych i rzepaku. Gminna 

Komisja do spraw szacowania szkód w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, powołana przez Wojewodę 

Pomorskiego w miesiącu lipcu dokonywała 

szacunków strat w terenie. Do dnia dzisiejszego do 

tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło łącznie 199 

wniosków rolników  

o oszacowanie strat. Prace komisji  nadal są 

prowadzone, aktualnie sporządzane są szczegółowe 

protokoły, na podstawie których poszkodowani 

rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc.  

Producenci rolni  poszkodowani w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym 

suszy mogą aktualnie poza odszkodowaniami 

wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń ubiegać się 

o: 

• kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji 

rolnej 

• poręczenia i gwarancje spłaty kredytów 

bankowych udzielonych na wznowienie 

produkcji w gospodarstwach rolnych lub 

działach specjalnych produkcji rolnej, 

znajdujących się na obszarach, gdzie szkody 

powstały w związku z suszą 

• udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny 

wniosek rolnika, odroczenia terminu płatności 

składek i rozłożenia ich na dogodne raty 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://znp.edu.pl/co-dalej-z-protestem/
https://www.gov.pl/attachment/44e42d57-5ee7-4f7f-ac5d-2406b6a49bcc
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• zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty 

płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa 

• udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub 

prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na 

indywidualny wniosek producenta rolnego. 

Minister rolnictwa poinformował, że wystąpił do 

Komisji Europejskiej o pomoc w ramach funduszu 

solidarności dla rolników, którzy ponieśli straty w 

gospodarstwach z tytułu suszy. Jednak podkreślał, 

że na decyzję w tej sprawie trzeba będzie długo 

czekać. 

OPRACOWAŁA: KAMILA RAMULT 

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 

Dnia 28 lipca 2019 roku odbyły się wybory do rad 

powiatowych Pomorskiej  Izby Rolniczej.  

Na podstawie protokołu (Wojewódzkiej Komisji 

Wyborczej) wyników wyborów, podaje się do 

publicznej wiadomości, że członkami rad 

powiatowych w wyniku wyborów zostali w powiecie 

słupskim w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 

85 w gminie Potęgowo Pan Paweł Wekwert oraz 

Pan Jerzy Zabieglik. Serdecznie gratulujemy. 

OPRACOWAŁA: KAMILA RAMULT 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA 

BUDŻETU  

W terminie do 31 sierpnia ustawodawca nałożył na 

Wójta Gminy Potęgowo obowiązek przedstawiania 

półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

organowi stanowiącemu JST i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. 

Utworzenie informacji finansowej za pierwsze 

półrocze roku budżetowego 2019, w tym o 

kształtowaniu się WPF, jest ważnym elementem 

kontroli gospodarki finansowej jednostki 

samorządu terytorialnego. Pozwala ona na 

okresową ocenę realizacji założeń przyjętych w 

uchwale budżetowej. Przygotowany dokument 

może być wykorzystywany do podejmowania 

niezbędnych działań stanowiących reakcję na 

ewentualne zagrożenia w realizacji budżetu.  

Zakres prezentowanej informacji półrocznej 

obejmuje dane finansowe dotyczące przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze, kształtowania się 

WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

oraz informację od jednostek podległych o 

przebiegu wykonania planu finansowego jednostki 

za pierwsze półrocze, uwzględniającą w 

szczególności stan należności i zobowiązań, w tym 

wymagalnych.  

OPRACOWANIE: ANETA RUSEK-KRZOS 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE W 

GMINIE POTĘGOWO  

W dniu 02.08.2019r. przy Urzędzie Gminy w 

Potęgowie pracownicy Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie 

przeprowadzili akcję promocyjną Programu 500+. 

Odpowiadali na wszelkie pytania oraz wyjaśniali 

wątpliwości dotyczące ww. programu. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potegowie 

w okresie od 1.07.2019r. do 8.08.2019r. przyjął 502 

wnioski o świadczenia wychowawcze, w tym 174 w 

formie tradycyjnej i 328 w formie elektronicznej. 

Tutejszy Ośrodek przypomina, iż przyjmowanie 

wniosków na nowy okres zasiłkowy odbywa się w 

wyznaczonych dniach: 

• poniedziałek 7:30 – 15:30 

• wtorek 7:30 – 15:30 

• środa 7:30 – 17:30 

• czwartek 7:30 – 15:30 

• Piątek dzień wewnętrznej pracy GOPS – wnioski 

nie są przyjmowane  

OPRACOWAŁA: WERONIKA  SAJNÓG  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  

Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu 

zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, 

umożliwienia pokonywania barier dostępu do 

edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej 

ucznia. Świadczeniami pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym są: 

STYPENDIUM SZKOLNE 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w 

rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a 

także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe.Za trudną sytuację materialną 

uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego (tj. 528 zł).  

ZASIŁEK SZKOLNY 

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej może być przyznany zasiłek 

szkolny z powodu zdarzenia losowego, w tym w 

szczególności z powodu: 

1. śmierci, ciężkiego wypadku lub nagłej choroby 

jednego lub obojga rodziców, 

2. utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego 

rodziny ucznia, 

3. ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia, 

4. innych zdarzeń losowych. 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIA 

SZKOLNE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

uprzejmie informuje, iż stosownie  do § 12 ust.2  

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 

tere-nie Gminy Potęgowo,  wnioski o przyznanie 

stypendium szkolnego składa się w terminie do dnia  

: 

1) 15 września danego roku szkolnego, 

2) 15 października  w przypadku słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

językowych i kolegiów pracowników służb 

społecznych. 

OPRACOWAŁA: WIOLETTA  MANIAK 

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Gmina Potęgowo otrzymała wsparcie finansowe w 

wysokości 24.240 zł  na realizację Programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” w Ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Całkowity koszt Programu 

wyniesie  30.300 zł, w tym wkład własny gminy 

6.060 zł. 

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad 

osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, 

czasowej pomocy w formie  usługi opieki 

wytchnieniowej, świadczonej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów 

przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków 

przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu 

zyskają czas dla siebie.  

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Potęgowie. 

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE 

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU LIPCU 2019R. 

Miesiąc lipiec br. był dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie 

czasem regeneracji sił i odpoczynku. Po powrocie z 

ferii letnich cała grupa korzystała  z uroków letniej 

pogody i wielu innych atrakcji. W ramach treningu 

umiejętności spędzania czasu wolnego i 

gospodarowania własnymi środkami budżetowymi 

uczestnicy odwiedzili słupskie Multikino, gdzie 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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obejrzeli film pt. "Król Lew". Wyjeżdżali również nad 

jezioro i odpoczywali na łonie przyrody. 

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA 

NIE ZAPYCHAJ! POMYŚL… - KANALIZACJA 

TO NIE ŚMIETNIK  

Instalacja kanalizacyjna jest jednym z największych 

osiągnięć cywilizacyjnych. Może się wydawać, że 

odprowadzanie brudnej wody i ścieków nie jest 

niczym szczególny, jednak jeszcze nie tak dawno 

brak kanalizacji był przyczyną wielu chorób i 

epidemii. Niestety nieprawidłowa eksploatacja 

kanalizacji może skutkować jej złym działaniem, 

objawiającym się emisją uciążliwych odorów oraz 

powstawaniem zatorów i wybijaniem nieczystości w 

mieszkaniach. 

Główną przyczyną zatorów przyłączy i sieci 

kanalizacyjnej jest wrzucania do rur kanalizacyjnych 

odpadów. Niby sprawa jest oczywista - do 

kanalizacji powinny trafiać tylko zanieczyszczenia 

fizjologiczne i papier toaletowy, który jest 

produkowany ze specjalnej mieszanki celulozowej 

rozpuszczającej się w wodzie, dzięki czemu nie 

zapycha rur. Tymczasem do rur trafiają resztki 

jedzenia, obierki, tłuszcze, pieluchy, patyczki do 

uszu, nici dentystyczne, woreczki, papierowe 

ręczniki, cement, gruz, oleje silnikowe… Często w 

rurach  są znajdowane martwe kociaki, szczenięta, 

pióra, skóry i wnętrzności drobiu a nawet całe 

kurczaki. Największą zmorą są jednak chusteczki 

nawilżane dla niemowląt. To, że nie można ich 

wrzucać do toalet, jest zaznaczone na opakowaniu, 

ale niestety nie wszyscy czytają tę informację, a jeśli 

nawet czytają, to lekceważą. Chusteczki zaś 

wykonane są z tkaniny, która nie rozpuszcza się w 

wodzie. Zatykają więc rury, a jeśli je pokonają, to 

problem jest jeszcze większy, bo mogą uszkodzić 

nowoczesne urządzenia w przepompowni i 

oczyszczalni ścieków, nawijając się na pompach, 

mieszadłach itp...  

Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń 

kanalizacyjnych reguluje art. 9 ust. 2 ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym: zabrania 

się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych: 

a) odpadów stałych, które mogą powodować 

zmniejszenie przepustowości przewodów 

kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, 

popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, 

ścinków skór, tekstyliów, włókien; 

b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a 

w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas 

bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin 

cementowych; 

c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt 

zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85˚C,  

a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, 

karbidu, trójnitrotoluenu; 

d) substancji żrących i toksycznych, a w 

szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, 

siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, 

siarkowodoru i cyjanowodoru; 

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w 

szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 

ścieków z kiszonek; 

f) ścieków zawierających chorobotwórcze 

drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są 

leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji 

krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, 

w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na 

choroby zakaźne, laboratoriów prowadzących 

badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od 

zwierząt. 

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów niesie za 

sobą konsekwencje karne i finansowe. Zgodnie z art. 

28 ust 4a ww. ustawy, kto nie stosuje się do zakazów 

określonych w art. 9, podlega karze ograniczenia 

wolności albo grzywny do 10.000 zł.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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OPRACOWAŁA: ELWIRA SZEWCZYK –  

DYREKTOR ZUP POTĘGOWO 

ROZPOCZYNAMY PRZEBUDOWĘ DROGI 

ŁUPAWA – DĄBRÓWNO  

W dniu 29 .08.2019 w Urzędzie Gminy Potęgowo 

doszło do podpisania umowy na wykonanie robót 

budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 

121025G Łupawa-Dąbrówno etap I. Ze strony 

Zamawiającego umowę podpisali Wójt Gminy 

potęgowo Dawid Litwin i pani Skarbnik Ewa 

Walitów, natomiast w imieniu Wykonawcy POL-

DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. podpis złożył 

pełnomocnik Michał Korda. Wykonawca wyłoniony 

został w drodze przetargu nieograniczonego. W tym 

dniu doszło także do przekazania placu budowy. 

 

W tym roku realizowany jest odcinek o długości 

ok.760 mb od strony miejscowości Dąbrówno. 

Zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną, 

szerokość jezdni 4 m oraz poboczy 2x0,50 m. 

Wykonane zostanie również utwardzenie placu przy 

przystanku w Łupawie kostką betonową gr. 6 cm, 

pow. 64 m2.  

Zadanie związane z przebudową drogi Łupawa – 

Dąbrówno o długości ok. 3360 mb zostało 

podzielone na 3 etapy. Realizacja etapu II i III 

odbędzie się w dalszych latach, w zależności od 

możliwości finansowych Gminy. 

Koszt realizowanego obecnie I etapu wynosi 

339.885,16 zł, termin wykonania zaplanowany na 

30 września 2019 r.  

Gmina na realizację zadania pozyskała dotację z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego.  

Projekt drogi został wykonany przez Janusza 

Szczepańskiego z Bytowa, nadzór inwestorski 

sprawowany jest przez inspektora Juliusza Bernata. 

OPRACOWAŁA: KATARZYNA KOZIOŁ  

ODBIÓR CZĘŚCIOWY SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ GRĄBKOWO KOLONIA I; II – 

ŁUPAWA 

W dniu 13.08.2019 roku dokonano kolejnego 

odbioru częściowego inwestycji „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I; II – 

Łupawa ”,  zgodnie z harmonogramem robót. 

Przedmiotem odbioru było wykonanie sieci 

kanalizacji grawitacyjnej i częściowo kanalizacji 

tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek 

posesji zabudowanych. Prace realizowane były w 

miejscowości Grąbkowo kolonia pod Dąbrównem i 

Grąbkowo kolonia pod Łupawą.  

Stan wykonanych robót na dzień odbioru:  

1. kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 

PCV o długości 1.314,0 mb – pozostało do 

wykonania ok. 20 % ; 

2. kanalizacja tłoczna z rur PE  Ø 110,  L=3.992,0 mb 

– wykonana w 100%; 

http://www.potegowo.pl/
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3. przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej długości 

L= 192,0 mb – wykonane w 80 % 

4. Pompownie sieciowe (tłocznie) – szt 2 – roboty 

rozpoczęte, oczekiwanie na dostawę urządzeń. 

Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej 

odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji 

zlokalizowanych  w miejscowościach  Grąbkowo 

Kolonia I i II.  Ze względu na ukształtowanie terenu, 

ścieki z  Grąbkowa Kolonia I odprowadzone będą 

grawitacyjnie do pompowni (tłoczni) ścieków P1, w 

Grąbkowie Kolonia II do pompowni (tłoczni) 

ścieków P2.  Ścieki sanitarne z pompowni (tłoczni) 

P1 i P2 tłoczone będą przewodem tłocznym do 

kolektora kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w 

miejscowości Łupawa  i dalej odprowadzane do 

oczyszczalni ścieków w Łupawie.  

 

Odbiór realizowany był na podstawie zgłoszenia 

wykonawcy robót  - Zakładu Usługowo – 

Produkcyjno-  Handlowego „HIRSZ” , Stężyca z dnia 

08.08.2019 roku o zakończeniu  robót  i gotowości 

do odbioru  częściowego budowy, zgodnie z umową 

nr 38/2018 z dnia 06.03.2018r i Aneksami  z dnia 17 

sierpnia 2018 i 16 kwietnia 2019 r.  

W odbiorze brali udział:  

1. Danuta Huras  - inspektor  UG Potęgowo 

2. Wojciech Kostuchowski - ZUP Potęgowo 

3. Jarosław Dąbrowski - ZUP Potęgowo 

4. Stanisław Hirsz  - wykonawca robót 

5. Krzysztof Chwalisz           - inspektor nadzoru  

Wartość  wykonanych robót to kwota     247.230,00 

zł. brutto 

Kolejny etap robót przewidziany jest do odbioru  w  

listopadzie 2019 roku, natomiast cały zakres robót 

przewidziany jest do zakończenia w styczniu 2020 

roku.   

Cała umowa opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł 

brutto, obejmuje budowę kanalizacji o długości 

5,498  km i dwie przepompownie. 

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki 

częściowo umarzalnej.  

OPRACOWANIE: D. HURAS, K. KOZIOŁ  

TRWAJĄ ZAAWANSOWANE ROBOTY 

BUDOWALNE PRZY UL. KOŚCIUSZKI W 

POTĘGOWIE  

Zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w 

Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do 

budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)” realizowane jest 

dzięki wkładowi finansowemu Gminy Potęgowo 

jako inwestycja wspólna z Powiatem Słupskim. 

Koordynatorem zadania jest Zarząd Dróg 

Powiatowych w Słupsku, a wykonawcą robót firma: 

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. z/s w Drawsku 

Pomorskim.  

 

Wartość całej inwestycji wynosi 298.623,92 zł w 

podziale na jednostki finansujące: 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo


S t r o n a  | 7 

www.potegowo.pl | www.facebook.com/ugpotegowo 

 

• Gmina Potęgowo 149.311,96zł 

• Powiat Słupski 149.311,96zł 

Termin wykonania zadania ustalony jest do dnia 30 

listopada 2019r. W chwili obecnej wykonano już 

część chodnika, rozpoczęto prace związane z 

przebudową zjazdów i poszerzeniem jezdni wraz z 

posadowieniem krawężnika. Prace postępują 

bardzo sprawnie. Ruch drogowy w obrębie 

prowadzonych robót może być utrudniony. 

OPRACOWAŁA: ELŻBIETA KONOPA  

ODNOWIONO ELEWACJE POCZTY W 

ŁUPAWIE  

W dniu 21 sierpnia br. odbył się odbiór prac 

remontowych elewacji lokalu w Łupawie 

wynajmowanego przez Pocztę Polską. Zakres robót 

obejmował skucie istniejącego tynku, docieplenie 

ścian, otynkowanie ścian oraz ich malowanie, 

ponadto zakupiono i zamontowano nowe poręcze 

oraz pomalowano kraty zabezpieczające okna.  

 

Wykonawcą robót była firma: Usługi Budowalne AR 

BUDO Arkadiusz Rybacki z/s w Malczkowie. 

Wartość robót wyniosła 11.715,25 zł 

OPRACOWAŁA: ELŻBIETA KONOPA  

PUCHAR POLSKI NORDIC WALKING 

POTĘGOWO 2019  

24 sierpnia 2019 roku odbył się siódmy etap 

Pucharu Polski Nordic Walking. Na starcie w 

Potęgowie stanęło ponad 350 uczestników z całej 

Polski w wieku od 3 lat do 70+ . Rywalizowali oni na 

dystansach: 5km, 10km lub 21,5 km. 

Po wyczerpującym marszu na wszystkich czekał 

regeneracyjny posiłek, grilowane kiełbaski, pyszne 

ciacho, zimne i gorące napoje. Zawody 

zorganizowała Gmina Potęgowo w partnerstwie z 

Polską Federacją Nordic Walking. 

Uzyskane wyniki zawodnicy mogą sprawdzić na 

stronie: http://wyniki.b4sport.pl/puchar-polski-

nordic-walking-2019/m337.html 

 

Dla początkujących przygotowano wspólną 

rozgrzewką i pokaz techniki chodu z kijkami. Odbył 

się także bieg dla dzieci na krótkim dystansie. 

Oprócz tego, na najmłodszych czekały dmuchańce 

oraz animacje przygotowane przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Potęgowie. Uczestnicy wydarzenia mogli 

także skorzystać z poczęstunku i oferty lokalnych 

wystawców. 

 

W organizację tegorocznego finału włączył się 

Marszałek Województwa Pomorskiego Pan 

Mieczysław Struk. Poczęstunek dla uczestników 

przygotowały pracownice GOK oraz członkinie 

zespołu Wiśta- Wio!, członkinie KGW z Karżnicy, 

uczestnicy zajęć Nordic Walking w Potęgowie. 

Dzięki wsparciu sponsorów w ramach Pucharu 

Nordic Walking dla najmłodszych przygotowaliśmy 

MEGAZABAWĘ z dmuchańcami, zjeżdżalniami i 

http://www.potegowo.pl/
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eurobungee, a pracownice GOK przygotowały 

animacje, warsztaty balonowe oraz malowanie 

twarzy. 

OPRACOWAŁA: NATALIA ZIELONKA 

FESTYN TRADYCJI I SMAKÓW W GMINIE 

POTĘGOWO 

„Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo”, 

który odbył się 3 sierpnia 2019 r. przy Centrum 

Promocji Produktu Lokalnego w  Karżnicy, został 

zrealizowany w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego 

Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

 

Celem projektu była organizacja festynu, który 

przyczyni się do promocji i kultury obszaru RLGD 

„Pojezierze Bytowskie” oraz wzmocnienia znaczenia 

sektora rybnego poprzez propagowanie działań 

zmierzających do zwiększenia spożycia ryb. 

Mieszkańcy gmin należących do RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” mogli poznać swoją kulturę i tradycję, 

wziąć udział w konkursach, wzajemnie zapoznać i 

zintegrować oraz wymienić doświadczenia. 

 

W ramach organizacji festynu został 

przeprowadzony konkurs kulinarny pt. „Tradycyjna 

potrawa rybna z Twojego regionu” na 

najsmaczniejszą potrawę rybną. I miejsce otrzymała 

Pani Izabela Polańska, II miejsce Pani Grażyna 

Gołębiowska, a III miejsce Pani Alicja Heintze. Na 

zwycięzców konkursu czekały atrakcyjne nagrody 

rzeczowe tj. robot kuchenny, sokowirówka, 

maszynka do mielenia. Dodatkowo został 

zorganizowany konkurs artystyczny (plastyczny) dla 

dzieci w kategorii wiekowej: 3 latki, 4 latki i 5latki. 

Nagrodami w konkursie były klocki LEGO. W 

kategorii trzylatków: I miejsce zdobyła Aleksandra 

Majewska, II miejsce otrzymał Oliwier Kulesik. W 

kategorii czterolatków: I miejsce dla Błażeja Kiezik a 

nagroda specjalna dla grupy czterolatków z 

przedszkola w Łupawie. W kategorii pięciolatków: I 

miejsce przypadło dla Jakuba Kąkel-Stróżyńskiego, II 

miejsce zdobyli Krzysztof Puchacz oraz Michał 

Boniecki, natomiast III miejsce zdobyli Jan Gwóźdź 

oraz Maja Różańska, a nagrodę specjalną zdobyła 

grupa pięciolatków z przedszkola w Łupawie. 

 

Jedną z głównych, a na pewno najbardziej 

smakowitych prezentacji, były pokazy kulinarne 

wykonane przez prawdziwych mistrzów kuchni 

Pana Krzysztofa Szulborskiego Prezesa 

Stowarzyszenia Kucharzy Polskich jednego z 

najlepszych na świecie specjalistów od grillowania 

oraz Pana Andrzeja Ławniczaka Sekretarza 

Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Nasi 

przesympatyczni kucharze przygotowali m.in. 

sandacza z chrzanem w sosie żurawinowym. 

Wszystkie przygotowane potrawy były serwowane 

zgromadzonej publiczności. 

Niewątpliwą atrakcją imprezy były warsztaty z 

zakresu dziedzictwa rybołówstwa, akwakultury i 

morskiego dziedzictwa kulturowego dla 

uczestników imprezy w tym m.in. zaplatanie sieci, 

inscenizacja legend morskich oraz animacje 

ruchowe dla dzieci przy muzyce związane z 

powyższą tematyką. 

http://www.potegowo.pl/
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Na naszej scenie zaprezentowały się lokalne zespoły 

,,Wiśta wio" z Potęgowa oraz KGW Polanki z 

Karżnicy, wystąpiły również niezawodne ,,Ale babki" 

z Kobylnicy i wesoła grupa z Damnicy 

,,Damniczanki". Wszyscy uczestnicy byli pod 

wrażeniem miłej, ciepłej, wręcz rodzinnej atmosfery 

jaką udało się stworzyć oraz wystawców z 

produktami lokalnymi którzy skorzystali z naszego 

zaproszenia. Wierzymy, że kolejne tego typu 

przedsięwzięcia spotkają się z równie żywym 

zainteresowaniem zarówno wystawców jak również 

uczestników. 

 

Serdeczne podziękowania dla: pracowników Urzędu 

Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w 

Potęgowie, Kierownika CPPL w Karżnicy, Sołtysa 

Fabiana Kozłowskiego i całemu sołectwu Karżnica, 

KGW Polanki z Karżnicy, wystawcom, Pani Uli 

Jagodzińskiej, zespołom artystycznym, Paniom 

Joannie i Agnieszce Ochniak za zorganizowanie 

strony kulinarnej oraz naszym kucharzom za 

wspaniałe doznania smakowe. Firmie Pompalina za 

profesjonalne przeprowadzenie animacji i 

warsztatów dla dzieci i wszystkim uczestnikom 

naszej imprezy. 

OPRACOWAŁA: NATALIA ZIELONKA 

MILION ZŁOTYCH NA EDUKACJĘ 

PRZEDSZKOLAKÓW W GMINIE 

POTĘGOWO 

Gmina Potęgowo pozyskała unijne środki na rozwój 

infrastruktury przedszkolnej, wyposażenia sal 

dydaktycznych i wsparcia nauczycieli. Wartość 

projektu „Akademia Przedszkolaka” to ponad 1 mln 

złotych. 

14 sierpnia w Przedszkolu w Łupawie marszałek 

Mieczysław Struk podpisał umowę z wójtem gminy 

Dawidem Litwinem oraz prorektorem ds. nauki dr 

hab. inż. Aleksandrem Astelem reprezentującym 

partnera projektu Akademię Pomorską w Słupsku. 

Wydarzenie uświetniły występy przedszkolaków. 

– Takie projekty społeczne są bardzo ważne. 

Najmłodsi i ich edukacja to najlepsza inwestycja w 

przyszłość naszego regionu – podkreślał Mieczysław 

Struk, marszałek województwa. 

 

Projekt „Akademia Przedszkolaka” skierowany jest 

do dzieci uczęszczających do Przedszkola w 

Potęgowie oraz Oddziałów Przedszkolnych przy SP 

w Łupawie i SP w Skórowie. W celu dostosowania 

istniejących miejsc do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, planuje się modernizację i adaptację 

pomieszczeń w oddziale przedszkolnym przy SP w 

Łupawie poprzez wydzielenie dodatkowej sali 

dydaktycznej i stołówki. 

 

Dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów 

przedszkolnych będą miały dodatkowe zajęcia 

prowadzone zarówno przez kadrę wykładowców z 

Akademii Pomorskiej jak i obecnych nauczycieli. 

Będą to zajęcia z jęz. angielskiego, z rytmiki, 

kulinarne, logopedyczne, sportowe, kreatywne itp. 

W ramach projektu przewidziano zakup 

specjalistycznych pomocy dydaktycznych do 
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wszystkich placówek przedszkolnych i wyposażenie 

placów zabaw - w tym w każdej z placówek: tablice 

interaktywne, telewizory, urządzenia 

wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy, aparaty fot, 

audiobooki, dywany interaktywne lornetki, klocki, 

zabawki, gry, zestawy instrumentów, zestawy do 

zajęć z gimnastyki korekcyjnej i terapii sensorycznej, 

zestawy do zajęć kulinarnych, sportowych, 

teatralnych, artystycznych itp. 

Projekt zakłada również objęcie wsparciem 

nauczycieli wychowania przedszkolnego w formie 

warsztatów i kursów kwalifikacyjnych. 

Wartość projektu współfinansowanego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego wynosi 1 085 094,64 zł. 

Wkład własny gminy stanowi 15% - część to wkład 

niefinansowy, a część sfinansowana zostanie z 

kosztów pośrednich. 
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