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W numerze: 

➢ Rekompensata finansowa dla Gminy 

➢ Opłata za odpady 

➢ Świadczenie Dobry Start 

➢ Budowa sieci wodociągowej „Za torami” 

➢ Nowy ciągnik dla Zakładu usług Publicznych w 

Potęgowie 

➢ XLIX sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Pożegnanie Sekretarza Gminy Potęgowo 

➢ Festyn rybny w Gminie Potęgowo 

➢ Przedłużenie okresu obowiązywania obniżonej 

stawki podatku VAT na sprzedaż energii 

cieplnej 

➢ Stypendium szkolne 

➢ Regulamin amatorskiego połowu ryb na 

jeziorze Nieckowskim 

➢ Wakacje z GOK 

 

 

REKOMPENSATA FINANSOWA DLA 

GMINY 

W lipcu 2018 r. w  ustawie o podatkach i opłatach 

lokalnych,  dokonana została zmiana  sposobu 

naliczania podatku od nieruchomości od budowli 

wchodzących w skład elektrowni wiatrowych. 

Zmieniony przepis  wszedł w życie  z mocą wsteczną 

od stycznia 2018 r. Zmiana w ustawie  

spowodowała, że Gmina utraciła dochody z tytułu 

podatku od nieruchomości, które miała 

zaplanowane do realizacji w budżecie 2018 roku. 

W 2021 roku Ustawodawca zdecydował o 

przyznaniu Gminom, na terenie których znajdowały 

się elektrownie wiatrowe w 2018 r. rekompensaty 

utraconych dochodów  w związku ze zmianą zakresu 

ich opodatkowania. 

W przypadku Gminy Potęgowo Wojewoda 

Pomorski przyznał rekompensatę w wysokości 1 

501 118 zł, która stanowi równowartość utraconego 

podatku od nieruchomości. 

Środki zostaną przekazane przez Wojewodę 

Pomorskiego na rachunek Gminy  do 31.12.2022 r. 

 SPORZĄDZIŁA: D. MAJCHRZAK  

OPŁATA ZA ODPADY  

W związku z częstym przekazywaniem przez 

Mieszkańców gminy  opłaty za odpady na rachunek 

bankowy Gminy o numerze 02 1160 2202 0000 

0005 0591 8430, który nie jest przeznaczony do tego 

typu wpłat przypominamy, że każdy Mieszkaniec 

składający deklarację wg której ustalona została 

opłata za odpady otrzymał indywidualny numer 

rachunku bankowego na który należy dokonywać 

wpłat z tytułu wpłat za odpady. Środki 

przekazywane  błędnie na ww. rachunek będą 

traktowane jako środki do wyjaśnienia i nie będą 

zaliczane na poczet płatności za odpady. 

SPORZĄDZIŁA. D. MAJCHRZAK  

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na 

dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez 

nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, 

uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do 

ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. 

Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny 

dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun 

faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę 

nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu 

opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek 

o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy 

zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba 

prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 

placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Od 1 lipca br. ruszył nabór wniosków o ustalenie 

prawa do świadczenia dobry start w związku z 

rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. 

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry 

start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i 

wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych.  

Wnioski o świadczenie dobry start można składać 

do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata 
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przyznanego świadczenia będzie odbywać się 

wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane 

konto bankowe. 

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w 

latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez 

Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie 

https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość 

elektroniczną lub portal PUE ZUS. 

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje 

wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. 

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych 

miesiącach (we wrześniu, październiku lub 

listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 

miesięcy od złożenia wniosku. 

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci 

uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 

roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce 

w przedszkolu lub szkole. Rządowy program Dobry 

Start nie obejmuje również studentów. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-

start 

OPRACOWANIE: I .  GIERKE 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ „ZA 

TORAMI”  

W dniu 21 lipca 2022 Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin podpisał umowę na budowę sieci 

wodociągowej „Za torami”  w Potęgowie.  

Kontynuujemy budowę wodociągu na tym obszarze, 

w tym roku na ulicach: Migdałowa, Różana, Liliowa 

i Akacjowa.  Wykonawcą zadania jest firma HYDRO-

MAG Sp. z o.o. z Chmielna, a w imieniu Spółki 

umowę podpisał prokurent Krzysztof Rybakowski. 

Zakres zadania przedstawia się następująco: 

zadanie 1 – budowa sieci wodociągowej o długości 

226,30m dostarczający wodę do nieruchomości 

przy ul. Migdałowej i Różanej z zlokalizowanymi 3 

hydrantami p.poż. oraz 14 przyłączami do granicy 

działek,  

zadanie 2 – budowa sieci wodociągowej o długości 

343,70m dostarczający wodę do nieruchomości 

m.in. przy ul. Liliowej i Akacjowej z zlokalizowanymi 

2 hydrantami p.poż. oraz 19 przyłączami do granicy 

działek. 

 

Inwestycja lokalizowana jest na działkach o nr 29, 

25/11, 25/9, 25/21, 776/4, 14/9, 22/5, 22/11 

położonych w obrębie Potęgowo, w gminie 

Potęgowo.  

Koszt robót wynosi 234.520,97 zł. Zgodnie  z umową 

zadanie zaplanowane jest do wykonania w terminie 

4 miesięcy.  

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ 

NOWY CIĄGNIK DLA ZAKŁADU USŁUG 

PUBLICZNYCH W POTĘGOWIE  

W dniu 12 lipca 2022 r. Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na dostawę nowego 

ciągnika wraz z dodatkowym osprzętem, tj. pługiem 

do odśnieżania. Sprzęt zostanie przekazany na 

potrzeby Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. 

 

Sprzedawca - firma ULENBERG Sp. z o.o. z Główczyc 

- wyłoniony został w postępowaniu przetargowym, 

w którym oprócz ceny punktowano okres gwarancji 

z bezpłatnym serwisem, termin dostawy, rok 

produkcji, moc silnika oraz ilość motogodzin. 

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


S t r o n a  | 3 

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

 

Wykonawcę reprezentował Przes Zarządu Andrzej 

Przepiórka. 

Będzie to ciągnik Arion 450, marka Class, rok 

produkcji 2022, moc znamionowa 137 KM, pług 

będzie miał szerokość 2940 mm. Cena kompletu 

wynosi 515.370,00 zł brutto. Termin dostawy to 

czas jednego miesiąca od dnia podpisania umowy. 

Sprzedawca udziela 5 letniej gwarancji na ciągnik z 

osprzętem z usługą bezpłatnego serwisu. 

Należy wspomnieć, że w dużej mierze środki na 

ciagnik przekazały sołectwa, jest to kwota 

191.407,00 zł.  Bardzo dziękujemy sołtysom i 

mieszkańcom sołectw za taką postawę. 

Ciągnik jest niezbędny do wykonywania bieżących 

zadań przez Zakład Usług Publicznych na terenie 

Gminy i z pewnością przyczyni się do polepszenia 

jakości pracy. 

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ 

XLIX SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 11 lipca 2022 r. odbyła się XLIX  sesja Rady 

Gminy Potęgowo. Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Zientarski otworzył obrady, a następnie 

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

zebranym informację z działalności międzysesyjnej. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Iwona Gierke zaprezentowała raport monitorujący 

realizację Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Potęgowo na lata 2016-2025 za 

rok 2021. 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) sprawie zmiany Nr XXXIV/323/2021 Rady Gminy 

Potęgowo z dn. 18.06.2021r. w sprawie utworzenia 

Gminnego Żłobka w Potęgowie oraz nadania mu 

statutu. 

2) w sprawie  określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Potęgowo na rok szkolny 

2022/2023. 

3) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/342/2021 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 25.08.2021r. w 

sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu 

i szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Potęgowo. 

4) w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Potęgowo. 

5) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej w uchwale Nr XLII/413/2021 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy 

granicy obrębów Poganice i Żochowo, w rejonie 

drogi DK6, w gminie Potęgowo. 

6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2021 rok. 

7) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 2036. 

 

Radni zagłosowali przeciw podjęciu uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Piaseczno, w 

gminie Potęgowo. 

Dobra informacja dla mieszkańców: na skutek 

wprowadzonych zmian w budżecie do realizacji 

wchodzą nowe zadania inwestycyjne, na które 

Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład, tj.: 

• Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy 

Potęgowo: Rębowo, Łupawa – Dąbrówno (etap 
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III), Potęgowo (droga gminna od nowego 

Przedszkola i Żłobka do drogi krajowej nr 6) 

• Przebudowa drogi w Skórowie wraz z 

modernizacją wodociągu. 

Rozpoczęły się przygotowania do ogłoszenia 

procedur przetargowych. 

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i obrady 

zakończono.  

OPRACOWANIE: K. KOZIOŁ 

POŻEGNANIE SEKRETARZA GMINY 

POTĘGOWO  

22  lipca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Potęgowie 

odbyło się uroczyste pożegnanie długoletniego 

pracownika, pana Ireneusza Jasińskiego, z okazji 

przejścia na zasłużoną emeryturę. 

Pan Ireneusz przepracował w Urzędzie 40 lat, w tym 

37 lat na stanowisku Sekretarza Gminy. Swoją pracę 

w Urzędzie Gminy Potęgowo rozpoczął  w 1982 roku 

jako inspektor ds. gospodarki ziemią. W dniu 1 lipca 

1985 roku został powołany na stanowisko 

Sekretarza Gminy, pełniąc tę funkcję do tej pory. 

Stał na straży porządku w Urzędzie, wykonujac 

swoją pracę z godnością. 

 

W  imieniu wszystkich pracowników Urzędu jeszcze 

raz dziękujemy za współpracę oraz życzymy radości 

z życia na emeryturze, uśmiechu na co dzień, 

spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności. 

Podziękowania za współpracę złożyli także 

kierownicy jednostek organizacyjnych  

i Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo. 

OPRACOWANIE: K .  KOZIOŁ 

 

FESTYN RYBNY W GMINIE POTĘGOWO  

 

W sobotę 16.07.2022  przy Centrum Promocji 

Produktu Lokalnego w Karżnicy odbył się „Festyn 

rybny w Gminie Potęgowo”, który 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. 

 

Pomimo niesprzyjającej aury, festyn cieszył się 

sporą frekwencją. W ramach organizacji festynu 

został przeprowadzony konkurs kulinarny pt: 

„Oryginalna sałatka rybna”. Zgłosiło się aż ośmioro 

uczestników, komisja konkursowa  miała zatem  

trudne zadanie. Udało się wytypować laureatów. I 

miejsce zajął Pan Tomasz Kubicki, II miejsce – Pani 
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Małgorzata Gapys, natomiast III – Pani Katarzyna 

Stasiuk. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, tj.: 

blender, opiekacz oraz czajnik elektryczny, dla 

pozostałych uczestników konkursu zostały 

przygotowane pamiątkowe upominki. 

 

Podczas festynu został również rozstrzygnięty 

konkurs plastyczny pt. „ Rybka z naszych rzek i 

jezior” skierowany do dzieci w dwóch kategoriach 

wiekowych, tj.: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Wszystkie 

zgłoszone prace były przygotowane z największą 

starannością , i choć nie wszystkie spełniały wymogi 

regulaminu (wiek uczestników), to każde dziecko 

otrzymało symboliczny upominek oraz dyplom za 

udział. Nagrody rzeczowe w konkursie plastyczny, w 

kategorii klas I-III otrzymali: I miejsce Zofia Graczyk  

z klasy I, II miejsce Zofia Kubicka z klasy II i III miejsce 

Krzysztof Puchacz z klasy I. Laureaci grupy wiekowej 

I-III otrzymali zestawy klocków LEGO. W kategorii 

wiekowej IV-VI  I miejsce zajęła Anna Puchacz z klsy 

IV, II miejsce – Julia Marchewka z klasy IV i III miejsce 

Olga Puton z klasy VI . Laureaci konkursu 

plastycznego w grupie wiekowej IV-VI otrzymali 

następujące nagrody rzeczowe: hulajnoga, 

deskorolka oraz Smartband. 

Jednym z punktów programu festynu był pokaz 

kulinarny wraz z warsztatami, przeprowadzony 

przez zawodową kucharz, Panią Annę Wtkowską, w 

których ochotnicy mogli brać czynny udział. Pani 

Anna instruowała uczestników i wraz z nimi 

przygotowało smaczne sushi, którym później 

częstowano przybyłych gości. 

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. 

 

Pomimo nieustannie padającego deszczu mieliśmy 

przyjemność posłuchać występów wspaniałego 

zespołu „Damniczanki” z Damnicy oraz KGW 

„POLANKI”. Mogliśmy również podziwiać oraz 

nabyć wyroby okolicznych rzemieślników, 

posmakować wybornych dań przygotowanych do 

degustacji przez Panią Annę Witkowską czy też 

uczestniczyć wraz z pociechami w przygotowanych 

przez „Pompalinę” animacjach dla dzieci. 

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, Kierownikowi CPPL w Karżnicy, KGW 

Polanki z Karżnicy, wystawcom, zespołom 

artystycznym, Pani Ani Witkowskiej za 

zorganizowanie strony kulinarnej. Firmie Pompalina 

za profesjonalne przeprowadzenie animacji i 

warsztatów dla dzieci i wszystkim uczestnikom 

naszej imprezy. 

Dziękujemy i zapraszamy do Karżnicy na kolejne 

wydarzenia tego typu. 

OPRACOWANIE: A. BONIECKA 
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PRZEDŁUŻENIE OKRESU 

OBOWIĄZYWANIA OBNIŻONEJ STAWKI 

PODATKU VAT NA SPRZEDAŻ ENERGII 

CIEPLNEJ 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o 

zmianie ustawy o VAT (tzw. Tarcza Antyinflacyjna 

2.0), w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 

lipca 2022 r. sprzedaż energii cieplnej objęta została 

stawką podatku VAT w wysokości 5%. Podstawowa  

stawka podatku VAT wynosi 23%. 

Odbiorcy usług których nieruchomości podłączone 

zostały do gminnej sieci ciepłowniczej w Potęgowie, 

we wskazanym okresie korzystali z obniżonych 

stawek VAT zarówno w zakresie opłaty stałej jak i 

zmiennej.  

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o 

finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć 

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 

2022r. poz. 1488) okres obowiązywania obniżonej 

stawki podatku VAT (5%) na sprzedaż energii 

cieplnej został przedłużony do dnia 31.10.2022r.  

ELWIRA SZEWCZYK – DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO 

STYPENDIUM SZKOLNE  

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie 

własne gminy, na realizację którego gmina 

otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 

90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo 

Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące 

udzielania pomocy materialnej dla uczniów w 

formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych 

opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu 

państwa, która zwiększa środki na pomoc 

materialną realizowaną przez gminy.  

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi 

wynosi do 248,00 zł miesięcznie i może być 

wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w 

danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do 

ubiegania się w stypendium szkolne wynosi 600 

zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. 

kwoty  wyliczana jest na podstawie ustawy o 

pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 

ustawy o systemie oświaty.  

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 

formie stypendium szkolnego przysługuje: 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży 

i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów 

pracowników służb społecznych – do czasu 

ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24. roku życia, 

• wychowankom publicznych i niepublicznych 

ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do 

czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających 

uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i 

dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji 

obowiązku nauki. 

Termin składania wniosków o pomoc w formie 

stypendium szkolnego zgodnie z § 12 ust. 2 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 

terenie Gminy Potęgowo upływa: 

1.  z dniem 15 września danego roku szkolnego,  

2. z dniem 15 października w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów językowych i 

kolegiów pracowników służb społecznych. 

Przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne 

odbywać się będzie w Gminny Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Potęgowie.  

OPRACOWANIE: W. SAJNÓG  

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU 

RYB NA JEZIORZE NIECKOWSKIM 

Z dniem 13 lipca 2022 r. zaczyna obowiązywać 

Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze 

Nieckowskim w gminie Potęgowo, a wraz z nim 

opłaty, które będą równoznaczne z posiadaniem 

zezwolenia na wędkowanie. 

Wraz z nowym regulaminem wędkowania na 

Jeziorze Nieckowskim w gminie Potęgowo, 

umożliwiono bezpłatnie korzystanie z łowiska 

polskim weteranom wojennym, kombatantom i 

osobom represjonowanym. Od przyszłego roku, ze 

specjalnej oferty będą mogli skorzystać także 

emeryci. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Prawo do wędkowania na Jeziorze Nieckowskim 

mają osoby, które posiadają kartę wędkarską oraz 

potwierdzenie wniesienia opłaty. Trzydniowe 

zezwolenie dla mieszkańców gminy kosztuje 20 zł, 

za zezwolenie na 14 dni zapłacimy 35 zł, na jeden 

miesiąc 50 zł, a na cały sezon 90 zł. Dla osób spoza 

gminy, ceny zezwoleń to odpowiednio 25 zł, 45 zł, 

65 zł oraz 110 zł. Podczas wędkowania należy także 

pamiętać o limitach dziennych i wymiarach 

ochronnych ryb. 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy 

Bank Millennium SA.  nr: 02 1160 2202 0000 0005 

0591 8430, wskazując odbiorcę: Urząd Gminy w 

Potęgowie, ul. Kościuszki 5 , 76-230 Potęgowo. 

Wpłata na rachunek powinna zawierać: 

▪️ imię i nazwisko wędkarza, 

▪️ okres wędkowania (np. sezon 2022, miesiąc  – od 

dnia… do dnia….. , 14 dni – od dnia….. do dnia…….., 

3 dni – od dnia ….. do dnia …….) 

▪️ dopisek „Zezwolenie jezioro Nieckowskie”. 

Regulamin dostępny na stronie: 

https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/regulamin-

amatorskiego-po%C5%82owu-ryb-na-jeziorze-

nieckowskim  

OPRACOWAŁA: KAROLINA WISZOWATA. 

WAKACJE Z GOK 

Minął pierwszy miesiąc wakacji. Zaplanowaliśmy na 

lipiec w  Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowe 

wiele niesamowitych atrakcji i mnóstwo ciekawych 

zajęć dla dzieci.  

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu to 

czynności, które dzieci uwielbiają, dlatego nie mogło 

tego zabraknąć. Zabawa kredą.. Niby nic, a ile 

radości.  

Podczas zajęć  plastycznych dzieci wykonały m.in. 

podwodny świat na workach,  szkatułki, skaczące 

żabki, kraby z papieru, a także foto budkę klauna. 

Dzieci z wykorzystaniem farb, pędzli, folii 

aluminiowej oraz rąk tworzyły piękne arcydzieła. 

Mogły poczuć się jak prawdziwi malarze.  

 

Środy spędzaliśmy na wyjazdach. Pierwszy 

wakacyjny wyjazd do kina "Fregata"  w Lęborku na  

Minionki  "Wejście GRU".  Nudy w kinie nie było, 

dużo wątków wiele postaci i dużo śmiechu. Nową 

atrakcją i mega zabawą dla dzieci była "Piana Party", 

która wywołała na ich twarzach wiele uśmiechu i 

pozytywnych emocji. 

 

Kolejny wyjazd na plażowanie w Łebie, pogoda na 

piątkę. Ostatnią wycieczką lipcową był wyjazd do 

''Megalandii". To Zaczarowana Kraina  miejsce, w 

którym pewien czarodziej wszystko zaczarował w 

niemożliwy do wytłumaczenia sposób. Wędrując 

zaczarowaną ścieżką dzieci w parku, natknęły się na 

ślady działalności czarodzieja i poznały jego 

niezwykłe czary.  

 

W ramach Klubu Aktywnych w bajkowe czwartki 

gościliśmy  animatorów, ze Stowarzyszenia Smak  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/regulamin-amatorskiego-po%C5%82owu-ryb-na-jeziorze-nieckowskim
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Przygody w Grąbkowie. To była niezapomniana 

przygoda,  aktywne zabawy i mnóstwo czasu 

spędzonego na świeżym powietrzu. Wakacyjna 

kuchnia juniora to kolejna atrakcja w naszej 

świetlicy uwielbiana przez naszych milusińskich. Z 

chęcią pomagają, ale również same już potrafią 

przygotować mniej skomplikowane dania tj. pizzę, 

naleśniki, spaghetti czy przepyszne rogaliki.  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie był także 

organizatorem  "Odjazdowych półkolonii". Czas 

półkolonii to dla dzieci okazja do wzajemnych 

spotkań, wspólnych zabaw oraz integracji. 

 Każdego dnia dzieci robiły coś ciekawego i 

niepowtarzalnego. I turnus półkolonii rozpoczął się 

18-22.07.2022r., natomiast II turnus odbył sie 25-

29.07.2022r.  

W tym czasie dzieci odwiedziły Łeba Park w Łebie 

oraz Lemur Park w Rumi. Było mnóstwo zabawy z 

Pompaliną, polewanie wodą przez OSP w 

Potęgowie, smaczne kiełbaski z grilla, piesza 

wycieczka po okolicy, wspólne gry,  warsztaty 

kreatywne jak i zajęcia sportowo- animacyjne.  

 

Na zakończenie  półkolonii wszyscy uczestnicy 

serdecznie się pożegnali i z uśmiechami na twarzach 

zakończyli wspólną przygodę.  Dziękujemy 

wszystkim za mile spędzony czas. 

OPRACOWANIE: GOK 
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