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Awans Gminy Potęgowo
 w rankingu Wspólnoty

Gmina Potęgowo nie zwalnia tempa  
i pnie się w górę rankingu inwestycji samo-
rządowych Pisma Samorządowego WSPÓL-
NOTA. W tegorocznym zestawieniu udało 
nam się awansować aż o 172 pozycje.

Ranking „Wspólnoty” porównuje, która 
gmina wydaje najwięcej pieniędzy ze swojego 
budżetu na inwestycje w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Wśród 1523 klasyfikowanych gmin 
wiejskich, Gmina Potęgowo w tym roku znala-
zła się na wysokiej 192. pozycji. W ten sposób 
poprawiamy wyniki z lat poprzednich, gdy sa-
morząd zajmował miejsca 364 (lata 2017-2019) 
oraz 414 (lata 2018-2020). 

W powiecie słupskim najwyżej w zestawieniu 
uplasowała się Gmina Słupsk (29. miejsce), wy-
soko jest także Gmina Kobylnica i Gmina Ustka 
(135. oraz 139. miejsce). W dalszej części zesta-
wienia znajdziemy Gminę Dębnica Kaszubska 
(miejsce 532.), Gminę Główczyce (miejsce 858), 
Gminę Smołdzino (998. miejsce) oraz Gminę 

Damnica (1060. miejsce). W całym zestawieniu 
na 1. miejscu klasyfikacji „Wspólnoty” w katego-
rii gmin wiejskich znalazł się Kleszczów. Łódzka 
gmina, na terenie której znajduje się Kopalnia 
Węgla Brunatnego Bełchatów, od lat przoduje 
w rankingach zamożności i inwestycji. Podobnie 
jest z drugą na liście, pobliską Rząśnią.

W rankingu „Wspólnoty” pod uwagę brana 
jest całość wydatków majątkowych poniesio-
nych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przy-
padku 2019–2021). W ten sposób autorzy chcą 
uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika 
będącego podstawą rankingu, ponieważ wydatki 
inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednost-
kach, cechują się znaczną cyklicznością. Ran-
king inwestycji samorządowych dostępny jest na 
stronie www.wspolnota.org.pl.

Poniżej przedstawiamy jak kreowały się wy-
datki inwestycyjne w odniesieniu do całościo-
wych wydatków majątkowych w Gminie Potę-
gowo w latach 2017 – 2021.

Szanowni Mieszkańcy!
Przedkładam Państwu po dłuższej przerwie  

kolejne wydanie Głosu Potęgowa. Wydarzenia 
z roku 2021 i 2022 wywróciły do góry nogami 
rzeczywistość. Pandemia Covid-19, wojna na 
Ukrainie, galopująca inflacja spowodowały, iż 
każdy z nas został zmuszony do zmiany planów, 
priorytetów.

Okres ten był i jest nadal bardzo trudny dla  
nas wszystkich. Samorządy również muszą sta-
wić czoło nowym za daniom i wyzwaniom a nie 
jest to łatwe. Jednakże zapewniam Was drodzy 
Mieszkańcy, iż mimo wielu przeciwności nie 
zwolniliśmy tempa i cały czas podejmujemy wie-
le działań, które służą naszej społeczności, po-
zyskujemy środki zewnętrzne, realizuje inwesty-
cje i jesteśmy blisko Was. Nie byłoby to możliwe 
gdyby nie dobra współpraca z Radą Gminy Po-
tęgowo, jednostkami organi zacyjnymi i różnymi 
środowiskami dla których nadrzędnym dobrem 
jest rozwój naszej małej ojczyzny.

Poprzez tę formę komunikacji jaką jest  Głos 
Potęgowa pragnę Państwu przybliżyć podejmo-
wane działania na terenie naszej Gminy w sferze 
rozwoju gospodarczego, społecznego, kultural-
nego i sportowego. Życzę Państwu przyjemnej 
lektury.

Wójt Gminy Potęgowo
Dawid Litwin

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH GMINY POTĘGOWO W LATACH 2017-2021

Rok Wydatki  
ogółem

w tym:
Wydatki na zakupy  

inwestycyjne
Wydatki  

inwestycyjne

2017 36 071 915,12 508 841,18 4 285 332,70

2018 40 450 313,40 81 242,62 7 007 476,93

2019 43 458 287,69 95 209,76 7 741 665,03

2020 44 726 008,16 209 584,20 6 241 244,29

2021 54 801 663,10 1 093 123,53 10 853 088,65

RAZEM 219 508 187,47 1 988 001,29 36 128 807,60
kwoty w złotówkach
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INWESTYCJE GMINNE
POTĘŻNE INWESTYCJE W GMINNYCH SZKOŁACH

W szkołach w Łupawie i Potęgowie do
konano już częściowego odbioru prac w ra
mach modernizacji obiektów edukacyjnych. 
Jest to pierwsze z zadań, na które Gmina 
otrzymała dofinansowanie z Programu In
westycji Strategicznych.

W Szkole Podstawowej w Potęgowie roboty 
zostały już zakończone. Były związane głównie 
z przebudową części obiektu na oddział przed-
szkolny i dostosowaniem do przepisów ppoż.  
W ramach inwestycji  zmodernizowano toalety, 
wymienionych zostało sześć okien oraz osiem 
hydrantów wewnętrznych, naprawione zostały 
schody do pomieszczeń kuchennych. Wydzielo-
na została z obiektu część przedszkolna i uzy-
skano cztery pomieszczenia dla dzieci. Wyko-
nano też prace związane z zagospodarowaniem 
terenu i utwardzono drogę pożarową.

W Szkole Podstawowej w Łupawie zakres 
robót jest szerszy. Wykonano prace związane  
z wymianą instalacji cen tralnego ogrzewania,  
w tym źródła ciepła: wy miana kotła węglowego 
na kocioł na biomasę, zdemontowano istniejące 
grzejniki C.O. oraz zamontowano nowe, prze-

budowano instalację c.w.u. w budynku wraz 
z montażem powietrznej pompy ciepła typu 
powietrze-woda. Przebudo wano też instalację 
elektryczną, zamontowano instalację fotowolta-
iczną. Wykonano pokrycie dachu wraz z ocie-
pleniem. Wyremontowano trzy sale dydaktyczne 
i pomieszczenie gospo darcze oraz wycyklinowa-
ny został parkiet w sali gimnastycznej.

- Cieszymy się z pozyskanych przez Gmi-
nę Potęgowo środków na modernizację szkół. 
Remont związany z termomodernizacją szkoły 
w Łupawie był oczekiwany od kilkunastu lat. 
Szeroki zakres prac wpłynie na estetykę i wy-
gląd budynku szkoły, ale także poprawi warunki 
pracy pracowników i co najważniejsze komfort 
nauki uczniów - dodaje dyrektor SP w Łupawie- 
Bogusław Cyrny.

Pozostały jeszcze do wykonania roboty zwią-
zane z elewacją budynku, instalacją odgromową 
oraz oświetleniem zewnętrznym w terminie do 
końca września 2023 r. Wartość całkowita inwe-
stycji wynosi  4.905.885,86 zł z tego dofinanso-
wanie wynosi aż 85% kosztów robót budowla-
nych czyli 3.613.962,61 zł.

DROGA DO RZECHCINA
W trakcie realizacji jest przebudowa dro

gi gminnej Rzechcino – Nieckowo.
Wyznaczony odcinek ma długość niemal 

0,5 km. Projekt obejmuje wykonanie drogi  
o szerokości 5 m, w tym dwa równoległe pasy  
z płyt beto nowych oddzielone od siebie pasem 
kruszywa. Pobocza obustronne będą również 
z kruszywa, wykona ne zostaną także zjazdy na 
działki., co z pewno ścią poprawi komfort poru-
szania się po drodze.

Wartość umowy na roboty budowlane wyno-
si 429.680,58 zł, z tego dofinansowanie w wy-
sokości 122.510 zł Gmina Potęgowo otrzymała  
ze środków budżetu Województwa Pomorskie-
go związanych z wyłączeniem z produkcji grun-
tów rolnych dla jednostek samorządu terytorial-
nego. 

Z przebudowanej dro gi będziemy mogli  
w pełni korzystać pod koniec bieżącego roku.

PRZEBUDOWA DROGI W SKÓROWIE

21 września została podpisana umowa na 
przebudowę drogi w Skórowie wraz z mo-
dernizacją wodociągu.

Ta długo wyczekiwana inwestycja ułatwi ko-
munikację w samym centrum miejscowości. Za-
planowano przebudowę drogi od drogi powiato-
wej nr 1187G wzdłuż drogi gminnej w kierunku 
szkoły i kościoła, a następnie w stronę Niecko-
wa za przepust. Projekt obejmuje wykonanie 
drogi twardej o nawierzchni asfaltowej łącznej 
długości 766 mb oraz sieci wodociągowej o dłu-
gości 534 m.

Całkowity koszt robót wyniesie 3.144.372 zł, 
dofinansowanie w kwocie 2.987.153,40 zł czyli 
aż w 95% wartości inwestycji zostało pozyskane 
z Programu Inwe stycji Strategicznych. Wkład 
własny Gminy wyniesie zaledwie 157.218,60 zł. 
Prace powinny zakończyć się w paździer niku 
2023 r. 
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LI sesja Rady Gminy Potęgowo odbyła 
się 29 września 2022 r.

Podczas obrad Skarbnik Dorota Majchrzak 
przedstawiła zebranym informację o przebiegu 
wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. 
Wójt Dawid Litwin przedstawił informację  
z działalności międzysesyjnej. Podczas sesji 
przyjęto 12 uchwał. Jedna z uchwał nie została  
przez Radnych Gminy przyjęta (dotycząca zby-
cia nieruchomości gminnej w Chlewnicy).

Na skutek podjętych uchwał Gmina Potę-
gowo wzbogaciła się o kolejny plan zagospoda-
rowania przestrzennego, tym razem na terenie 
miejscowościach Chlewnica i Żychlin. Celem 
sporządzenia planu było umożliwienie lokaliza-
cji centrum logistycznego, co związane jest ze 

wzrostem potencjału transportowego i gospo-
darczego naszej Gminy. Obszar objęty opraco-
waniem wynosi 45 ha.

Ponadto podjęto decyzję o przekazaniu  
10 tys. zł dla Stacji Pogotowia Ratunkowego na 
zakup wyposażenia medycznego do nowo naby-
tego przez stację ambulansu ratunkowego.

W sesji uczestniczył Komendant Miejski Po-
licji w Słupsku nadkomisarz Mariusz Mejer, któ-
ry podziękował za podjęcie uchwały o przekaza-
niu środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na remont pomiesz-
czeń Posterunku Policji w Potęgowie. 

Tradycyjnie na zakończenie sesji radni oraz 
goście złożyli wolne wnioski.

RADA GMINY

POWSTAJE KANALIZACJA W DĄBRÓWNIE
Trwa realizacja inwestycji, która obej

muje wykonanie sieci kanalizacji sanitar
nej wraz z przepompowniami ścieków oraz 
przyłączami kanalizacyjnymi w Dąbrównie.

Planowany przebieg sieci dotyczy zabudo-
wanej części miejscowości z włączeniem do ist-
niejącej sieci kanalizacji w Grąbkowie. Łącznie 
długość sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej 
wynosić będzie ponad 6 km, zamontowane zo-
staną dwie przepompownie oraz wykonane zo-
stanie 56 szt. przyłączy do granicy działek.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Dąbrówno to kolejny krok na rzecz 
poprawy standardu życia mieszkańców gminy 
Potęgowo, jak również realne działanie na rzecz 
ochrony środowiska. 56 nowych przyłączy ka-

nalizacyjnych oznacza wyłączenie z użytkowa-
nia 56 szamb, często nieszczelnych, nie opróż-
nianych przez podmioty do tego upoważnione, 
stwarzających zagrożenie mikrobiologiczne dla 
wód podziemnych oraz zdrowia mieszkańców – 
mówi Elwira Szewczyk, dyrektor Zakładu Usług 
Publicznych Z.B w Potęgowie.

Całkowity koszt robót wyniesie 3.221.120 
zł, dofinansowanie w kwocie  3.060.064 zł czyli 
aż 95% wartości inwestycji zostało pozyskane 
z Programu Inwe stycji Strategicznych. Wkład 
własny Gminy wyniesie tylko 161.056 zł.

Zakończenie prac planowane jest w sierpniu 
2023 roku.

ŚWIETLICA NA UKOŃCZENIU

Już niebawem mieszkańcy Głuszyna 
będą cieszyć się nową, piękną, świetlicą.

Roboty budowlane są bardzo zaawansowane 
i na chwilę obecną trwają prace wykończeniowe. 
Pozostanie jeszcze wyposażenie świetlicy w me-
ble i niezbędny sprzęt.

Budynek został zaprojektowany jako obiekt 
parterowy o powierzchni użytkowej prawie 
125 m2 i ogrzewaniu ekologicznym- pompą 
po wietrzną. Do budynku wykonany już został 
dojazd z kostki brukowej betonowej. Koszt in-
westycji wynosi ponad 900.000 zł,  z czego do-
finansowanie w wysokości  476.000 zł Gmina 
pozyskała ze środków Funduszu Przeciwdziała-
nia CO VID-19 dla gmin z przeznaczeniem na 
inwe stycje realizowane w miejscowościach, w 
któ rych funkcjonowały zlikwidowane państwo-
we przedsiębiorstwa gospodarki rolne. 

Jest to inwestycja długo wycze kiwana przez 
mieszkańców Głuszyna i już nie możemy się 
doczekać, kiedy będą mogli z niej w pełni ko-
rzystać.



DZIEJE SIĘ W GMINIE

JUBILEUSZ „ZŁOTE GODY”

We wrześniu w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Potęgowie odbył się Jubileusz 50le-
cia pożycia małżeńskiego pięciu par z tere-
nu Gminy Potęgowo.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubi-
latów, podziękowania za godne i długie pożycie 
małżeńskie, za piękny przykład dla młodego po-
kolenia przekazał Wójt Dawid Litwin.

Złote Gody to niecodzienna i wspaniała 
chwila nie tylko dla Jubilatów, ich rodzin, ale 
także dla władz państwowych i samorządowych. 
Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obra-
zy sprzed lat. Było to wyjątkowe wydarzenie i 
okazja, aby zatrzymać się, pomyśleć i spojrzeć 
wstecz na to, co udało się przeżyć i osiągnąć.

Głównym punktem uroczystości było ude-
korowanie Jubilatów przyznanymi przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Wręczenia medali, 
listów gratulacyjnych oraz kwiatów i słodkich 
upominków dokonali Wójt Gminy Potęgowo  

Dawid Litwin, zastępca wójta Anna Boniecka, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alicja Wal-
kusz oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Joanna Basiak.

Jak otrzymać medal? W Urzędzie Stanu Cy-
wilnego należy złożyć skrócony odpis aktu za-
warcia związku małżeńskiego oraz kserokopie 
dowodów osobistych obojga Jubilatów.

Odznaczenia państwowe otrzymali

Wiesława i Edmund Mikulscy 51 lat
Bronisława i Krystian Rycher  50 lat
Halina i Tadeusz Janowicz    50 lat
Teresa i Bernard Pawłowscy    50 lat
Helena  i Jan Szklarz     50 lat

Dwie duże firmy, Doram Design oraz 
Agravis Technik Polska, otworzyły swoje 
oddziały w Gminie Potęgowo.

- Przybywa w Gminie Potęgowo inwesto-
rów, co ma bezpośrednie przełożenie na liczbę 
i konkurencyjność ofert pracy. Tylko od począt-
ku roku zostało zarejestrowanych 16 nowych 
podmiotów gospodarczych, które siedzibę mają 
na naszym terenie. Cieszę się, że rośnie zainte-
resowanie firm naszą ofertą dla biznesu. Są to 
poważni oferenci, którzy gwarantują nie tylko 

NOWE FIRMY I WIĘCEJ MIEJSC PRACY
wysoką jakość swoich produktów, ale również 
oferują dobre warunki rozwoju dla mieszkań-
ców- mówi Wójt Dawid Litwin .

Firma Doram Design zajmuje się produk-
cją i sprzedażą mebli ogrodowych. Obecnie 
przedsiębiorstwo zatrudnia 30 pracowników.  
W szerokiej gamie produktów oferowanych 
przez firmę, znajdziemy luksusowe komplety 
wypoczynkowe, krzesła, stoły, leżaki, pokrowce, 
a także poduszki meblowe. Firma posiada rów-
nież manufakturę, w której tworzy eleganckie 

akcesoria do ogrodu i salonu. 
Druga nowa działalność na terenie naszej 

gminy to oddział Agravis Technik Polska. To 
dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo 
oferujące sprzęt rolniczy m.in. ciągniki, kom-
bajny, sieczkarnie, prasy kostkujące i zwijające, 
technologie zbioru pasz i ochronę upraw. Obec-
nie zatrudnionych jest sześć osób, planowane 
jest zwiększenie zatrudnienia do 10 osób.

Zapraszamy kolejnych przedsiębiorców do 
inwestowania w Gminie Potęgowo.
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LIST W BUTELCE ODNALEZIONY W GŁUSZYNKU
Niesamowite znalezisko odkryto w Głu-

szynku podczas prac ziem nych na terenie 
dawnego biura PGR. Pra cownik ZUPu, Pan 
Jarosław Zaborowski natknął się na butelkę 
z tajem niczą zawartością i od razu wiedział, 
że jest to cenne odkrycie.

- Byłem zaskoczony kiedy udało się odczytać 
datę na liście. Nie chciałem, żeby ktoś zniszczył 
butelkę, dlatego zaniosłem ją do urzędu – mówi 
Pan Jarosław. Dzięki pomocy pracowników 
urzędu oraz mieszkańców udało się nawiązać 
kontakt z jed ną z osób z listy – Panią Mariolą 
Kapałką (Lu bińską) – autorką listu.

Pani Mariola zgodziła się przyjść do urzędu 
i spróbować opowiedzieć nam trochę na temat 
tamtego wydarzenia. Kluczowym momentem 
spotkania było po kazanie zawartości butelki. 
Pani Mariola nie kry ła wzruszenia, gdy zobaczy-
ła list na własne oczy.

- Ten list przywołał wspomnienia ze szkol-
nych czasów – mówiła Pani Mariola – szkoda że 
jednej osoby nie ma już z nami – kontynuowała.

Od tego momentu rozpoczęła się sentymen-
talna podróż do czasów młodości naszego Go-
ścia. Zapytana o okoliczności wydarzenia, Pani 
Mariola opowiedziała, że szkoła organizowała 
uczniom rozmaite zadania z okazji pierwszego 
dnia wiosny. Dla wielu z nas 21. marca koja-
rzony był raczej z tzw. „Dniem Wagarowicza”. 
W przypadku czasów szkolnych, wspominanych 

przez Panią Mariolę, kadra nauczycielska znaj-
dowała uczniom zamiast standardowych lekcji, 
rozmaite zajęcia na świeżym powietrzu. Były to 
np. prace porządkowe wokół szkoły czy właśnie 
sadzenie drzew. Te konkretnie drzewo (niestety 
Pani Mariola nie była w stanie przypomnieć so-
bie gatunku) zostało posadzone w parku przed 
budynkiem biura PGR w Głuszynku, nieopodal 
świetlicy w której młodzież mogła spędzać wol-
ny czas. Pani Mariola wraz z Panią Władysławą 
były wówczas uczennicami klasy VII, poszasta-
li trzej Panowie uczęszczali wówczas do klasy 
VIII. Pani Mariola bardzo ciepło wspomina-
ła cza sy szkolne, ówczesne relacje pomiędzy 
uczniami czy sąsiedzkie.

- Były to fajne czasy – mówi nasz Gość - każ-
dy się znał, ludzie potrafili się spotkać bez uma-
wiania. Teraz sąsiedzi się nie znają, zamyka ją się 
w domach – dodaje ze smutkiem.

Pomimo tego, że od zakopania butelki z li-
stem minęło prawie 50 lat, wiele wspomnień 
Pani Marioli z tamtych lat było wciąż wyraźnych. 
Wywiad pozwolił nam przenieść się na chwilę 
do całkiem innej rzeczywistości – w której czas 
płynął wolniej, a życie, pomimo tego, że bez wy-
gód, wydawało się łatwiejsze.

Tę niesamowitą historią zainteresowały się 
również media. Reportaż o jej bohaterach mo-
gliśmy obejrzeć m.in. w telewizji TVN w poran-
nym programie „Dzień Dobry TVN”.
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Samorządowcy ze Śląska oraz z Pomorza 
odwiedzili Gminę Potęgowo w ramach Po-
morskoŚląskiego Konwentu Samorządów, 
który odbył się 6 października.

Wizyta studyjna dotyczyła zagadnień zwią-
zanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energe-
tycznego wspólnot lokalnych.

Podczas spotkania Wójt Gminy Dawid Li-
twin przedstawił wdrożone w naszej Gminie 
rozwiązania w zakresie szeroko rozumianej eko-
energetyki. 

- Pompy ciepła, panele fotowoltaiczne na 
budynkach użyteczności publicznej, oświetlenie 
ledowe, dopłaty dla mieszkańców do wymiany 
kopciuchów oraz budowa sieci ciepłowniczej, to 
w dużym skrócie, zadania jakie już zostały pod-
jęte w Gminie Potęgowo. Jako gmina staliśmy 

KONWENT SAMORZĄDOWY W POTĘGOWIE

się pionierami w Polsce w zakresie dostarcza-
nia taniego ciepła do mieszkańca z biogazow-
ni. Dzisiaj, kiedy każdy martwi się o to czy kupi 
węgiel czy nie? My pokazujemy, że można do-
starczyć tanie ciepło i ciepłą wodę do mieszkań-
ców oraz do żłobka, przedszkola, szkoły, urzędu 
gminy, ochotniczej straży pożarnej czy gminne-

go ośrodka kultury - mówi Dawid Litwin.
 Za tą odważną inwestycję samorządowcy 

z Polski pochwalili naszą gminę. Cieszymy się, 
że  możemy pokazać innym, to co razem z Radą 
Gminy i dzięki naszym mieszkańcom i przedsię-
biorcom już zrealizowaliśmy.



NAGRODA „BIAŁEGO BOCIANA” DLA NAUCZYCIELKI SP W ŁUPAWIE

Podczas uroczystej gali w zabytkowym 
pałacu w Damnicy rozdano „Białe Bocia-
ny 2022” najwyższe wyróżnienie w kulturze 
przyznawane w powiecie słupskim. Nagro-
dę „ Białego Bociana” otrzymała mieszkan-
ka naszej gminy Pani Zuzanna Malek.

Pani Zuzanna otrzymała nagrodę za eduka-
cję kulturalną  dzieci i młodzieży, popularyza-
cję muzyki, śpiewu oraz kultywowanie tradycji 
ludowych.

W 2008 roku, jako absolwentka Akademii 
Pomorskiej w Słupsku,po kierunku edukacja 
muzyczna Pani Zuzanna wybrała pracę w Szko-
le Podstawowej w Łupawie. Ukończyła  również 

studia podyplomowe: technika i plastyka, kwa-
lifikacyjne metodyczno-kulturoznawcze naucza-
nie języka kaszubskiego, zintegrowana edukacja 
wczesnoszkolna i przedszkolna.

Nauczycielka muzyki, plastyki, techniki i 
języka kaszubskiego jak sama mówi, realizuje 
swoje marzenia i oddaje się pasji zawodowej. Jest 
niezwykle kreatywnym i twórczym nauczycie-
lem. Od początku swojej pracy zawodowej była 
pomysłodawczynią i organizatorem różnych 
działań artystycznych i kulturalnych.

Od 2008 roku prowadzi chór szkolny „Łu-
pawia”, który daje jej wiele satysfakcji i radości, 
ale też wymaga ciężkiej i systematycznej pracy.  

W swoim dorobku artystycznym chór wydał 
trzy płyty muzyczne.

Wspólnie z wychowankami, absolwentami 
szkoły w Łupawie, rodzicami uczniów, Pani Zu-
zanna stworzyła teledysk świąteczny „Gloria”. 
Wielokrotnie angażowała się w organizację kon-
certów z różnych okazji. Z relacji Pani Zuzanny 
wynika, że najwięcej satysfakcji sprawiła jej or-
ganizacja koncertu  pieśni religijnych połączo-
nego z akcją charytatywną. Koncert na rzecz bu-
dującego się hospicjum w Pogorzelicach odbył 
się 19 czerwca 2022 roku w kościele w Łupawie. 
Na co dzień wraz z mężem aktywizuje lokalną 
społeczność, a w nagrodę za swoje zaangażo-
wanie zdobyli tytuł „ Gospodyni i Gospodarza 
Roku 2016” podczas Dożynek Powiatowych. 

- Nagroda Białego Bociana to wielkie wy-
różnienie, ale także podsumowanie prawie 15 
lat pracy, która na co dzień dostarcza mi wielu 
pozytywnych emocji i poczucia spełnienia w za-
wodzie nauczyciela - dodaje Zuzanna Malek.

KOLEJNE ŚRODKI NA USŁUGI SPOŁECZNE
Słupska Fundacja Progresja wraz z Gmi-

ną Potęgowo rozpoczęła realizację projektu 
pn: „Równe szanse – kompleksowe usługi 
społeczne na rzecz seniorów i osób z niepeł-
nosprawnościami”. 

Jest on skierowany do osób o różnym stop-
niu niesamodzielności w tym seniorów, osób 
z niepełnosprawnościami i chorobami prze-
wlekłymi, osób potrzebujących wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu i ich opiekunów, za-
mieszkujących Gminy Potęgowo, Słupsk, Ustka 
oraz powiat słupski. Projekt przewiduje 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, zostanie uru-
chomiona bezpłatna infolinia dla osób, które nie 
mogą bezpośrednio skorzystać z pomocy psy-
chologa.

Dla wielu mieszkańców będzie to nieocenio-
na pomoc w codziennym funkcjonowaniu, oka-
zja do integracji społecznej poprzez organizo-
wane w związku z realizacją projektu spotkania 
czy pikniki. Gmina Potęgowo otrzymała 100% 
dofinansowania ze środków UE w wysokości 
91.037,50 zł. Projekt będzie realizowany do 
czerwca 2023.

Szczegółowych informacji można uzyskać 
u pracownika Urzędu Gminy pani Anity Weso-
łowskiej, pod numerem 59 845 49 97.

Podczas dożynek powiatowogminnych 
10 września w Swołowie zostali uhonorowa-
ni i nagrodzeni mieszkańcy naszej gminy.

Bursztynowego Kłosa odebrał pan Tade-
usz Zieliński z Głuszynka. Natomiast odznakę  
„zasłużony dla rolnictwa” otrzymał Krzysztof  
Paliczek z Malczkówka. Sołectwo Potęgowo za-
jęło pierwsze miejsce w powiatowym konkursie 
na wieniec dożynkowy w kategorii wieniec nie-
konwencjonalny oraz w tej samej kategorii trze-
cie miejsce otrzymało Sołectwo Żochowo.

SUKCESY W SWOŁOWIE
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NOWY AMBULANS RATUNKOWY W POTĘGOWIE
Mieszkańcy regioniu mogą od teraz  

czuć się bezpieczniej. Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Słupsku przekazała nowy 
ambulans ratunkowy do eksploatacji w Pań-
stwowym Systemie Ratownictwa Medycz-
nego, który będzie stacjonował w podstacji 
Potęgowo.  

 Ambulans wyposażony jest w nosze ka-
retkowe elektryczno-hydrauliczne o udźwigu 
318 kg. Hydrauliczny system noszy ambulan-
sowych ułatwia ich podnoszenie i obniżanie.                                                                                                                                    
Ponadto ambulans ratunkowy wyposażony jest 
w najnowocześniejszy sprzęt medyczny ratujący 
życie.

Informację o nowym ambulansie przekazał 
Wójtowi Dawidowi Litwinowi oraz Przewod-
niczącemu Rady Gminy Waldemarowi Zien-
tarskiemu pracownik Stacji Pogotowia Andrzej 

Roman, zajmujący się transportem. 
To bardzo dobra wiadomość dla mieszkań-

ców naszej gminy i nie tylko, gdyż został pod-
wyższony poziom świadczonych usług przez 
ratowników medycznych. 

Wójt wraz Przewodniczącym Rady Gminy 
wyrazili radość z przekazania ambulansu, który 
już zaczął stacjonować w Potęgowie i został za-
dysponowany do pierwszych akcji. Aby wspo-
móc działanie Stacji Pogotowia Ratunkowego 
władze Gminy Potęgowo zdecydowały o prze-
kazaniu pomocy finansowej w wysokości 10.000 
zł.

Panowie ratownicy z dumą zaprezentowali 
sprzęt znajdujący się w karetce, która jest jedną 
z najnowocześniejszych w Polsce. Przypatrywa-
li się temu Wójt oraz radni Andrzej Bazowski i 
Mirosław Sudołowicz.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W NASZEJ GMINIE

W dniach 78 października 2022 r. przy 
Gminnym Ośrodku Kultury  Potęgowie od-
była się akcja profilaktyki zdrowotnej. 

Mieszkańcy naszej gminy mieli okazje sko-
rzystać 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 Fundu-
szu Zdrowia, Stowarzyszenia Stomijnego oraz  
Stowarzyszenia Amazonek, z którymi można 
było konsultować się w kwestiach profilaktyki 
zdrowotnej.

W październiku także w szkołach podsta-
wowych 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, te-
rapeuta uzależnień, muzyk. Pan Sławomir w 
swoim programie słowno – muzycznym, w 
przystępny sposób propagował zdrowy styl ży-
cia i kulturę języka; wskazywał zagrożenia, jakie 
niosą ze sobą uzależnienia od papierosów, alko-
holu, narkotyków dopalaczy a także  uzależnie-
nia behawioralne (uzależnienie od komputera, 

telefonu komórkowego, sieci internetowej, gier, 
agresji, przemocy, wulgaryzmów, hazardu).Te-
rapeuta zachęcał do walki ze słabościami. Pod-
kreślał znaczenie więzi rodzinnych, budowania 
pozytywnego obrazu samego siebie, właściwych 
przekonań i systemu wartości oraz większej 
świadomości własnych celów życiowych. Do 
zagadnień omawianych przez prowadzącego za-
jęcia wykonywane były na żywo utwory muzycz-
ne łączące tematy lub nawiązujące do tematu . 
W godzinach popołudniowych pan Sławomir 
Pyrko spotkał się z rodzicami naszych uczniów  
i przeprowadził profilaktyczną prelekcję.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POTĘGOWIE
CZYTAMY Z SERCEM

Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie  
i Filia w Łupawie wzięły udział w akcji „Czytamy 
z sercem”, która nawiązuje do obchodzonych 29 
września Światowego Dnia Serca i Ogólnopol-
skiego Dnia Głośnego Czytania. Pierwsze zaję-
cia w Filii w Łupawie zostały przeprowadzone 
21 września – były to warsztaty plastyczne, na 
kolejnych dzieci poznały budowę serca i dowie-
działy się jak o nie dbać.

Gminną Bibliotekę Publiczną w Potęgowie 
- w ramach akcji „Czytamy z sercem” odwiedzi-
ły zerówki ze SP w Potęgowie. Dzieci poznały 
budowę serca, a dzięki przeczytanemu opowia-
daniu „Bajka o sercu” dowiedziały się co mu 
szkodzi i jak należy o nie dbać, by być zdrowym 
i w pełni sił. Przedszkolaki poprzez warsztaty, 
mogły się także przekonać, jaką ciężką pracę wy-
konuje nasze serce. Ich zadaniem było uciskanie 
piankowego serca przez minutę. Jak się okazało 
nie było to takie proste. Pamiątką tegorocznej 
akcji „Czytamy z sercem” były własnoręcznie 
wykonane i ozdobione przez dzieci serduszka.

KREATYWNA ŚRODA
Filia w Łupawie od września 2022 r. prowa-

dzi w każdą środę twórcze warsztaty pod nazwą 
„Kreatywna środa”. Uczestnicy tych zajęć spo-
tykają się co tydzień i pod okiem p. Agnieszki 
Klawikowskiej tworzą niesamowite dzieła. Za 
każdym razem towarzyszy im dobry humor i 
świetna zabawa.
KONKURS „Z KSIĄŻKĄ NA WAKA-
CJACH”

Gminna Biblioteka Publiczna w Potęgowie 
w okresie letnim zorganizowała konkurs foto-

graficzny „Z książką na wakacjach”, którego 
celem jest zachęcanie mieszkańców gminy do 
spędzania wakacyjnego czasu z książką oraz 
promocja twórczej aktywności. We wrześniu na-
stąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Komisja kon-
kursowa przyznała dwa pierwsze miejsca i po 
jednym drugim i trzecim, a także wyróżnienia.

Laureaci konkursu: Monika Pokultinis, Jago-
da Zawacka, Julianna Zawacka, Ignacy Roman.
Wyróżnienia: Jagoda Tracewicz, Inka Malek, 
Olga Puton, Hanna Roman,

Serdecznie gratulujemy!

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE
DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA 
UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO 
DOMU SAMOPOMOCY  
W POTĘGOWIE

W pierwszych dniach października pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Potęgowie wzięli udział w VIII Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnospraw-
nych Słupsk 2022, który odbył się pod patrona-
tem Starosty słupskiego Pawła Lisowskiego. 

Na scenie wystąpiło łącznie dziewięćdziesię-
ciu trzech uczestników/ artystów. Celem tej cy-
klicznej  imprezy jest  zainteresowanie różnych 
środowisk społecznych działalnością na rzecz 
osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. 
Nasi podopieczni wystąpili ze  sztuką „Tacy 
My-to My”. Wypadli świetnie i już się szykują do 
następnych kulturowych wyzwań.
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sprawy społeczne
W Gminnym Ośrodku Pomocy Spo

łecznej w Potęgowie do 30 listopada 2022 r. 
można składać wnioski na dodatki węglowe 
oraz dodatki dla gospodarstw domowych z 
tytułu wykorzystywania niektórych źródeł 
ciepła.

O dodatek węglowy może ubiegać się go-
spodarstwo domowe, dla którego głównym 
źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem ka-
miennym, brykietem lub peletem, zawierającymi 
co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek 
węglowy to jednorazowe świadczenie w wyso-
kości 3000 złotych. Dodatek ten nie przysługuje 
gospodarstwom domowym objętym pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywa-
nia niektórych źródeł ciepła.

O dodatek dla gospodarstw domowych 
może ubiegać się gospodarstwo domowe, dla 
którego głównym źródłem ciepła jest kocioł na 
paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia wę-
glowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane 
peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub 
inym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy za-
silany skroplonym gazem LPG, albo kocioł ole-
jowy.

Wysokość dodatku jest uzależniona od źró-
dła ciepła i wynosi:

1) 3000 zł – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe za silany 
peletem drzewnym lub innym rodzajem bioma-
sy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, ko minek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku chenny, 
piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drew-
nem kawałkowym;

3) 500 zł – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG;

4) 2000 zł – w przypadku gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o 

wyżej wymienione dodatki jest wpisanie lub 
zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (CEEB) dnia 11 
sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypad-
ku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub 
zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB (np. w 
nowo wybudowanym budynku bądź urucho-
mienie nowego źródła w istniejącym już budyn-
ku).

Dodatek możemy otrzymać tylko raz i tylko 
na jedno źródło ciepła.

Do wypełnienia wniosku niezbędne są: do-
wód osobisty oraz numer rachunku bankowego, 
na który zostanie przelana kwota dodatku. Jeżeli 
wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospo-
darstwa domowego, konieczne będą też numery 
PESEL pozostałych domowników.

Informujemy, iż zgodnie z komunika-
tem podanym przez Ministerstwo Zdrowia  
w przypadku awarii elektrowni jądrowej  
i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego 
jodu konieczne jest podanie osobom w okre-
ślonych kategoriach wiekowych, przebywają-
cym na terenie zagrożonym tabletki zawiera-
jącej wysokie stężenie stabilnego jodu. 

Na chwilę obecną w magazynie Obrony 
Cywilnej Urzędu Gminy w Potęgowie zgod-
nie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji zgromadzono niezbędną ilość 
tabletek jodku potasu. 

W przypadku zagrożenia skażeniem ra-
diacyjnym będą one wydawane mieszkańcom 

Gminy Potęgowo w punktach w następują-
cych lokalizacjach:

• dla mieszkańców Potęgowa – w siedzibie 
OSP Potęgowo, ul. Pocztowa 2,

• dla mieszkańców Łupawy – w siedzibie 
OSP Łupawa, Łupawa 19A,

• dla mieszkańców pozostałych miejsco-
wości u sołtysów poszczególnych sołectw.

Podejmowane obecnie działania to stan-
dardowa procedura przewidziana w przepi-
sach prawa i stosowana na wypadek wystą-
pienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. 
Jednocześnie informujemy, że obecnie takie-
go zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżą-
co monitorowana.

PROFILAKTYKA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA UWOLNIENIA  
RADIOAKTYWNEGO JODU DO ATMOSFERY

ZAPROSZENIE - Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
Zapraszamy serdecznie na obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościa-

mi, które odbędą się 02.12.2022 w GOKu o godzinie 16:00. 
Podczas wydarzenia odbędzie się między innymi premiera filmu pt.: „WIARA.NADZIEJA.

MIŁOŚĆ” przygotowanego przez uczniów SP w Łupawie, występy uczestników ŚDS. Spotkanie 
umilone zostanie poczęstunkiem. 

Zapewniamy dla osób zainteresowanych uczestnictwem w  wydarzeniu transport. Zgłoszenia 
przyjmowane będą pod numerem telefonu  506 950 197. 

Ponadto  na spotkaniu będzie możliwość wsparcia budowy hospicjum w Pogorzelicach po-
przez zakup ciasta, przygotowanego przez rodziców dzieci z SP Łupawa.

Gorąco zachęcamy do  udziału w wydarzeniu!
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KULTURA
GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW

Jesienną porą tworzą się wspomnienia... 
A my wracamy myślą do GminnoPara-
fialnego Święta Plonów, które odbyło się  
3 września 2022 roku w Potęgowie. 

Jak co roku dziękowaliśmy za trud pracy 
rolnikom i ich rodzinom. Było doniośle, pięk-
nie, smacznie, ale i bardzo radośnie! Serdeczne 
podziękowania złożył Wójt Gminy Dawid Li-
twin, a dziękczynną ofiarę w imieniu rolników 
księża Parafii Skórowo i Łupawa. Starostowie 

tegorocznych Dożynek Państwo Emilia i Mie-
czysław Szulga na ręce Wójta Gminy Dawida 
Litwina wręczyli symboliczny bochen chleba, 
którym poczęstowano wszystkich przybyłych. 

Podczas wspólnej zabawy swoje umiejętno-
ści pokazały drużyny Super Sołectwa z Potęgo-
wa i Warcimina, wywołując wielokrotnie lawiny 
śmiechu i gorącego aplauzu. A słowa uznania 
popłynęły do wszystkich nagrodzonych, za 
przygotowanie chlebów i wieńców do tego-
rocznych konkursów. Dożynkowe uroczystości 
przeplatały się z występami artystycznymi. Na 
scenie pojawiły się:  „Gminna Orkiestra Dęta 
Łęczyce”, zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lębor-
ska”, zespół „Wiśta Wio!”, Nikola Kędra, Maja 
Konopa, Iryna Gruzevich. Zwieńczeniem Do-
żynkowego święta był żywiołowy koncert ze-
społu „Future Folk” oraz wspólna zabawa przy 
zespole „Dancing Band”.

Dziękujemy za Waszą liczną obecność!

PAŹDZIERNIK W GMINIE POTĘGOWO ZACZĄŁ SIĘ NA SPORTOWO
Pierwsza sobota października upłynęła 

w Potęgowie na sportowych zmaganiach. 
Blisko 300 osób stanęło do rywalizacji w 
Otwartych Mistrzostwach Polski Nordic 
Walking 2022 oraz II Biegu o Puchar Wójta 
Gminy Potęgowo.

Tegoroczne zawody były jednocześnie pod-
sumowaniem cyklu Enea Polish Nordic Walking 
Cup 2022, na których Gmina Potęgowo po raz 
kolejny podejmowała zawodników z całej Pol-
ski. 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, startują-
cych na dystansach 5 i 10 km.

Każdy uczestnik sportowych zmagań otrzy-
mał medal, a najszybsza trójka w każdej kategorii 
została uhonorowana pucharami. Wśród uczest-
ników II Biegu o Puchar Wójta wręczono oraz 
rozlosowano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Gra-
tulujemy wszystkim zawodnikom fantastycznej 
kondycji i osiągnięć. Byliśmy świadkami wielu 

zmagań, łez, wzruszeń i radości, a wszystko to 
w promieniach pięknego, jesiennego słońca.

Tegoroczne zawody odbyły się pod Patro-
natem Polskiego Zrzeszenia Nordic Walking 
INWA Nordic Walking oraz honorowym Pa-
tronatem Pana Mieczysława Struka - Marszałka 
Województwa Pomorskiego. Sponsorem tytu-
larnym wydarzenia była firma: Enea, natomiast 
patronat medialny nad wydarzeniem miało Ra-
dio Gdańsk S.A

- GOK w Potęgowie od kilku lat jest głów-
nym organizatorem Pucharu Polski Nordic 
Walking. To dla nas ogromne wyzwanie przede 
wszystkim ze względu na dużą ilość uczestników 
z całej Polski. Warto przypomnieć, że w 2006 
roku to w naszej gminie został ustanowiony  
rekord świata w 12 godzinnym marszu Nordic 
Walking - dodaje dyrektor GOK Joanna Basiak

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w tegoroczny Finał, niezawodnym 
strażakom, czuwającym przez cały dzień spor-
towych zmagań, wolontariuszom, uczestnikom 
oraz sympatykom!
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Dzieje się w Gminnym Ośrodku  
Kultury w Potęgowie

Już od października ruszyła jesienna od-
słona zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Potęgowie. Osoby zainteresowane mogą 
zapisywać się na tańce, karate, śpiewy i grę 
na instrumentach, a dla najmłodszych zajęcia 
artystyczne i ogólnorozwojowe. Poniżej har-
monogram pracy:

ZAJĘCIA KARATE 
• poniedziałki (od 10 października)
• od godz. 16:30 - grupa młodsza, 
• od godz. 17:30 - grupa starsza

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
• wokal, pianino, gitara, keybord
• poniedziałki, wtorki, środy, piątki - wg 

indywidualnych ustaleń
MLECZAKI

• wtorki i czwartki- od godz. 15.00
ARTYSTYCZNA ŚWIETLICA

• poniedziałki i czwartki 
• od godz. 15.00 do 17.00

TAŃCE
środy

• 15.30- 16.45 - ART DANCE (12-15 lat) 
• 16.45- 17.45 - ART BABY (4- 7 lat)
• 17.45- 19.00 - Taniec współczesny z 

elementami baletu (8+)
• 19.00- 20.10 - ART JUNIOR (8-11 lat)

HIP HOP
• czwartki godz. 17.45-19.00 (7+)

ROBOTYKA
• czwartki godz. 18.30- 19.30

PRÓBY ZESPOŁÓW
• Wiśta Wio! i Dancing Band -  piątki
• KSM - piątki
• CHÓR - czwartki od godz. 18.00 (od 13 

października)
FITNESS
• wtorki

Zajęcia świetlicowe 
od poniedziałku do piątku,  

od 14.00 do 19.00

Wciąż trwa rekrutacja do grupy języka angiel-
skiego! Chętnych zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego lub osobistego z GOK w Po-
tęgowie (tel. 59 848 42 50)

OŚWIATA
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

 „POTĘGA PRZEDSZKOLAKA”
Dzieci z dwóch oddziałach przedszkolnych 

(SP Łupawa i SP Potęgowo) oraz Przedszkola 
w Potęgowie biorą udział w projekcie „Potęga 
Przedszkolaka”, który jest realizowany przez 
Gminę Potęgowo w partnerstwie z Fundacją 
Bocianie Gniazdo w Runowie. Dzięki projekto-
wi nasze przedszkolaki mają możliwość uczest-
nictwa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych 
min. w zajęciach: społeczno-obywatelskich, mu-
zyczno-sportowych, języka angielskiego.

Niezwykle istotną rolę w projekcie odgrywa 
Fundacja Bocianie Gniazdo, która organizuje 
zajęcia hippiczne teoretyczne oraz praktyczne 
podczas których dzieci uczą się budowy konia, 
obcowania ze zwierzęciem a także nabywają 
umiejętności jazdy konnej. Dzieci uwielbiają te 
zajęcia.  Wykwalifikowana kadra przybliża przed-
szkolakom wiedzę również z zakresu  pierwszej 
pomocy oraz edukacji ekologicznej. Wszystkie 
zajęcia odbywają się przy użyciu nowoczenego 
sprżetu oraz pomocy dydaktycznych, które rów-
nież zostały zakupione ze środków unijnych.

ROSNĘ ZDROWO!
Najmłodsi wychowankowie Szkoły Podsta-

wowej w Skórowie, podobnie jak przedszkolaki 
z pozostałych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych naszej gminy, we wrześniu uczest-
niczyli w wycieczce edukacyjnej „Zdrowy Ma-
luch”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
„Smak Przygody”.

Dzieci gościły w Tajnej Pirackiej Bazie  
w Grąbkowie, gdzie odbyły się warsztaty kuli-
narne. Przedszkolaki poznały zasady zdrowego 
żywienia i aktywnie spędzały czas na grach i za-
bawach. Wyjazd był współfinansowany ze środ-
ków Gminy Potęgowo.

ROZWIJAMY WYOBRAŹNIĘ I KRE-
ATYWNOŚĆ

Szkoła Podstawowa w Skórowie po raz ko-
lejny przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego 
Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”, któ-
rego celem jest propagowanie sztuki w korelacji 
z kompetencjami kluczowymi oraz praca zgod-
nie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

W zeszłym roku szkolnym przedszkolaki  
w ramach projektu tworzyły m.in. dzieła nie-
malowane inspirowane sztuką Giuseppe Arcim-
boldo, wirtualne zwiedzały Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Muzeum Zamkowe w Pszczy-
nie, odkrywały nowe techniki – collage, mokre 
w mokre czy wydrapywanka, uczestniczyły w 
plenerowych warsztatach i konkursach plastycz-
nych.

W tym roku szkolnym grupa 5-6-latków,  
w której program jest realizowany pod okiem p. 
Anny Kosior, kontynuuje „zabawę sztuką”- jak 
widać po efektach prac, pomysłów im nie bra-
kuje.

Zadania sprawiają dzieciom ogromną radość, 
pozwalają rozwinąć twórcze myślenie, kreatyw-
ność, motorykę małą i sprawność manualną, 
orientację przestrzenną, umiejętności konstruk-
cyjne oraz doskonalić współdziałanie w grupie.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUPAWIE
WYCIECZKA DO WDZYDZ KISZEW-

SKICH
13 września 2022r. dzieci uczęszczające na 

zajęcia z języka kaszubskiego pojechały na wy-
cieczka do Wdzydz Kiszewskich.  Dzieci zwie-
dziły skansen i poznały architekturę minionych 
stuleci. Uczniowie poznali pracę kowala, obej-
rzeli kuźnię, tartak oraz przyswoili wiedzę na 
temat codziennych zajęć Kaszubów. Spacer był 
urozmaicony warsztatami malowania na szkle 
oraz kaligrafii. Pobyt w szkole, w której oprócz 
jednego zarządzającego nauczyciela do wszyst-
kich klas i przedmiotów była tak zwana „dys-
cyplinka”, wywołał duże zainteresowanie wśród 
dzieci i młodzieży. Stare metody wychowawcze 
(np. klęczenie na grochu) nie spodobały się dzie-
ciom. Uczniowie z zaangażowaniem odnieśli się 
do przedstawionych im obyczajów i zgodnie 
stwierdzili, że na szczęście czasy tego typu kar 
już minęły.

POWITANIE JESIENI
W jeden z pięknych wrześniowych dni 

uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wraz z 
wychowawczyniami oficjalnie powitali piękną 
porę roku jaką jest jesień. Tego dnia dzieci włą-
czyły się również w akcję ,, Sprzątania Świata”. 
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem zbie-
rali śmieci i starali się sumiennie segregować 
znalezione odpady. Na uczestników wydarzenia 
czekała niespodzianka - rozpalone ognisko w 
okolicy remizy i pieczone kiełbaski. Po takim in-
tensywnym spacerze wszyscy zjedli ze smakiem 
przygotowany poczęstunek.

ZWIEDZAMY BISKUPIN
Od kilku lat w szkole w Łupawie działa 

Klub Młodego Archeologa. Pandemia mocno 
ograniczyła jego działalność, ale na szczęście 
w tym roku – dzieciom i nauczycielom - udało 
się  wyjechać do Muzeum Archeologicznego w 
Biskupinie na Festyn Archeologiczny. Do tego 
niezwykłego miejsca przyjechali przedstawiciele 
szkół  z całej Polski! Byli uczniowie z Wielko-
polski, z województwa świętokrzyskiego, ku-
jawsko-pomorskiego, a także dzieci ze szkół z 
naszej Gminy – ze Skórowa, Potęgowa i Łupa-
wy. Ponieważ w naszej gminie mamy zabytki ar-
cheologiczne z okresu neolitu, to nic dziwnego, 
że zwiedzanie rozpoczęło się od chaty zrekon-
struowanej na wzór domów z tamtego okresu. 
Dzieci odwiedziły stanowiska wierzeń, obróbki 

skór i kości, obejrzały krzemienie, które były 
bardzo cenione przez ludzi z epoki kamienia. 
Uczestnicy wycieczki zaopatrzyli się w wisior-
ki, kamienne nożyki, łupki z reliefami zwierząt, 
pomalowali twarze, a nawet przymierzyli futra. 
Później było równie ciekawie. Kibicowali wcze-
snośredniowiecznym wojom toczącym bitwę, 
zobaczyli rekonstrukcję wałów obronnych i bra-
my wjazdowej osady biskupińskiej, a także od-
wiedzili stoiska edukacyjne w długich domach. 
Dzięki wizytom w kramach dzieci dowiedziały 
się jak pracował kowal, skórnik, garncarz i inni 
rzemieślnicy. O szczegółach opowiadała pani 
Beata i pan Bogusław Cyrny opiekunowie Klu-
bu Młodego Archeologa. Wycieczka była bar-
dzo udana.

VII PIKNIK ROWEROWY ŁUPAWA 
2022 ZA NAMI

W ostatnich dniach września amatorzy rowe-
rowych wojaży mogli spróbować swoich sił pod-
czas VII Pikniku Rowerowego, zorganizowane-
go na terenie Szkoły Podstawowej w Łupawie.

To była niedziela pełna atrakcji. Miłośnicy 

aktywnego wypoczynku wzięli udział w wy-
ścigach rowerowych, próbowali piknikowych 
przysmaków, wsłuchiwali się w występy chóru 
szkolnego oraz uczestniczyli w licytacji tortu. 
Sporo wrażeń dostarczyło losowanie (wśród 
uczestników wyścigu)  bonu o wartości 1000 zł 
-  nagrody głównej, ufundowanej przez włoda-
rza Gminy Potęgowo. Linię mety przekroczyło 
93 zawodników. Każdy uczestnik zmagań spor-
towych otrzymał medal, a najszybszym rowerzy-
stom wręczono puchary i dyplomy.

Podczas pikniku panowała rodzinna atmos-
fera… A wszystko za sprawą osób zaangażowa-
nych w organizację sportowego spotkania mię-
dzypokoleniowego. Dziękujemy sponsorom, 
nauczycielom, pracownikom Szkoły Podstawo-
wej w Łupawie, rodzicom, uczniom, strażakom, 
policjantom  (przedstawicielom Komendy Miej-
skiej Policji w Słupsku), motocyklistom (otwie-
rającym i zamykającym wyścig dla dorosłych) 
oraz panu Piotrowi (prowadzącemu „radio wy-
ścigu). Do zobaczenia w przyszłym roku!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W POTĘGOWIE
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SERCA
29 września obchodzono Światowy Dzień 

Serca. Celem akcji było zwiększenie świadomo-
ści społecznej dotyczącej chorób serca oraz pro-
mocja zdrowego stylu życia. 

Tego dnia uczniowie ubrali się na czerwono, 
na lekcjach dowiedzieli się o funkcji serca i jak 
należy o niego dbać.  Ponadto wykonali pięk-
ne prace plastyczne. Zwieńczeniem dzieła jest 
serduszko z wrzosów, które zasadzili uczniowie 
wraz ze swoimi nauczycielami przy Amfiteatrze 
na Zielonej Szkole. 

Po akcji tej już każdy uczeń wie, że serce 
kocha aktywność fizyczną wspartą zdrowym 
odżywianiem, uwielbia warzywa i owoce. Gdy 
fundujemy mu bezruch przy komputerze, wyso-
ko przetworzone produkty pełne niezdrowych 
tłuszczów, cukrów i soli, zaczyna chorować.

PIKNIK  RODZINNY 
Społeczność szkolna zaangażowała się we 

wspólną organizację Pikniku Rodzinnego., któ-
ry 17 września przyniósł dużo emocji i niespo-
dzianek. Można było zakupić przetwory i dary 
jesieni, zjeść słodkości, wypić pyszną kawę lub 
lemoniadę. 

Podczas festynu  odbywały się eksperymenty 
naukowe pod czujnym okiem pani Urszuli Za-
męckiej, pokazy pierwszej pomocy przedme-
dycznej przeprowadzonej przez  Straż Pożarną 
z Potęgowa, spektakl Czerwonego Kapturka 
przygotowany przez  Panią Joannę Princ -Gołę-
biewską i Panią  Angelikę  Sobczyk oraz „dmu-
chańce”, które przyciągnęły rzesze najmłod-
szych i nie tylko mieszkańców gminy Potęgowo.

Punktem kulminacyjnym imprezy  było lo-
sowanie nagród w loterii, które odbyło się pod 
koniec festynu. Można było wygrać m.in.  np. 
smartwatcha, najróżniejsze vouchery i inne war-
tościowe nagrody. 

Dzięki zebranym funduszom coraz bliżej w 
naszej szkole do szkolnego radiowęzła oraz stre-
fy ciszy-  zebraliśmy 5980 zł z loterii plus 1150 
zł ze zrzutki on-line. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli akcję!

SPRZĄTANIE ŚWIATA
„Wszystkie śmieci nasze są”, pod takim ha-

słem odbyła się 29. edycja Ogólnopolskiej akcji 
Sprzątanie Świata, której celem było nie tylko 
posprzątanie, ale i zwiększenie świadomości 
dzieci i młodzieży. 

To wydarzenie wpisało się na stałe w ekolo-
giczny kalendarz szkoły w Potęgowie .

Dzięki Paniom nauczycielkom kierującym 
akcją - Joannie Leśniak oraz Annie Jagielskiej, 
uczniowie szkoły zostali zachęceni do udziału w 
tej akcji oraz dostali odpowiednie wyposażenie 
do tej akcji (worki, rękawice jednorazowe oraz 
odpowiedni sprzęt). Odpady były zbierane i jed-
nocześnie segregowane. 

W akcji udział wzięli również najmłodsi 
uczniowie, którzy przyczynili się do wykonania 
plakatów promujących ten dzień. Starsi ucznio-
wie posprzątali otoczenie szkoły. Teraz jest pięk-
nie i czysto.

WYBRALI SAMORZĄD UCZNIOWSKI
22 września 2022 roku w murach potęgow-

skiej podstawówki odbyły się wybory do Samo-
rządu Uczniowskiego wśród klas 4-8. 

Wybory poprzedzone zostały kampanią 
wyborczą. Każdy z kandydatów miał okazję 
przedstawić swój program wyborczy przed spo-
łecznością wszystkich uczniów. Wystąpienie 
publiczne były często sporym wyzwaniem, ale 
wielu kandydatów poradziło sobie z tym znako-
micie. 

Po przeprowadzonym  głosowaniu w klasach 
4-8 skład  Samorządu Uczniowskiego na rok 
szkolny 2022/2023 przedstawia się następująco: 
Przewodnicząca Patrycja Boetcher kl. 8b, pierw-
szy zastępca przewodniczącego Igor Kosior kl. 
8a, drugi zastępca Przewodniczącego Marceli-
na Placha kl. 6b. Oto pozostali członkowie SU: 
Szymon Lewicki, Alan Lewicki,  Aniela Wenta, 
Milena Łoś, Antonina Skwarek,  Maksymilian 
Zieliński.

Gratulujemy Wszystkim i życzymy wytrwa-
łości w realizacji marzeń!

 NAJSZYBSI W POWIECIE
4 października 2022 r. w Ustce chłopcy i 

dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie 
zdobyli złoto i brąz w  Powiatowych  Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych.

Zwycięska sztafeta wystartowała w składzie: 
Błażej Kulesza, Paweł Formela, Szymon Lewic-
ki, Błażej Skwarek, Jakub Jasiński, Ksawery Ste-
fański, Mateusz Piepka.  

Brąz dla Szkoły zdobyły dziewczęta z klas 
4-6: Lena Błoch, Nadia Czekaj, Milena Moczul-
ska, Łucja Jurek, Julia Socha, Lena Woźniak, An-
tonina Skwarek.

12 października Błażej Kulesza, Szymon Le-
wicki, Błażej Skwarek, Mateusz Lubrycht, Ma-
teusz Piepka, Jakub Jasiński, Ksawery Stefański, 
Paweł Formela (+1 rezerwowy Ksawery Bigus) 
z rocznika 2008-2009, reprezentowali nasz po-
wiat w Finale Wojewódzkich IMS w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych  w Gdyni! Udało 
się im tam wybiegać XIII miejsce. 

Brawa dla wszystkich!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SKÓROWIE
#SUPERKODERZY W SKÓROWIE
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawo-

wa w Skórowie znalazła się w gronie placó-
wek, które zakwalifikowały się do jednego 
ze sztandarowych projektów fundacji Oran-
ge  – programu edukacyjnego #SuperKode-
rzy. 

Fundacja Orange od lat pomaga szkołom 
realizować działania, dzięki którym uczniowie 
rozwijają niezwykle ważne we współczesnym 
świecie kompetencje cyfrowe.

W ciągu całego roku szkolnego ucznio-
wie klasy piątej na prowadzonych przez panią 
Monikę Wódkiewicz zajęciach będą uczyli się  
programowania i podstaw robotyki, rozwijając 
przy tym swoją kreatywność, umiejętność lo-

gicznego myślenia i pracy w zespole. Ponieważ 
spośród kilkunastu zaproponowanych ścieżek 
tematycznych wybrano projekt „Podróżnicy  
w czasie”, wyprawa piątoklasistów do świata  
nowych technologii połączona będzie z realiza-
cją podstawy programowej z historii.

Na wrześniowych spotkaniach uczniowie 
poznawali Scratch, czyli język oprogramowania, 
który na kolejnych zajęciach będą wykorzysty-
wać do tworzenia własnych interaktywnych  
historii, animacji i gier. 

Oprócz profesjonalnego szkolenia dla na-
uczyciela prowadzącego zajęcia, Fundacja  
zapewniła także grant na zakup niezbędnego 
do realizacji projektu sprzętu komputerowego  
i pomocy dydaktycznych w wysokości 3000 zł. 

Do uczniów szkoły w Skórowie trafiły wła-
śnie zakupione za te fundusze trzy roboty mBot, 
które z pewnością będą wykorzystywane nie  
tylko na zajęciach w ramach programu #Super-
Koderzy.

STYPENDIA WÓJTA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

31 sierpnia Wójt Gminy Potęgowo Da-
wid Litwin wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Waldemarem Zientarskim wręczyli 
uczniom Stypendia Wójta Gminy Potęgowo.

Od kilku lat stypendia przyznawane  
są uczniom za wysokie wyniki w nauce, osią-
gnięcia artystyczne i sportowe. W tym roku na-
grodzono 13 stypendystów (przyznano sześć 
stypendiów naukowych po 250 zł miesięcznie 
przez 10 miesięcy; jedno stypendium sportowe 
i sześć artystycznych w wysokości 1200 zł jed-

norazowo). 
Mamy nadzieję, że przyznane stypendia 

przyczynią się do osiągania dalszych sukcesów 
i pozwolą jeszcze lepiej rozwijać liczne talenty, 
pasje i zainteresowania. 

Kandydatom, którym nie udało się spełnić w 
tym roku wymaganych kryteriów, życzymy dużo 
sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym i za-
praszamy do składania wniosków za rok.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

GRANTY PPGR – mieszkańcy gminy
odebrali laptopy

Gmina Potęgowo przekazała mieszkań-
com laptopy w ramach projektu Cyfrowa 
Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin popege-
erowskich w rozwoju cyfrowym - Granty 
PPGR”.

Wielu mieszkańców Gminy Potęgowo 
odebrało sprzęt wraz z dodatkowym wypo-
sażeniem, które udało się zakupić dzięki po-
wstałym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
oszczędnościom. Dostarczono 476 sztuk 
laptopów wraz z myszkami bezprzewodo-
wymi oraz słuchawkami. Przekazany umową 
darowizny sprzęt wraz z dodatkowym wypo-
sażeniem ma wspomóc dzieci w nauce oraz 
służyć do nauki zdalnej - o ile zaistnieje taka 
potrzeba. 

Dzięki przekazanym laptopom, wiele ro-
dzin zostanie przygotowanych na ewentual-
ny lockdown lub inne zdarzenia wymagające 
pracy z domu.

15więcej informacji na stronie www.potegowo.pl



MIESZKAŃCY
STOWARZYSZENIE „WIGOR” PROMUJE RZEMIOSŁO

    Pomorskie Stowarzyszenie Producentów 
Produktów Lokalnych i Rękodzieła WIGOR 
powstało w Karżnicy pod koniec 2021 roku.  
Zrzesza ponad 40 wystawców i rękodzielników 
z całego Pomorza. Zakres działalności poszcze-
gólnych członków jest przeróżny: produkcja 
miodów, serów, wędlin, przetworów, ziół, ale 
także caramika, wyroby z gliny, ozdoby, galante-
ria skórzana, wołowina, oleje tłoczone itd. 

     Wszystkie produkty wytwarzane przez 
naszych członków są z najwyższej półki, eko-
logiczne i często powstają na bazie własnych 
składników. Naszych wystawców można spo-
tkać na większości imprez naszego wojewódz-
twa. W tym roku mieliśmy kilka stałych miejsc 
na których bywaliśmy: Karżnica, Słupsk, Potę-
gowo, Kruszyna oraz Krępa Słupska. Planujemy 
bardzo dynamiczny rozwój naszej organizacji, 
dlatego rozpoczęliśmy w tym roku współpra-
ce z partnerami ze Szwecji. W przyszłym roku, 
dołączą partnerzy z Danii i Litwy. W Stowarzy-
szeniu mieszkańcy gminy Potęgowo stanowią 
najliczniejszą grupę, bo jest ich w chwili obecnej 
14 osób.

CZAS JESIENI
Żeby chociaż na chwilę
zatrzymać się
Spojrzeć w twarz jesieni
Podnieść kolorowy liść
aby nie zdeptać go
On jeszcze żyje
Tyle w nim piękna
dawnych wspomnień i czułości
Wczorajsza tęcza
odbiła na nim swe kolory
Jeszcze pachnie niebem
widać w nim całe życie
Jutro odejdzie samotnie
i bezszelestnie w zapomnienie

Z antologii poezji Mieczysława Krymskiego 
   pt. „Gdzie kwitną sny„ wydanej w 2009 r.

   Czas jesieni, czas przemijania,  
zadumy i niezapomnianych wspomnień  

z przeżycia wielkiej radości, smutku  
i cierpienia. Tę myśl można odnależć bez 

trudu w treści tego wiersza. /autor/

KATARZYNA STASIUK I RUDA KITKA

Od kilkunastu lat mieszkanka Żochowa. 
Globtroterka, która kawał świata zjechała: Sta-
ny Zjednoczone kilkakrotnie, Meksyk, Iran, całą 
Skandynawię i wiele krajów w Europie. Zdobyła 
nawet Mont Blanc (najwyższy szczyt Alp - 4809 
m). Przez 15 lat mieszkała w Danii i świetnie 
mówi po duńsku, jest nawet pilotem duńskich 
wycieczek. 

     Jest fascynatką permakultury i prowadzi 
gospodarstwo agroturystyczne z permakulturo-
wym ogrodem. Słuchaczka Szkoły Permakultu-
rowej w Ringkoding w Danii. Zielarka i kompen-
dium wiedzy na temat ziół. Wielka propagatorka 
ekologii i życia w zgodzie z naturą. 

    Jeśli chcesz spędzić trochę czasu na łonie 
natury, jeść zdrowe ekologiczne jedzenie i pić 
każdego dnia inną herbatę z ziół, jeśli nie spałeś 
nigdy na sianie- musisz odwiedzić Gospodar-
stwo Ruda Kitka w Żochowie i Panią Katarzynę.

O „Rudej Kitce” w kilku słowach…
Gospodarstwo Ruda Kitka powstało w 2003 

roku i było wynikiem potrzeby serca i światopo-
glądu, potrzeby bycia bliżej natury i uświadamia-
nia innym, że można się w tej bliskości spełniać 
i być szczęśliwym.

Przepis Katarzyny  
na rogaliki drożdżowe

Drożdże posypać cukrem i zalać cie-
płym mlekiem z dodatkiem małej ilości 
mąki. Gdy zaczyn urośnie dadać jajka i 
rozpuszczone masło, po czym dodawać 
stopniowo mąkę, aby ciasto nie było 
zbyt twarde. Opcjonalnie można dodać 
wanilię. Ciasto zozwałkować, pokroić na 
trójkąty. 

Do trójkatów dodać marmoladę, po 
czym zwinąć rogaliki. Posmarować ro-
galiki białkiem, można posypać grubym 
cukrem. 

Piec ok. 10 min w piekarniku rozgrza-
nym do 200 stopni C

SKŁADNIKI:
6 dkg drożdży ( świeże)
2 łyżki cukru
1/2 szklanki mleka
1 kostka masła(rozpuszczonego)
5 jaj
marmolada
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