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zostaje na dłużej 

➢ Srebrny medal WOŚP dla Sztabu w Potęgowie 

➢ Mistrzostwa Polski Nordic Walking oraz II Bieg 
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➢ Konsultacje nowej strategii PDS 

➢ Październikowe zajęcia w GOK 

➢ GOK w Potęgowie zaprasza na zajęcia 

 

PROBLEM NIELEGALNEGO 

PODRZUCANIA ŚMIECI NADAL ISTNIEJE  

W ostatnim czasie znów otrzymaliśmy informację o 

podrzuconych śmieciach, tym razem niedaleko 

miejscowości Głuszyno. Po oględzinach w terenie 

bardzo łatwo trafiliśmy do sprawcy bałaganu z 

sąsiedniej miejscowości, który natychmiast został 

zobowiązany do uprzątnięcia terenu. 

Takich sygnałów jest ciągle dużo. A przecież każdy z 

mieszkańców w dniu dzisiejszym ma możliwość 

pozbycia się praktycznie większości odpadów. 

Przypominamy, że do dyspozycji mamy również 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Chlewnicy (PSZOK). 

PSZOK czynny jest w środy 12.00 – 18.00, soboty 

10.00 – 15.00. W punkcie można nieodpłatnie 

oddać: odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe (3 tony z nieruchomości 

zamieszkałej w ciągu roku), papa, styropian, 

chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, odpady zielone (trawa, liście, drobne 

gałęzie), trociny, zużyte opony pochodzące od 

samochodów osobowych (8 sztuk z danej 

nieruchomości w ciągu roku), zużyte baterie i 

akumulatory, przeterminowane leki, strzykawki 

oraz igły, świetlówki, tekstylia.  

 

Przypominamy o fotopułapkach rozmieszczonych 

na terenie gminy, które pomagają nam w 

wykrywaniu sprawców bałaganu! 

 SPORZĄDZIŁA: E. CHMURA  

KOLEJNE ŚRODKI NA USŁUGI SPOŁECZNE  

Słupska Fundacja Progresja wraz z Gminą Potęgowo 

rozpoczęła realizację projektu pn: „Równe szanse – 

kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i 

osób z niepełnosprawnościami”.  

Jest on skierowany do osób o różnym stopniu 

niesamodzielności w tym seniorów, osób z 

niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi 

czy osób potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu i ich opiekunów zamieszkujących 

Gminę Potęgowo, Gminę Słupsk, Gminę Ustka oraz 

powiat słupski. Projekt przewiduje przede 

wszystkim objąć wsparciem osoby z ograniczonym 

dostępem do usług społecznych w trudach 

codzienności, poprzez m.in. pomoc asystenta w 

załatwianiu spraw urzędowych, zakupach czy 

czynnościach dnia codziennego jak również wizyty 

domowe rehabilitanta, fryzjera czy podologa. 

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z 

poradnictwa prawnego oraz psychologicznego, 
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zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia dla osób, 

które nie mogą bezpośrednio skorzystać z pomocy 

psychologa. 

Dla wielu mieszkańców Gminy Potęgowo będzie to 

nieoceniona pomoc w normalnym funkcjonowaniu, 

okazja do integracji społecznej poprzez różnego 

rodzaju organizowane w związku z realizacją 

projektu spotkania, pikniki, jak również sposobność 

do nawiązania relacji z innymi osobami w podobnej 

sytuacji zdrowotnej czy społecznej. 

Gmina Potęgowo otrzymała 100% dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej w wysokości 91.037,50 

zł. Projekt realizowany będzie do czerwca 2023. 

SPORZĄDZIŁA: P. KUBICKA 

NOWE TERENY INWESTYCYJNE 

Na ostatniej sesji Rady Gminy Potęgowo, która 

odbyła się 28 października 2022r. radni podjęli dwie 

uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego (dalej: 

MPZP) z przeznaczeniem pod tereny inwestycyjne.  

Pierwszy z nich dla działek nr 17 i 135 w obrębie 

Głuszynko oraz działki nr 4/15 w obrębie Grapice, w 

gminie Potęgowo dotyczy obszaru o powierzchni 

wynoszącej około 60 ha. Procedura sporządzenia 

przedmiotowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zainicjowana 

została przez inwestora, który wniósł o 

przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjno-

magazynową. Realizacja takiego zamierzenia 

wynika ze wzrostu potencjału transportowego, a 

tym samym gospodarczego gminy, 

spowodowanego planowaną budową drogi klasy 

ekspresowej S6. Nieruchomości te znajdują się w 

odległości około 1 km od planowanego węzła drogi 

ekspresowej S6 w Rzechcinie. Zgodnie z ustaleniami 

dopiero co uchwalonego MPZP nieruchomości te, 

zostały przeznaczone pod tereny usług lub produkcji 

lub stacji paliw płynnych.  

Drugi miejscowy plan w sprawie uchwalenia zmiany 

MPZP dla działek nr 309/3 i 308/1, w obrębie 

Darżyno gmina Potęgowo dotyczy obszaru o 

powierzchni ok. 13,3 ha zlokalizowanego przy 

drodze krajowej nr 6. Celem sporządzenia zmiany 

przedmiotowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego było 

rozszerzenie terenu oznaczonego w obowiązującym 

planie jako P/U – z przeznaczeniem na produkcje, 

składy i magazyny oraz zabudowę usługową, a także 

dopuszczenie możliwości realizacji na tym terenie 

inwestycji polegającej na budowie zakładu 

produkcyjnego opartego na produkcji części ze stali 

nierdzewnej lub komponentów syntetycznych. 

Nowo uchwalone MPZP zaczną obowiązywać po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

SPORZĄDZIŁA: A. P -JUREK 

ZMIANY W PODATKACH 

W Urzędzie Gminy trwają prace nad projektem 

budżetu na rok 2023. Ze względu na dużą inflację, 

podwyżki cen, choćby ogromny wzrost cen energii 

elektrycznej są bardzo duże trudności, aby 

zaplanować budżet. 

Stawki podatku obowiązujące w 2023 r. wzrosły w 

stosunku do 2022 r. o 11,8 % 

Stawki nie przekraczają górnych granic stawek 

kwotowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra 

Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. poz. 731). 

Podatek od za m.kw. Stawki 

podatku 

obowiązujące 

w 2023 roku 

Budynków mieszkalnych 0,94 zł 

Budynków zw. z działalnością 

gospodarczą 

27,60 zł 

Budynków sezonowych związane z 

wypoczynkiem dzieci i młodzieży 

(budynki pozbawione instalacji 

grzewczej) 

22,40 zł 

Budynków zw. z dział. gosp. w 

zakresie obrotu materiałem siewnym 

13,46 zł 

Budynków zw.  z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych 

5,86 zł 

Pozostałych budynków (budynki 
byłych gospodarstw   rolnych) 

8,05 zł 

Gruntów zw.  z działalnością 

gospodarczą 

1,04 zł 

 Gruntów pozostałych 0,46 zł 

http://www.potegowo.pl/
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Gruntów pod wodami stojącymi lub 

płynącymi- jeziora, zbiorniki sztuczne 

5,78 zł 

Gruntów niezabudowanych -obj. 

obszarem rewitalizacji 

3,80 zł 

Budowle/wartość budowli 2% 

W trakcie sesji w dniu 28.10.2022 zostały one 

przyjęte ze skutkiem obowiązującym na rok 2023. 

PODATEK ROLNY obowiązujące stawki w 2023 r. 

• Dla gruntów gosp. rolnych za 1 ha: 185,125 zł 

• Dla pozostałych gruntów za 1 ha: 370,250 zł 

PODATEK LEŚNY obowiązujące stawki 2023 r. 

• Podatek leśny od 1 ha: 71,0998 zł 

• Lasy ochronne 50%: 35,5499 zł 

SPORZĄDZIŁA: M. KOSTRUBIEC 

LII SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 28 października 2022 r. odbył się LII sesja 

Rady Gminy Potęgowo, którą tradycyjnie otworzył 

Przewodniczący rady Gminy Waldemar Zientarski. 

Po przyjęciu spraw protokolarnych Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z 

działalności międzysesyjnej. Porządek obrad był 

bogaty. 

 

Złożone zostały następujące informacje: 

• Informacja Wójta Gminy o złożonych 

oświadczeniach majątkowych za 2021 rok. 

• Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o 

złożonych oświadczeniach majątkowych za 

2021 rok. 

• Informacja o wysokości podatku rolnego w 

2023 roku. 

Podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie rozpatrzenia ponownie 

uchwalonego wniosku sołectwa Węgierskie 

dotyczącego przeznaczenia środków funduszu 

sołeckiego w 2023 roku. 

2) w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

3) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 309/3 i 308/1, w obrębie Darżyno 

gmina Potęgowo. 

4) w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek 

nr 17 i 135 w obrębie Głuszynko oraz działki nr 

4/15 w obrębie Grapice, w gminie Potęgowo. 

5) w sprawie zmiany Uchwały nr VII/47/2011 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.03.2011. „w 

sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

cmentarzy komunalnych w Gminie Potęgowo” 

oraz ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy 

komunalnych i ich urządzeń na terenie Gminy 

Potęgowo”, zmienionej Uchwałą Nr 

VII/61/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 

21.03.2019r. 

6) w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/488/2022 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego 

dla Stacji Pogotowia Ratunkowego. 

7) w sprawie  określenia stawki za 1 kilometr 

przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom 

kosztów dowozu we własnym zakresie dzieci 

niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i 

innych placówek oświatowych. 

8) w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2023-2030. 

9) w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości w 2023 roku, zasad  jego 

poboru  i zwolnień od tego podatku. 

10) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz 

zasad jej poboru w 2023 roku. 

11) w sprawie ustalenia stawek podatku od 

środków transportowych w 2023 roku. 

http://www.potegowo.pl/
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12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gminnej. 

13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Słupskiemu na organizowanie 

publicznego transportu zbiorowego. 

14) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

15) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2022 rok. 

16) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022- 

2036. 

 

Podjęte na sesji uchwały mają duże znaczenie dla 

mieszkańców Gminy. Czekają nas podwyżki 

podatków i opłat w roku 2023. Podatek od 

nieruchomości oraz podatek od środków transportu 

wzrosną o 11,8%. Wzrosną tez opłaty za usługi 

cmentarne, które utrzymywały się na stałym 

poziomie przez ostatnie 3,5 roku. Drastyczny wzrost 

kosztów eksploatacji cmentarzy, w tym 

zagospodarowanie odpadów wymusił podwyżkę na 

poszczególne usługi średnio o 35%. Ze szczegółami 

będzie się można zapoznać w odrębnych artykułach 

oraz protokole z obrad.  

Podczas obrad gościliśmy radnego Powiatu 

Słupskiego i Członka Zarządu Marcina Kowalczyka. 

Pan Kowalczyk wyraził swoja wdzięczność z powodu 

podjęcia przez radnych Gminy uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Słupskiemu na organizowanie publicznego 

transportu zbiorowego, bez której nie byłoby 

możliwe zorganizowanie i podtrzymanie 

dodatkowych kursów autobusów PKS, na które jest 

duże zapotrzebowanie. Powiat rozpatruje 

wprowadzenie kolejnych kursów w części północnej 

Gminy. Z obecności radnego powiatowego 

skorzystali radni Gminy Potęgowo i skierowano do 

niego dużo pytań odnośnie inwestycji powiatowych 

w naszej Gminie. 

Sesję zakończono składaniem wolnych wniosków i 

interpelacji.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

ROZBUDOWA WODOCIĄGU „ZA 

TORAMI”  

19 października 2022 r. dokonano komisyjnego 

odbioru robót w ramach zadania inwestycyjnego: 

Budowa sieci wodociągowej „Za torami” w 

Potęgowie.  

 

Zakres zadania obejmował budowę sieci 

wodociągowej na dwóch odcinkach: 

• sieć wodociągowa o długości 226,30 m 

dostarczająca wodę do nieruchomości przy ul. 

Migdałowej i Różanej z zlokalizowanymi 3 

hydrantami p.poż oraz 14 przyłączami do 

granicy działek 

• sieć wodociągowa o długości 343,70 m 

dostarczająca wodę do nieruchomości przy ul. 

Liliowej i Akacjowej z zlokalizowanymi 2 

hydrantami p.poż. oraz 19 przyłączami do 

granicy działek. 

Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana 

przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina w 

dniu 24.07.2022 roku. Wykonawcą robót był 

HYDRO-MAG SP. z o. o., z Chmielna. Wartość 

wykonanych robót wyniosła 234 520,97 zł  

Z ramienia Urzędu Gminy nadzór inwestorski nad 

wykonywaną inwestycją pełnił inspektor Juliusz 

Bernat, który jest jednocześni autorem 

http://www.potegowo.pl/
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sporządzonej dokumentacji projektowej. 

Koszt usług: 

• nadzoru inwestorskiego -    3 997,50 zł 

• projektowania – 17 220,00 zł.  

 

Inwestycja ta jest kontynuacją rozbudowy 

infrastruktury na terenie przeznaczonym pod 

budownictwo mieszkaniowe „Za torami”. 

Wykonana inwestycja ma na celu zapewnienie 

mieszkańcom dostępu do wody pitnej, spełniającej 

wszystkie wymagane normy. 

SPORZĄDZIŁA: M. MACHNIKOWSKA 

AKCJA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 

W dniach 07-08.10.2022r przy Gminnym Ośrodku 

Kultury  Potęgowie odbyła się akcja profilaktyki 

zdrowotnej. Mieszkańcy naszej gminy mieli okazję 

skorzystać z bezpłatnych badań serca oraz płuc w 

mobilnym kardiobusie i spirobusie.  

 

Łącznie z badań skorzystało 91 mieszkańców. 

Ponadto w sobotę w ramach akcji można było 

skorzystać z obecności przedstawicieli Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Stowarzyszenia Stomijnego oraz  

Stowarzyszenia Amazonek, z którymi można było 

konsultować się w kwestiach profilaktyki 

zdrowotnej.  

 

SPORZĄDZIŁA: A. ROMANKÓW  

KONCERT „WSPIERAJMY SIĘ”  

W dniach 10-12 października 2022 w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Potęgowo odbyły 

się zajęcia profilaktyczne i edukacyjno - rozwojowe 

dla uczniów klas V – VIII w formie koncertu pt. 

„Wspierajmy się”.  

 

Zajęcia przeprowadził pan Sławomir Pyrko: 

profilaktyk – praktyk, terapeuta uzależnień, muzyk. 

Pan Sławomir w swoim programie słowno – 

muzycznym, w przystępny sposób propagował 

zdrowy styl życia i kulturę języka; wskazywał 

zagrożenia, jakie niosą ze sobą uzależnienia od 

papierosów, alkoholu, narkotyków dopalaczy a 

także  uzależnienia behawioralne (uzależnienie od 

komputera, telefonu komórkowego, sieci 

internetowej, gier, agresji, przemocy, 

wulgaryzmów, hazardu).  

Terapeuta zachęcał do walki ze słabościami, 

podkreślał znaczenie więzi rodzinnych, rozmawiał o 

budowaniu świadomości własnych celów 

życiowych. Do zagadnień omawianych przez 

prowadzącego zajęcia wykonywane były na żywo 

utwory muzyczne łączące tematy lub nawiązujące 

do tematu . W godzinach popołudniowych pan 

Sławomir Pyrko spotkał się z rodzicami naszych 

uczniów. 

SPORZĄDZIŁA: A. ROMANKÓW  
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OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 

2022 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 

2022” w ramach Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Programu adresowany jest do członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad 

osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne. 

Program ma na celu  czasowe odciążenie 

opiekunów osób niepełnosprawnych przy 

wykonywaniu dotychczasowych obowiązków 

poprzez zapewnienie im zastępstwa w formie usługi 

opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu, 

osoby zaangażowane w sprawowanie opieki, 

zyskują czas na odpoczynek i regenerację, jak 

również na załatwienie niezbędnych spraw.  

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o 

kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 

59/8115114. 

SPORZĄDZIŁA: W. SAJNÓG  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  

14 października 2022r. obchodzono Dzień Edukacji 

Narodowej, który uznawany jest za święto 

wszystkich pracowników oświaty. 

 

W tym dniu w szkołach znajdujących się na terenie 

Gminy Potęgowo odbyły się uroczyste apele. Święto 

było okazją do uhonorowania tych, którzy na co 

dzień służą wiedzą i umiejętnościami, aby w 

młodych ludziach zaszczepiać potrzebę odkrywania 

świata i rozwijania swoich talentów. Były piękne 

występy, podziękowania, życzenia oraz kwiaty. 

Podczas uroczystości Wójt Gminy Potęgowo wręczył 

nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w 

pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz podziękował pracownikom obchodzącym 

jubileusze.  

 

Współcześni nauczyciele mierzą się z wieloma 

wyzwaniami. Choć system edukacji, sposób 

wykładania wiedzy i relacja między nauczycielem a 

uczniem zmieniały się na przestrzeni wieków, nie 

zmieniło się jedno – by uczeń mógł rozwinąć 

skrzydła, potrzebuje nauczyciela, który wskaże mu 

drogę. Doceniajmy swoich nauczycieli nie tylko w 

tym szczególnym dniu, ale na co dzień. 

SPORZĄDZIŁA: A. SZARY  

OBNIŻONY VAT NA SPRZEDAŻ ENERGII 

CIEPLNEJ ZOSTAJE NA DŁUŻEJ 

W dniu 24.10.2022r. Prezydent Andrzej Duda 

podpisał Ustawę z dnia 7 października 2022r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz niektórych innych ustaw, która 

wydłuża działanie Tarczy Antyinflacyjnej do 31 

grudnia 2022r.  

Ustawa wprowadza zmiany w przepisach ustawy o 

podatku od towarów i usług, przedłużając 

obowiązywanie obniżonych stawek podatkowych 

na określone towary (w tym spożywcze), energię 

elektryczną i cieplną oraz paliwa.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Podstawowa  stawka podatku VAT na sprzedaż 

energii cieplnej wynosi 23%. Pierwsza obniżka 

stawki podatku VAT na ciepło do poziomu 5% 

wprowadzona została na okres od dnia 1 lutego 

2022r. do dnia 31 lipca 2022r. na mocy ustawy z 

dnia 13 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o VAT (tzw. 

Tarcza Antyinflacyjna 2.0). Następnie na mocy 

ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu 

społecznościowym dla przedsięwzięć 

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 

2022r. poz. 1488) okres obowiązywania obniżonej 

stawki podatku VAT na sprzedaż energii cieplnej 

został przedłużony do dnia 31.10.2022r.  

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.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

SREBRNY MEDAL WOŚP  DLA SZTABU W 

POTĘGOWIE  

Ruszyła rejestracja Sztabów, a już za chwilę zostanie 

prowadzony nabór wolontariuszy na kolejny Finał 

WOŚP, tymczasem  do Gminnego Ośrodka Kultury w 

Potęgowie trafił Srebrny medal Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy! 

 

Razem z fundacją WOŚP gramy do końca świata i 

jeden dzień dłużej, a w tym roku, z okazji 30-lecia 

WOŚP, nasz Sztab otrzymał srebrny medal wraz z 

certyfikatem! 

To dla Nas ogromne wyróżnienie, którym dzielimy 

się z Wami! To dzięki Wam- naszym 

WOLONTARIUSZOM, DARCZYŃCOM, SPONSOROM 

możemy dzielić się wielkim sercem i brać udział w 

corocznym, wielkoorkiestrowym graniu. Z serca - 

dziękujemy! 

MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC 

WALKING ORAZ II BIEG O PUCHAR 

WÓJTA GMINY POTĘGOWO  

1 października 2022 r. w Potęgowie odbyły się 

Mistrzostwa Polski Nordic Walking oraz II Bieg o 

Puchar Wójta Gminy Potęgowo. Tegoroczne 

zawody były jednocześnie podsumowaniem cyklu 

Enea Polish Nordic Walking Cup 2022. 

 

Gmina Potęgowo po raz kolejny podejmowała 

zawodników z całej Polski. Jako pierwsi na starcie 

stanęli zawodnicy II Biegu o Puchar Wójta Gminy 

Potęgowo, którzy mierzyli się w dystansie 5 km. 

Kolejno, o punkty w klasyfikacji generalnej 

Mistrzostw, walczyło ponad 200 uczestników z całej 

Polski, startujących na dystansach 5 i 10 km. 

Każdy uczestnik sportowych zmagań otrzymał 

medal, a najszybsza trójka w każdej kategorii została 

uhonorowana pucharami. Wśród uczestników II 

Biegu o Puchar Wójta rozlosowano także atrakcyjne 

nagrody rzeczowe! 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom fantastycznej 

kondycji i osiągnięć! Byliśmy świadkami wielu 

zmagań, łez, wzruszeń i radości, a wszystko to w 

promieniach pięknego, jesiennego słońca. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Tegoroczne zawody odbyły się pod Patronatem 

Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking INWA Nordic 

Walking oraz honorowym Patronatem Pana 

Mieczysława Struka - Marszałka Województwa 

Pomorskiego. Sponsorem tytularnym wydarzenia 

była firma: Enea, natomiast patronat medialny nad 

wydarzeniem miało Radio Gdańsk S.A 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 

w tegoroczny Finał, niezawodnym strażakom, 

czuwającym przez cały dzień sportowych zmagań, 

uczestnikom oraz sympatykom! 

Dziękujemy za Waszą obecność! 

XXIV RAJD LIŚCIA DĘBU   

W dniach 14-16 października uczestnicy XXIV edycji 

rekrutacyjnego rajdu pieszego pn. "Liść Dębu" 

poznawali atrakcje Gminy Potęgowo.  

 

Wydarzenie przeprowadzono w ramach cyklu 

imprez "Poznajemy piękno ziemi lęborskiej", które 

zorganizowało Koło Przewodników PTTK w Lęborku 

we współpracy z Regionalnym oddz. PTTK Słupsk, 

Kołem Turystyki Kwalifikowanej PTTK KAHEL Klub II, 

Urzędem Gminy w Potęgowie, LOT "Ziemia 

Lęborska- Łeba",k Centrum Sportu i Rekreacji w 

Lęborku oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Potęgowie. Trasa rajdu przebiegała śladem atrakcji 

przemysłowych, jako jednej z ciekawszych, a 

cieszących się jak dotąd niewielka popularnością, 

dziedzin turystyki.  Uczestnicy, prowadzeni przez 

lęborskich przewodników, mieli sposobność 

zapoznać się zarówno ze specyfiką miejscowej 

Farmy Wiatrowej, jak i Biogazowni. Drugiego dnia 

imprezy- przemierzając przeszło 10 km- 

odwiedzono zaś atrakcje Potęgowa, Głuszyna oraz 

Strzyżyna.  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim pomocnym przy 

organizacji rajdu, dla których  propagowanie 

wszelkich form   aktywnego wypoczynku oraz 

rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych i 

krajoznawczych jest istotnym elementem 

kształtowania osobowości każdego człowieka. 

KONSULTACJE NOWEJ STRATEGII PDS 

12 października 2022 r. o godz. 10.00 w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania 

Partnerstwo Dorzecze Słupi z mieszkańcami, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

przedstawicielami Urzędu Gminy i Gminnego 

Ośrodka Kultury w Potęgowie dotyczące prac nad 

nową Lokalną Strategią Rozwoju Partnerstwa 

Dorzecze Słupi.  

Mimo niewielkiej frekwencji, udało nam się 

wypracować ciekawe pomysły, które zapisane w 

nowej strategii będą odpowiadały potrzebom 

mieszkańców, lokalnych organizacji, instytucji itp. 

Wypracowana strategia pozwoli na ubieganie się o 

kolejne środki unijne dla naszego regionu na lata 

2023 - 2027.  

Dziękujemy wszystkim za kreatywne spotkanie i za 

poświęcony czas.  

 

http://www.potegowo.pl/
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PAŹDZIERNIKOWE ZAJĘCIA  W GOK 

W październiku rozpoczęliśmy kolejny sezon zajęć 

artystyczno- rozwijających w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Potęgowie.  

Z radością powitaliśmy nowych uczestników zajęć 

oraz naszą kadrę! W GOK-u uczestnicy naszych zajęć 

grają, śpiewają, tańczą, uczą się i bawią... Najmłodsi 

edukują się i spełniają artystycznie, ćwiczą karate, 

rozwijają pasje i współpracują podczas zajęć z 

robotyki, ćwiczą koordynację, gibkość, rytmikę, 

podczas zajęć umuzykalniających i tanecznych. 

Przed "starszakami" poważniejsze wyzwania- m.in. 

zajęcia muzyczne i nauka gry na instrumentach, 

karate, zapamiętywanie skomplikowanej 

choreografii podczas nauki tańca współczesnego i 

hip hop, nauka tekstów i nut, które poprawiają 

pamięć, a dla dorosłych - zajęcia Klubu Seniora 

Srebrna Sieć II,  próby zespołów, zajęcia fitness, 

warsztaty. 

Podczas październikowych warsztatów dla 

najmłodszych działo się i to nie mało! Nasze 

dyniowe popołudnie zaczęliśmy pyszną zupą 

dyniową- zgotowaną prze członkinie Klubu Seniora 

Srebrna Sieć II.  

 

Nad częścią kreatywną dla najmłodszych - czuwały 

panie Beata, Kamilia i Justyna, pysznie było w kuchni 

za sprawą pani Izy i pani Wiktorii i ich mega 

babeczek, bułeczek i smakowitości z dyni, a na 

koniec, z warzyw podarowanych przez panią Martę,  

artystyczny zmysł pana Piotra wyczarował dyniowe 

lampiony!  

Dziękujemy wszystkim przybyłym za  aktywny udział 

w naszych kreatywnych zajęciach!  

Podczas warsztatów dla dorosłych powstały piękne 

dekoracje nagrobne. Uczestnicy zajęć kreatywnych 

poznali tajniki tworzenia kompozycji florystycznych, 

które wykorzystali w praktyce. To był bardzo miły i 

twórczo spędzony czas, pełen kwiatów, nauki i 

rozmów.  

Dziękujemy za zaangażowanie i pielęgnowanie 

tradycji oraz łamanie barier językowych-  każde 

spotkanie  udowadnia, że  rozmowy polsko- 

ukraińskie są coraz łatwiejsze. 

GOK W POTĘGOWIE  ZAPRASZA NA 

ZAJĘCIA  

poniedziałek:  

• zajęcia artystyczne  14:00- 17:00,  

• karate 16:30- 18:30, 

• zajęcia muzyczne 15:30- 19:30 

wtorek: 

• próba zespołu "Mleczaki" 15:00-16:00 

• zajęcia muzyczne od godz. 16:15 

• fitness 18:00 - 19:00 

środa: 

• taniec Art Dance 15:45- 17:00 

• taniec Art Baby 17:00- 18:00 

• taniec ART Junior 18: 00- 19:15 

czwartek: 

• zajęcia artystyczne 14:00- 17:00, 

• próba zespołu "Mleczaki" 15:00-16:00 

• hip hop 17:45- 19:00 

• próba chóru 18:00- 19:00 

• robotyka 18:30- 19:30 

piątek 

• próba zespołu Dancing Band od godz. 10:00 

• zajęcia muzyczne 15:30- 19:30 

• Tenis stołowy 16:00- 18:00 

• spotkania KSM 18:30- 19:30 

• próba zespołu Wiśta Wio! od godz. 19.00 

Od poniedziałku do piątku zapraszamy dzieci i 

młodzież na zajęcia świetlicowe, codziennie od 

godz. 13:00 do 19:00 

OPRACOWANIE: GOK POTĘGOWO  

http://www.potegowo.pl/
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