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W numerze: 

➢ Kontrola w zakresie podarku od nieruchomości 

➢ Przejęcie części terenu przy jeziorze w 

Nieckowie 

➢ LIV sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Sieć wodociągowa w Malczkówku wykonana 

➢ Odbiór drogi Rzechcino – Nieckowo 

➢ Nowe stawki opłat  za korzystanie z cmentarzy 

komunalnych 

➢ Zwroty za dowóz dzieci Z niepełnosprawnością 

➢ Czarni Słupsk w Gminie Potęgowo 

➢ Koncert profilaktyczny 

➢ Zbiórka na rzecz hospicjum Miłosierdzia 

Bożego w Słupsku 

➢ Obchody Święta Niepodległości 

➢ Konkurs „Niepodległość oczami dziecka” - 

wyniki. 

➢ Udział dzieci i młodzieży z Gminy Potęgowo w 

zawodach karate 

➢ Warsztaty kuglarskie 

➢ ZWIERZowa Akcja Kastracja 2022 

 

KONTROLA W ZAKRESIE PODARKU OD 

NIERUCHOMOŚCI  

Informacja dotycząca planowanej kontroli 

podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości 

oraz podatku rolnego w 2023 roku 

Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w 2023 roku 

zaplanowane jest przeprowadzenie kontroli 

podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości 

oraz podatku rolnego. Uprasza się o powtórne 

zweryfikowanie złożonych dotychczas informacji. 

Dokonując weryfikacji danych należy zwrócić uwagę 

na wykazaną powierzchnię użytkową posiadanych 

budynków lub ich części, w tym budynków 

mieszkalnych, budynków pozostałych oraz budowli 

związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą*. 

W przypadku wystąpienia niezgodności, podatnik 

jest zobowiązany do złożenia korekty informacji na 

podatek od nieruchomości (druk IN-1) lub na 

podatek rolny (druk IR-1) zgodnie ze stanem 

faktycznym.  

Druki informacji podatkowych IN-1 oraz IR-1 wraz z 

załącznikami, znajdują się pod następującym 

linkiem: 

https://bip.potegowo.pl/a,23110,referat-

finansowy.html 

Termin aktualizacji danych oraz złożenia 

rzetelnych informacji mija z dniem 30.12.2022 

roku. 

Wójt Gminy Potęgowo nie będzie podejmował 

kroków prawnych wobec podatników, którzy złożą 

właściwe korekty informacji podatkowej IN-1 oraz 

IR-1 wraz z załącznikami. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 

59 845 49 94 lub osobiście w Urzędzie Gminy w pok. 

nr 1.  

* Zgodnie z art. 54 § 1 k. k. s. „Podatnik, który 

uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia 

właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy 

opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co 

naraża na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 

720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie”. 

Powierzchnię użytkową budynku lub jego części 

mierzymy: po wewnętrznej stronie pomieszczenia, 

na poziomie podłogi i w stanie całkowicie 

wykończonym. 

 

SPORZĄDZIŁA: G. BENDZMER 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://bip.potegowo.pl/a,23110,referat-finansowy.html
https://bip.potegowo.pl/a,23110,referat-finansowy.html
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PRZEJĘCIE CZĘŚCI TERENU PRZY 

JEZIORZE W NIECKOWIE 

W dniu 04.11.2022r. został podpisany akt notarialny 

w sprawie nieodpłatnego przekazania przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na rzecz 

Gminy Potęgowo działki nr 25/10 obręb Nieckowo. 

Jest to teren o powierzchni 4,1270 ha położony przy 

jeziorze Nieckowskim, który zostanie 

zagospodarowany na cele związane z inwestycjami 

infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań 

własnych gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej 

jako teren sportowo-rekreacyjny.  

Koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje m. 

in.: 

• budowę ścieżki edukacyjnej, 

• budowę nowych elementów małej 

architektury (wiaty, pomosty), 

• budowę miejsc postojowych,  

• wprowadzenie nowych elementów 

wyposażenia terenu (ławy i stoły piknikowe, 

grill, tablice informacyjne, pergole, ławki i 

kosze na śmieci). 

Gmina jako właściciel działki przy jeziorze zadba o 

poprawę ładu przestrzennego i podniesienie waloru 

użytkowego tego terenu. Będzie to miejsce zarówno 

do odpoczynku jak i do aktywnego spędzania czasu 

na świeżym powietrzu. 

SPORZĄDZIŁA: M. BEREZOWSKA  

LIV SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

29 listopada 2022 r. odbyła się LIV sesja Rady Gminy 

Potęgowo. Po otwarciu obrad przez 

Przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo 

Waldemara Zientarskiego i przyjęciu spraw 

protokolarnych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin 

przedstawił informację z działalności 

międzysesyjnej.  

Na sesji przedstawiono szereg informacji, tj.:  

1) Komendant Gminny OSP Potęgowo Piotr 

Basarab - informację o działalności 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Potęgowie w 

2022 roku. 

2) Komendant Komisariatu Policji w Główczycach 

Marcin Sidor - informację o stanie 

bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy 

Potęgowo za trzy kwartały 2022 roku. 

3) Dyrektorzy Szkół w Skórowie (Agnieszka Fir), 

Łupawie (Bogusław Cyrny) i Potęgowie (Leszek 

Domaszk) - informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

4) Pracownik ZUP Elżbieta Kędra - informacja o 

sposobie realizacji przez Zakład Usług 

Publicznych ZB. w Potęgowie  zadania pn. 

Utrzymanie terenów zielonych na terenie 

Gminy Potęgowo. 

 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu 

współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami działalności 

pożytku publicznego na rok 2023”; 

2) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Gdańsku o uznanie lasów za ochronne; 

3) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 

Gdańsku o uznanie lasów za ochronne; 

4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2022 rok; 

5) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022- 

2036. 

Na zakończenie radni złożyli wolne wnioski i 

informacje. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Szczegóły niebawem w protokole z obrad. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

SIEĆ WODOCIĄGOWA W MALCZKÓWKU 

WYKONANA 

Zakończona i odebrana została budowa sieci 

wodociągowej w Malczkówku.  

 

W zakres zamówienia wchodziła sieć wodociągowa 

o długości 1070,30 m z rur PE 90  

wraz z nadziemnymi hydrantami p. pożarowymi 

DN80 (3 szt.) i przyłączami z rur PE 32 mm o łącznej 

długości 73,70m (14 sztuk). Sieć poprowadzono od 

istniejącego wodociągu (skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej nr 211 z działką gminną nr 33/37, 

obręb Karżnica) Celem inwestycji było zaopatrzenie 

w wodę domów mieszkalnych i gospodarstw 

rolnych, korzystających do tej pory z własnych ujęć 

oraz zabezpieczenie wody do celów 

przeciwpożarowych. Wykonano badanie wody pod 

względem sanitarnym oraz badanie wydajności 

hydrantów zewnętrznych pod kontrolą i w 

uzgodnieniu z Zakładem Usług Publicznych w 

Potęgowie – użytkownika sieci.  

Jest to ważna informacja dla mieszkańców 

Malczkówka, gdyż oznacza to, iż można już składać 

do Zakładu Usług Publicznych wnioski o wydanie 

warunków technicznych dla wykonania przyłącza do 

sieci wodociągowej. Pobór wody będzie możliwy po 

uzyskaniu przez Gminę pozwolenia na użytkowanie, 

co nastąpi w najbliższym czasie.  

Koszt budowy wodociągu w Malczkówku wyniósł 

525.433,00 zł. 

Przypominamy, iż zadanie to jest jednym z trzech 

realizowanych w ramach inwestycji pn.: 

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w 

Gminie Potęgowo – Dąbrówno, Potęgowo, 

Malczkówko, na które Gmina otrzymała 

dofinansowanie z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ 

POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. 

Wysokość dofinansowania wynosi 95% kosztów, tj. 

4.272,623,10 zł. 

Koszt całej inwestycji wynosi: 4.497.498,00 zł, w 

tym jeszcze kanalizacja sanitarna w Dąbrównie – 

3.221.120,00 zł, kanalizacja sanitarna w Potęgowie 

– 750.945,00 zł. 

Zadania w Dąbrównie i Potęgowie są już w dużej 

części wykonane i częściowo odebrane. Termin 

realizacji całej inwestycji zaplanowany jest do 19 

sierpnia 2023 r. Wykonawcą zadania jest firma 

pana Marka Wenty Usługi Wodno – Kanalizacyjne i 

C.O. z Mikorowa. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

ODBIÓR DROGI RZECHCINO – 

NIECKOWO 

15 listopada 2022r. dokonano odbioru robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: 

Przebudowa drogi gminnej Rzechcino – Nieckowo.  

 

Przebudowany został odcinek ma długość 486,00 m. 

Droga posiadała nawierzchnię gruntową.  Szerokość 

pasa drogowego w liniach rozgraniczających była 

zmienna. 

Wykonano drogę o szerokości 5,0 m, w tym dwa 

równoległe pasy z płyt betonowych oddzielonych od 

siebie pasem wypełnionym zagęszczonym 

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


S t r o n a  | 4 

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

INFORMATOR UGP 

kruszywem łamanym oraz pobocza o szerokości 1,1 

m z kruszywa łamanego. 

Nawierzchnia drogi składa się z następujących 

warstw: 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 

75 x 12 cm- z klasy betonu C30/37, zbrojone 

podwójnie; 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-

31,5 mm; 10 cm – warstwa osączająca z piasku 

Wykonano też zjazdy na działki położone wzdłuż 

przebudowywanego odcinka. 

Umowa z Wykonawcą - Usługi Transportowe Adam 

Chlechowicz z Kiełpina, reprezentowanym przez 

Piotra Chlechowicza - została podpisana w dniu 12 

września 2022 r. Wartość umowy na roboty 

budowlane 429.680,58 zł. 

Nadzór inwestorski sprawował Juliusz Bernat ze 

Słupska, koszt usługi 9.963,00 zł.  

Na realizację zadania Zamawiający otrzymał 

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych dla jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 122.510,00 zł.   

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

NOWE STAWKI OPŁAT  

ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY 

KOMUNALNYCH 

W związku z drastycznym wzrostem kosztów 

zagospodarowania odpadów z cmentarzy od lipca 

br. (wzrost o 246,75%), konieczne było dokonanie 

zmiany cen usług cmentarnych świadczonych przez 

Zakład Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie.  

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce 

komunalnej, do kompetencji rady gminy należy 

m.in. zatwierdzanie cen i opłat za usługi komunalne 

o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. Do tego katalogu usług należą mi.in. 

opłaty  

za korzystanie z cmentarzy komunalnych.  

W dniu 28.11.2022r. Rada Gminy Potęgowo podjęła 

Uchwałę Nr LII/497/2022 w sprawie zmiany 

Uchwały nr VII/47/2011 Rady Gminy Potęgowo z 

dnia 30 marca 2011r. „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 marca 

2019r. Nowe stawki opłat za usługi cmentarne 

zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od 

opublikowania Uchwały w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  

Zgodnie z załącznikiem do uchwały opłaty 

pobierane są za miejsca na groby ziemne na 20 lat,  

za przedłużenie ważności grobów ziemnych na 

kolejne 20 lat, za miejsca na groby murowane oraz  

za rezerwację miejsc na groby ziemne i murowane.  

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i 

ich urządzeń na terenie gminy Potęgowo. 

I. Opłata za miejsce grzebalne na okres 20 

lat 

1. Grób ziemny pojedynczy -1,0 m 

x 2,0 m 

490,00 

zł netto 

2. Grób ziemny dziecinny (do 6 lat) 

– 0,6 m x 1,2 m 

278,00 

zł netto 

3. Grób ziemny urnowy – 0,5 m x 

0,5 m 

278,00 

zł netto  

4. Grób ziemny rodzinny pionowy 

(głębinowy) – 1,0 m x 2,0 m 

695,00 

zł netto 

5. Grób ziemny rodzinny poziomy 

(2 miejsca grzebalne obok 

siebie)– 1,8m x 2,0m 

913,00 

zł netto 

II. Opłata za miejsca grzebalne murowane 

1. Grób murowany pojedynczy – 

1,0 x 2,2 m 

1122,00 

zł netto  

2. Grób murowany rodzinny 

pionowy (głębinowy) – 1,0 m x 

2,2m 

1918,00 

zł netto 

3. Grób murowany rodzinny 

poziomy – 1,8 x 2,2 m 

1918,00 

zł netto 

III. Opłata za przedłużenie ważności grobów 

ziemnych na następne 20 lat  

1. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego pojedynczego 

472,00 

zł netto  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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2. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego dziecinnego i 

urnowego 

236,00 

zł netto  

3. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego rodzinnego 

pionowego  

857,00 

zł netto 

4. Przedłużenie ważności grobu 

ziemnego rodzinnego 

poziomego  

857,00 

zł netto  

IV. Opłata za rezerwację  

1. Rezerwacja miejsca na grób 

ziemny pojedynczy na 20 lat 

693,00 

zł netto 

2.  Rezerwacja miejsca na grób 

ziemny urnowy na 20 lat 

347,00 

zł netto  

3. Rezerwacja miejsca na grób 

murowany pojedynczy  

1212,00 

zł netto 

4. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny ziemny pionowy na 20 

lat 

1165,00 

zł netto 

5. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny ziemny poziomy na 20 

lat 

1165,00 

zł netto 

6. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny murowany pionowy  

2134,00 

zł netto  

7. Rezerwacja miejsca na grób 

rodzinny murowany poziomy 

2134,00 

zł netto  

Do powyższych opłat zastosowanie ma stawka VAT 

w wysokości 8%.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

ZWROTY ZA DOWÓZ DZIECI Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

Od dnia 27.10.2022r. ustawodawca wprowadził 

zmiany w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, 

młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do 

przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.  

Zmodyfikowana ustawa, przewiduje zwrot kosztów 

jednorazowego przewozu w oparciu o określony 

algorytm, w którym jedną z decydujących 

zmiennych jest stawka za 1 kilometr przebiegu 

pojazdu, którą określać będzie rada gminy, w 

drodze uchwały. Stawka ta nie może być niższa niż: 

1) dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 

– 0,5214 zł, 

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 

900 cm3 – 0,8358 zł. 

Zmiana ma przyczynić się do zmniejszenia 

dysproporcji pomiędzy ponoszonymi, a 

refundowanymi kosztami dowozu. Zmiana systemu 

zwrotu kosztów jest koniecznym wsparciem dla 

rodziców, bez którego wielu z nich nie będzie w 

stanie realizować dowozu swoich dzieci do 

placówek oświatowych. Strony umowy (wójt i 

rodzice) mają 60 dni od dnia wejścia w życie 

nowelizacji na dostosowanie postanowień umowy 

do nowych regulacji. 

SPORZĄDZIŁA: A. SZARY 

CZARNI SŁUPSK W GMINIE POTĘGOWO  

30 września Gmina Potęgowo podpisała z drużyną 

koszykówki Czarni Słupsk umowę sponsorską. W 

zamian za przekazanie klubowi wsparcie finansowe, 

mogliśmy uczestniczyć już w jednym z trzech 

przewidzianych meczów, a w słupskiej Hali Gryfia 

został umieszczony moduł reklamowy z herbem 

naszej gminy. Umowa obejmuje promowanie 

Gminy Potęgowo, zdrowego stylu życia oraz 

propagowanie sportu jako alternatywnej formy 

spędzani wolnego czasu.  

 

Dzięki współpracy, mogliśmy gościć zawodników 

drużyny na terenie Gminy Potęgowo. Spotkania z 

zawodnikami odbyły się w SP Potęgowo i SP 

Łupawa. Uczniowie mieli okazję osobiście 

porozmawiać z zawodnikami, uczestniczyć we 

wspólnych warsztatach w formie krótkiego 

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


S t r o n a  | 6 

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

INFORMATOR UGP 

treningu-instruktażu oraz zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie jak równie otrzymać autografy koszykarzy. 

Promowanie Gminy Potęgowo poprzez 

sponsorowanie drużyny koszykarskiej to 

niewątpliwie jedna z ciekawszych form promocji. 

Poza samym umieszczeniem herbu gminy na stronie 

Klubu oraz na module reklamowym, który można 

zobaczyć podczas każdego meczu organizowanego 

w Hali Gryfia, daje również możliwość aktywnego 

uczestnictwa w rozgrywkach oraz osobistego 

reprezentowania Gminy Potęgowo kibicując 

sponsorowanej drużynie. 

SPORZĄDZIŁA: P. KUBICKA 

KONCERT PROFILAKTYCZNY 

16  listopada odbył się koncert zespołu Alfah 

Femmes w ramach koncertu profilaktycznego w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.  Udział w 

nim wzięła młodzież ze  Szkoły Podstawowej w 

Potęgowie, Szkoły Podstawowej  w Łupawie, oraz 

Szkoły Podstawowej  w Skórowie .  

 

Zespół na scenie zaprezentował autorską twórczość 

oraz interpretacje klasyki muzyki amerykańskiej lat 

70. i 80., uzupełniając ten występ o prelekcje i 

referaty dotyczące profilaktyki uzależnień i walk z 

nałogami.  

Występ zespołu na żywo miał w założeniu wzmocnić 

przekaz dotyczący zagrożeń związanych ze 

szkodliwymi nawykami oraz nałogami, jak również 

umożliwić prostszą i skuteczniejszą transmisję 

profilaktycznej treści do świadomości 

młodzieżowego odbiorcy. 

 

SPORZĄDZIŁA : A. ROMANKÓW  

ZBIÓRKA NA RZECZ HOSPICJUM 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SŁUPSKU  

1 listopada br. po raz kolejny wolontariusze z Gminy 

Potęgowo włączyli się w kwestę na  rzecz Hospicjum 

Miłosierdzia Bożego w Słupsku.  

 

Zbiórki odbyły się przy cmentarzach w Potęgowie i 

Łupawie. Dzięki waszej hojności w Potęgowie, 

zebrano kwotę 7.878,45 zł, a w Łupawie 4.951,20 zł. 

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za ich 

zaangażowanie, a wszystkich darczyńcom za Wasze 

wsparcie i wielkie serce! 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  

Uroczyście i podniośle było w Gminie Potęgowo w 

przededniu 104 rocznicy Święta Niepodległości. Aby 

upamiętnić te wydarzenia, 10 listopada 2022 r. o 

godzinie 17.00 odbyła się Msza Święta w Kościele w 

Potęgowie, którą odprawił Proboszcz Parafii 

Skórowo Ksiądz Waldemar Pielecki, a o wyjątkową 

oprawę muzyczną zadbał Pan Marcin Karczewski, 

któremu przygrywała na flecie Julia Marchewka. Po 

uroczystej mszy w intencji Ojczyzny mieszkańcy 

Gminy przemaszerowali do Gminnego Centrum 
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Kultury w Potęgowie, gdzie odbyły się główne 

uroczystości, upamiętniające walkę o 

Niepodległość. Nad zabezpieczeniem przemarszu 

czuwali strażacy z OSP w Potęgowie i OSP w 

Łupawie, a uroczysty korowód poprowadziły poczty 

sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie, 

Skórowie, Łupawie oraz poczet sztandarowy OSP w 

Łupawie. 

 

Do sali Gminnego Centrum Kultury przybyli 

zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Potęgowo Pan 

Dawid Litwin, Zastępca Wójta Pani Anna Boniecka, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Waldemar 

Zientarski, Radni Gminy Potęgowo, Skarbnik Gminy 

Potęgowo Pani Dorota Majchrzak, Dyrektor SP w 

Skórowie Pani Agnieszka Fir, Dyrektor GBP w 

Potęgowie Pani Joanna Prince Gołębiewska, 

Dyrektor ZS w Łupawie Pan Bogusław Cyrny, 

Zastępca Dyrektora SP w Potęgowie Pan Sławomir 

Hinca, Dyrektor Przedszkola w Potęgowie Pani 

Agnieszka Kielas, Proboszcz Parafii Skórowo Ksiądz 

Waldemar Pielecki, Wikariusz Parafii Skórowo 

Ksiądz Zbigniew Kulas, Kierownik ŚDS Pan Paweł 

Wilkowski, sołtysi, mieszkańcy gminy, dzieci i 

młodzież ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie wraz 

z nauczycielami oraz artyści występujący tego dnia 

na naszej scenie.  

Uroczystość rozpoczęło uroczyste odśpiewanie 

Hymnu Państwowego, a w klimat wprowadzili 

Zastępca Dyrektora SP w Potęgowie Pan Sławomir 

Hinca i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 

Potęgowie Pani Joanna Basiak. Aby uczcić narodowe 

święto, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w 

Potęgowie zaprezentowały przedstawienie pt. 

„Polska to my”. Spektakl przeplatany był występami 

uczniów klas drugich i trzecich. Występy dzieci 

przygotowali: pan Sławomir Hinca, panie: Weronika 

Piołunkowska, Izabela Kosior, Barbara 

Krasnoborska, Dorota Weiwer, a w dekoracji 

pomagała pani Monika Klimczyk. O nagłośnienie 

zadbał pan Daniel Spoczyński. Po części artystycznej 

zostały wręczone nagrody laureatom i uczestnikom 

konkursu "Niepodległość oczami dziecka". Na 

zakończenie występów podziękowania za 

zaangażowanie, kultywowanie tradycji i życzenia na 

nadchodzące święto złożył Wójt Gminy Potęgowo 

Pan Dawid Litwin. Tradycyjnym akcentem był słodki 

poczęstunek przygotowany przez pracowników 

Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, którym w 

tym roku pomagała pani Wiktoria Pleskachova. 

Dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami 

świętowali obchody Niepodległej Polski i brali udział 

w tej doniosłej uroczystości. 

KONKURS „NIEPODLEGŁOŚĆ OCZAMI 

DZIECKA” - WYNIKI.  

Z okazji 104 rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości Gminny Ośrodek Kultury w 

Potęgowie zorganizował konkurs „Niepodległość 

oczami dziecka”. Do konkursu zgłoszono 44 prace, 

wykonane przez dzieci i młodzież w czterech 

kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły 

podstawowe: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII. 

 

Komisja konkursowa doceniła trud włożony w 

przygotowanie prac konkursowych i wyłoniła 

zwycięzców w poszczególnych kategoriach 

wiekowych: 

w kategorii „Przedszkola”: 

• miejsce – Kalina Malek  

• miejsce – Milena Mazurek  

• miejsce – Aleksander Ciesiulski 

• wyróżnienia: Lena Kulik, Jagoda Tracewicz, 

Marika Wysocka. 

• udział: Adrian Lemieszek, Aleksandra Lipska, 

Aniela Zawadzka, Milena Mazurek. 
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w kategorii „klasa I-III”: 

• miejsce – Zosia Graczyk 

• miejsce – Maja Różańska 

• miejsce – Dobromił Malek 

• wyróżnienie: Anna Szustakiewicz 

• udział: Hanna Roman, Aleksandra Kuś, Julia 

Pikuła, Jakub Kąkel- Stróżyński, Hubert 

Brylowski, Antonii Smolak, Marcelina 

Zawadzka, Salomea Kisiel. 

w kategorii: „ klasa IV-VI”: 

• miejsce ex aequo – Alan Piepka (Potęgowo), 

Miłosz Mielewczyk 

• miejsce - Julia Mazurek  

• miejsce ex aequo – Inka Malek, Martyna 

Ruszała  

• wyróżnienia: Aleksandra Smolak, Oliwia 

Wojtas  

• udział: Piotr Wysocki, Miłosz Wasilewski, 

Hanna Ramult, Zuzanna Majewska, Bartosz 

Kopanajko, Lena Brylowska, Patryk Gąsior, 

Michalina Semak, Ksawery Kosior, Magdalena 

Kozłowska. 

w kategorii: „VII – VIII”: 

• miejsce – Olga Puton  

• udział: Igor Kopanajko. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za 

aktywne włączenie się w i kultywowanie tradycji. 

UDZIAŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY 

POTĘGOWO W ZAWODACH KARATE  

W sobotę 19 listopada br. odbyły się VIII GRAND 

PRIX INTERNATIONAL KARATE WKF LĘBORK 2022. 

Przedstawiciele z Gminy Potęgowo zdobyli 

drużynowy brąz dla drużyny chłopców oraz odnieśli 

indywidualne sukcesy . 

Wśród zawodników, na co dzień trenujących w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie, znaleźli się 

m.in.: Julia Socha, Milena Moczulska, Vanessa 

Ogrodniczuk, Brayan Ogrodniczuk, Igor Tęcza, Filip 

Smajda, Jan Sokulski, Igor Wołyniec.  

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i 

życzymy dalszych sukcesów! 

WARSZTATY KUGLARSKIE 

22 listopada br. w GOK-u mieliśmy okazję gościć 

niezwykłego gościa. Iwo Bochat- żongler i 

cyrkowiec, zaznajomił dzieci z Gminy Potęgowo z 

tajnikami sztuki cyrkowej. Wprowadził w świat 

magicznych sztuczek, a następnie zaprosił do 

wspólnych warsztatów żonglerskich w których 

dzieci z przyjemnością wzięły udział.  Dziękujemy za 

odwiedziny i wesoło spędzony czas!  

OPRACOWANIE: GOK 

ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA 2022 

W roku bieżącym Gmina Potęgowo, we współpracy 

z Fundacją Zwierz w Bieruniu, wprowadziła program 

pn.: „ZWIERZowa Akcja Kastracja”, którego celem 

było zmniejszenie bezdomności zwierząt poprzez 

realizację zabiegów kastracji i/lub znakowania 

mikroczipem zwierząt t. j. kotów i psów. Z oferty 

darmowej kastracji psa lub kota mógł skorzystać 

każdy mieszkaniec gminy, będący właścicielem lub 

opiekunem zwierzęcia.  

We wrześniu do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęły 

44 wnioski o dofinansowanie zabiegu kastracji oraz 

znakowania zwierząt w ramach „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potęgowo 

w 2022 roku.” 

Zabiegi w ramach prowadzonej akcji wykonywał Pan 

Andrzej Baczyński prowadzący Lecznicę 

Weterynaryjną w Słupsku „Klinika dla zwierząt”. Po 

podsumowaniu programu dokonano kastracji i 

znakowania 14 kotek, 4 kocurów, 11 suczek oraz 5 

psów, łącznie 34 zwierząt. 

Całkowita wartość zadania wyniosła: 8 510,00 zł.  

Środki finansowe na ten cel pochodziły w 50% z 

budżetu gminy i 50% darowizny pochodzącej od 

Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt 

„ZWIERZ”.   

SPORZĄDZIŁA: KAMILA RAMULT  
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