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DRUGA STRONA

DAWID LITWIN
wójt gminy Potęgowo

Lepsze drogi i chodniki, 
czy dodatkowe zajęcia dla 
dzieci – to przedsięwzię-
cia, których realizacja 

uzależniona jest od stanu finan-
sów naszej gminy. Jako samorząd 
robimy bardzo dużo, by tych pie-
niędzy było jak najwięcej. Z suk-
cesami pozyskujemy fundusze  
i przyciągamy do gminy inwesto-
rów, którzy płacą w niej podatki.  
      Wpływ na ilość pieniędzy, ja-
kimi dysponuje gmina, mogą mieć 
jednak także sami mieszkańcy. 
Część z pobieranych przez pań-
stwo podatków od wynagrodzeń 
trafia bowiem do gmin, w któ-
rych mieszkają. Im więcej osób 
wskaże w rocznym zeznaniu po-
datkowym miejsce zamieszkania  
w gminie Potęgowo, tym więcej 
pieniędzy trafi do naszego samo-
rządu. Jako, że nie wszystkie osoby, 
których centrum życiowe znajduje 
się w naszej gminie, wskazują ją 
jako miejsce zamieszkania, posta-
nowiliśmy ich do tego zachęcić.  
       Po raz pierwszy osoby, któ-
re płacą podatki w naszej gminie, 
będą mogły wygrać atrakcyjne 
nagrody. Uruchomiliśmy właśnie 
loterię promocyjną „Potęga Pitu  
– rozlicz podatek w Naszej Gmi-
nie”. By wziąć w niej udział, wy-
starczy w deklaracji  rocznej wpisać 
adres zamieszkania na terenie na-
szej gminy i złożyć PIT w Urzędzie 
Skarbowym w Słupsku. Następnie 
zarejestrować swój udział w loterii 
na stronie internetowej www.pitw-
potegowie.pl lub wrzucić formularz 
zgłoszeniowy do urny w sekreta-
riacie Urzędu Gminy Potęgowo.  
        Chcemy nagrodzić zarówno 
osoby, które po raz pierwszy wska-
żą swoje miejsce zamieszkania  
w naszej gminie, jak i te, które robią 
to już od dawna. W każdej katego-
rii przewidzieliśmy trzy nagrody. 
Główna to dziesięć tysięcy zło-
tych, a pozostałe to 65-calowy te-
lewizor i tysiąc złotych w gotówce.  
       Gorąco zachęcam do udziału 
w loterii, a przede wszystkim do 
płacenia podatków właśnie w na-
szej gminie. Te pieniądze pomogą 
w jeszcze szybszym rozwoju naszej 
małej ojczyzny.

głos  POTĘGOWA Urząd Gminy w Potęgowie 
redakcja@potegowo.pl
tel. 59-811-50-72
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gruba kreska

o nich się mówi

SŁAWOMIR HINCA
wicedyrektor szkoły w Potęgowie 

Julia Marchewka zbiera dla 
WOŚP od  czterech lat. Za 
każdym razem osiąga naj-

więcej spośród wszystkich wolon-
tariuszy ze sztabu w Potęgowie. 
W sumie przez cztery lata ze-
brała 26734,53 zł, a w tym roku 
6900,60 zł. Julia zbiera jako wo-
lontariusz i występuje na scenie. 

Opiekunka szkolnego koła te-
atralnego stworzyła scenariusz 
amatorskiego filmu o więzach 

rodzinnych, świętach i potrzebie by-
cia zauważonym, w którym wystąpili 
mieszkańcy gminy. Przy okazji pre-
miery filmu „Wiara, Nadzieja, Miłość”, 
który ma charakter innowacji pedago-
gicznej, zebrano ponad dziesięć tysięcy 
złotych na budowę hospicjum.   

Nauczyciel historii i wiedzy 
o społeczeństwie  został 
wyróżniony Nagrodą Ku-

ratora Oświaty. Sławomir Hinca 
to entuzjasta historii, autor prac 
naukowych, inicjator konkursów 
przedmiotowych, społecznik,  
a przede wszystkim człowiek, który 
pamięta o przeszłości.

Dzikie wysypiska śmieci stają się prawdziwą plagą. Nie wszystkim  
bałaganiarzom podrzucanie śmieci uchodzi na sucho. Ostatno je-
den wpadł, bo gminni urzędnicy bez problemu ustalili, do kogo 

należały wyrzucone śmieci.

czy wiesz, że...

q

Rekord świata w dwu-
nastogodzinnym marszu 
nordic walking ustanowio-
no na ścieżce historyczno-
-rekreacyjnej „Szlakiem 
dziedzictwa kulturowego 
gminy Potęgowo” .  Zro-
bili to 21 czerwca 2006 r. 
Andrzej Olech i Bogusław 
Trzasko. 

Hojni mieszkańcy

Najkrótsza ulica

Sołtys od ćwierć wieku

Rekord na ścieżce

ZOFIA BATYCKA-TETŁAK
nauczyclielka ze szkoły w Łupawie

JULIA MARCHEWKA
wolonatriuszka WOŚP

q

Prawie sześćset tysięcy 
złotych zebrał przez dwa-
dzieścia lat działalności 
sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w 
Potęgowie. Dokładnie na 
konto fundacji przekazano 
599.827,57 zł.

q

Już od 25 lat sołtysem 
Nowego Skórowa jest 
Edward Paduch. Wybrano 
go w 1998 r. To najdłu-
żej urzędujący sołtys w 
gminie. 

760
przeznaczyły w tym roku władze gminy na funkcjonowanie 

Funduszu sołeckiego. Z pieniędzy tych skorzysta 28 sołectw.

liczba wydania

 tysięcy złotych

q

Zaledwie 104 metry dłu-
gości ma ulica Słoneczna 
w Potęgowie. To najkrót-
sza ulica w miejscowości.

Rys. Grzegorz Jopek
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Parterowy obiekt ma 123 
metry kwadratowe po-
wierzchni. Znajdują się  
w nim sala główna, kuch-

nia, pomieszczenia gospodarcze  
i toalety, a nad częścią parte-
ru strych. Budynek przykryty 
jest dachem dwuspadowym, po-
krytym dachówką ceramiczną.  
   To nowoczesny i ekologiczny 
obiekt ogrzewany pompą ciepła, 
której efektywność wspomaga za-
instalowany system rekuperacyjny, 

pozwalający na odzyskiwanie części 
ciepła oraz klimatyzacja. Przed bu-
dynkiem zbudowano też parking 
oraz zainstalowano oświetlenie 
zewnętrzne. W obiekcie zainstalo-
wano też monitoring, który ma po-
prawić bezpieczeństwo osób korzy-

stających ze świetlicy oraz uchronić 
ją przed ewentualnym wandali-
zmem. Prace budowlane, które roz-
poczęły się w kwietniu ubiegłego 
roku, kosztowały prawie 980 tysięcy 
złotych, a projekt i nadzór inwe-
storski prawie 38 tysięcy złotych.  

inwestycje
DZIEJE SIĘ W GMINE

Kolejni mieszkańcy osie-
dla „Za torami” będą mie-
li dostęp do wody z sie-

ci wodociągowej. Zakończono 
budowę dwóch kolejnych odcinków 
sieci o łącznej długości 570 metrów.  
   Nowa instalacja dostarcza wodę 
do czternastu nieruchomości przy 
ul. Migdałowej i Różanej oraz do 
dziewiętnastu posesji przy Liliowej 
i Akacjowej. Na obszarze objętym 
inwestycją zamontowano także pięć 
hydrantów przeciwpożarowych. 
Przedsięwzięcie, łącznie z projektem  
i nadzorem inwestorskim, kosz-
towało gminę ponad 250 tys. zł.  
To jendak nie koniec prac związanych 
z rozbudową infrastruktury na tere-
nach przeznaczonych pod budownic-
two mieszkaniowe. Gmina zleciła już 
zaprojektowanie ponad 400 metrów 
wodociągu w Nowym Skórowie, który 
będzie przedłużeniem sieci wybudo-
wanej przy ul. Liliowej. 

Wodociąg za toramiświetlica jak marzenie

Tenisiści stołowi UKS Tęcza 
Łupawa zakończyli pierw-
szą rundę rozgrywek trze-

ciej ligi tenisa stołowego mężczyzn. 
W rozgrywkach bierze udział je-
denaście drużyn z województwa 
pomorskiego. Drużyna z Łupawy 
zajęła ostatecznie dziewiąte miejsce. 
Zabrakło zaledwie punktu, by rywa-
lizować w drugiej  rundzie o miejsca  
w pierwszej siódemce. Tęcza, któ-
ra jest liderem grupy spadkowej, 
walczyć będzie o utrzymanie się  
w trzeciej lidze z zespołami P&P 
Start Wejherowo, Turbo Tenis Sto-
łowy Skarszewy oraz UKS Leo 
Trąbki Wielkie. Prowadzony przez 
Bogusława Cyrnego zespół solidnie 
przygotowuje się do kolejnej rundy 
rozgrywek. W zespole pojawił się 
nowy zawodnik Sebastian Matusiak, 
do gry powrócił też Adam Miśnik. 

Zabrakło punktu
sport

Ekstraklasowy zespół ko-
szykarzy Czarnych Słupsk 
odwiedził uczniów szkół  

w Potęgowie i Łupawie. Spotka-
nie z zawodnikami było okazją 
nie tylko do pamiątkowych zdjęć  
i zbierania autografów, ale też rywa-
lizacji sportowej z zawodowcami. 
   Głównym celem spotkań była po-
pularyzacja koszykówki wśród naj-
młodszych oraz promowanie sportu, 
jako alternatywnej formy spędzania 
wolnego czasu. Uczniowie każdej 
ze szkół rozegrali z koszykarza-
mi krótkie, ale bardzo intensywne 
mecze oraz mieli okazję zmierzyć 
się w konkursach rzutów do kosza. 
Spotkania były dużym wydarze-
niem dla społeczności obu szkół.  
  W Potęgowie koszykarzy przywi-
tano w rytm, towarzyszącej często 

sportowcom podczas meczów, me-
lodii „We Will Rock You”. Następ-
nie swoje umiejętności akrobatycz-
ne zaprezentowała ósmoklasistka 
Laura Kogut, która jest mistrzynią 
Polski i świata w fitnessie. 

CZARNI W ŁUPAWIE I POTĘGOWIE

Spotkanie z ekstraklasowymi koszykarzami miało na 
celu promocję tej dyscypliny sportu wśród uczniów.

Mieszkańcy Głuszyna będą 
korzystać z nowoczesnej 
świetlicy wiejskiej. Na stwo-
rzenie miejsca spotkań  
i integracji mieszkańców so-
łectwa, władze gminy wydały 
prawie milion złotych. 

opinia

- Liczymy, że nowa świetlica stanie się centrum życia kulturalnego 
całego sołectwa i będą korzystać z niej wszyscy mieszkańcy bez 
względu na wiek. Tym bardziej, że została zaprojektowana w taki 
sposób, aby ułatwić korzystanie z niej także osobom z niepełno-
sprawnościami. By mieszkańcy mogli cieszyć się tym obiektem, 
pozostało nam jeszcze wyposażenie go w niezbędne meble i sprzęty. 
Otwarcie planujemy w marcu.

ANNA BONIECKA
wicewójt Potęgowa

   Na realizację tej wyczekiwanej 
przez mieszkańców inwestycji, 
gmina zdobyła dofinansowanie  
z Funduszu przeciwdziałania Co-
vid-19 dla gmin, z przeznacze-
niem na inwestycje realizowane  
w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane pań-
stwowe przedsiębiorstwa gospo-
darki rolnej.  Otrzymana kwota 
pokryła prawie połowę kosztów 
przedsięwzięcia. 

Budynek jest już gotowy. Świetlicę trzeba jeszcze wyposażyć w niezbędne sprzęty. 

Koszykarze w szkolnych murach

Kolejne posesje na nowym osiedlu zostały przyłączo-
ne do wodocigu. 
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Prawie nie ma miesią-
ca, by do Urzędu Gminy 
nie wpływały zgłoszenia  
o śmie-

ciach wyrzucanych  
w lesie, na polu, czy 
na obrzeżach miej-
scowości. Zwykle 
są to opony, fotele 
samochodowe czy 
pochodzące z pojaz-
dów części plastikowe, 
czasem odpady budowlane 
będące pozostałością po domowych 
pracach remontowych. – Za każdym 
razem uważnie przeglądamy śmieci i 
staramy dowiedzieć się, do kogo na-
leżały – mówi Ewa Chmura, starszy 
inspektor ds. utrzymania czystości, 
porządku oraz gospodarowania od-
padami Urzędu Gminy w Potęgowie. 
-  W ten sposób udało się nam usta-
lić, kto podrzucił śmieci, chociażby 
w okolicach Głuszyna. Okazało się, 
że był to mieszkaniec sąsiedniej miej-
scowości, który natychmiast został 
zobowiązany do uprzątnięcia terenu.  
      W trosce o środowisko naturalne 
gmina uruchomiła Punkt Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Chlewnicy. Każdy mieszkaniec 
może tam legalnie i bez opłat po-

zbyć się większości odpadów, 
m.in. mebli czy innych od-

padów wielkogabaryto-
wych, papy, styropianu, 
chemikaliów, zużytego 
sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, odpa-

dów zielonych, a więc tra-
wy, liści czy drobnych gałęzi, 

a także trocin, zużytych baterii 
i akumulatorów, przeterminowanych 
leków, strzykawek 
oraz igieł, świe-
tlówek czy tek-
styliów. Wszystko 
w dowolnej ilości. 
Jedyne ograni-
czenia w zakresie 
bezpłatnego przyj-
mowania odpadów dotyczą zużytych 
opon, pochodzących z samochodów 
osobowych – tu limit wynosi osiem 
sztuk z danej nieruchomości w ciągu 
roku oraz w przypadku materiałów 
budowlanych i rozbiórkowych. Ich 
można oddać do trzech ton z za-

mieszkałej nieruchomości rocznie.    
 By walczyć z osobami 

podrzucającymi 
śmieci w miej-
scach  niedozwo-
lonych, w wielu 
l ok a l i z a c j a c h 
z a m o n t o w a -
no fotopułapki, 
które pomagają 

namierzyć bałaganiarzy. Wyrzu-
canie odpadów w miejscach nie-
dozwolonych jest karane. Grozi za 
to nawet pięć tysięcy złotych kary.  
      Polcja zapowiada częstsze kon-
trole m.in. w  Łupawie, gdzie śmieci 
często wyrzucane  są w okolicy miej-
sca piknikowego.

śmiecą, szpecąc pola i lasy
Podrzucanie śmieci staje się prawdziwą plagą. Tylko w ostat-
nim czasie nielegalne wysypiska pojawiły się w okolicach War-
cimina i Głuszyna oraz przy drodze z Karżnicy do Wieliszewa. 

Urzędnicy gminni za każdym razem starają się ustalić 
właściciela śmieci. Udaje się to jednak tylko czasami. 

ważne
5000 

złotych kary grozi 
za podrzucanie 

śmieci.

By walczyć z osobami podrzu-
cającymi śmieci, w wielu miej-
scach zamontowano fotopułap-
ki, które pomagają namierzyć 
bałaganiarzy.

Droga z Rzechcina do 
Nieckowa została prze-
budowana. Na blisko 

półkilometrowym odcinku uło-
żono dwa równoległe pasy z płyt 
betonowych, oddzielonych za-
gęszczonym łamanym kruszy-
wem oraz zbudowano utwardzo-
ne pobocze. Na całej długości 
gruntową do niedawna drogę,  
na której po opadach deszczu 
tworzyło się błoto, utrudniające 
przemieszczanie się, poszerzo-
no do pięciu metrów. Przejazd 
tą drogą będzie teraz bardziej 
komfortowy i bezpieczniejszy.  
 Inwestycja kosztowa-
ła prawie 440 tys. zł. Ponad 120 
tys. zł władze gminy pozyskały od 
wojewody z funduszy na włącza-
nie produkcji gruntów rolnych.

NOWĄ DROGĄ DO RZECHCINA

Betonowe płyty zamiast błota
Władze powiatu podzię-

kowały samorządow-
com z Potęgowa za 

pieniądze przekazane na funkcjo-
nowanie powiatowej komunikacji 
autobusowej. W imieniu powiatu 
podziękowania na ręce radnych 
złożył obecny na sesji Rady Gminy 
członek Zarządu Powiatu Marcin 
Kowalczyk. Bez pieniędzy prze-
kazanych przez gminę Potęgowo 
nie byłoby możliwe zorganizowa-
nie i podtrzymanie dodatkowych 
kursów autobusów PKS, na które 
jest duże zapotrzebowanie. Dzię-
ki tym funduszom, wprowadzone 
zostaną kolejne kursy w części 
północnej gminy. Z obecności 
radnego powiatowego skorzystali 
radni, którzy skierowali do niego 
dużo pytań, dotyczących inwesty-
cji powiatowych w gminie.  

Więcej autobusów
samorząd

DZIEJE SIĘ W GMINIE

pamiętaj
Godziny pracy  PSZOK

n środy 12.00 – 18.00
n soboty 10.00 – 15.00

Prace budowlane zostały już zakończone. Z ich efektami na miejscu zapoznał się m.in. wójt Dawid Litwin. 
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ważne
Podatek za m kw. 

n Budynki mieszkalne – 0,94 zł
n Budynki związane z działalnością gospodarczą – 27,60 zł
n Budynki sezonowe związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży 
         (budynki pozbawione instalacji grzewczej) – 22,40 zł
n Budynki związane z działalnością gospodarczą związaną z obrotem 
         materiałem siewnym  - 13,46 zł
n Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,86 zł
n Pozostałe budynki (budynki byłych gospodarstw rolnych) – 8,05 zł
n Grunty związane z działalnością gospodarczą – 1,04 zł
n Grunty pozostałe 0,46 zł

Podatek za hektar

n Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,125 zł
n Podatek rolny dla pozostałych gruntów – 370,250 zł
n Podatek leśny – 71,0998 zł
n Lasy ochronne 50 proc. – 35,5499 zł 

Ciągnik kosztował 515 
tys. zł. Gmina kupiła go 
m.in. dzięki pieniądzom 
z funduszu sołeckiego.   

Nowy pojazd to Class Arion 450, 
a pług o szerokości roboczej 2,9 m 
został wyprodukowany przez fir-
mę Kołaszewski. Sprzęt objęty jest 
pięcioletnią gwarancją oraz bez-
płatnym serwisem w tym okresie.    
   Zakupiony sprzęt zdecydowanie 
ułatwi pracę zakładowi, zwłaszcza 
teraz, w okresie zimowym, gdyż to 
Zakład Usług Publicznych zajmuje 
się zimowym utrzymaniem ponad 
stu kilometrów dróg gminnych. 
Do tej pory jednostka dysponowa-
ła tylko trzema ciągnikami wypo-
sażonymi w  pługi odśnieżne oraz 
piaskarkę i koparko-ładowarkę.  
– Bez wątpienia zakup ten zwiększy 
nasze możliwości, zwłaszcza zimą, 
ponieważ ciągnik wyposażony jest 
w pług lemieszowy, który na drodze 
sprawdza się lepiej niż pługi czoło-
we - mówi Elwira Szewczyk, dy-
rektor Zakładu Usług Publicznych 
w Potęgowie. – Do tej pory mie-

liśmy jeden tego typu pług, teraz 
mamy dwa, efekty więc będą wi-
doczne na drogach. Trzeba jednak 
pamiętać, że zimowe utrzymanie 
dróg ma na celu łagodzenie skutków 
zimy, a nie ich całkowite usunięcie. 
Poza tym akcję odśnieżania czy 
usuwania oblodzenia uruchomiamy  
w pierwszej kolejności na drogach 
do szkół i przedszkoli oraz na dro-
gach gminnych, zaliczanych do 
kategorii dróg publicznych głów-
nych. Prace na pozostałych drogach  
– dojazdowych i wewnętrznych 

prowadzone są w drugiej kolejności.  
    Zakupiony ciągnik, poza zimo-
wym utrzymaniem dróg, będzie 
wykorzystywany m.in. do koszenia 
poboczy, opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i innych zadań 
realizowanych przez zakład.

Nowy ciągnik do sprzątania
Nowy ciągnik z pługiem lemieszowym trafił do Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie.  
Zimą pojazd będzie używany m.in. do odśnieżania, a w pozostałych miesiącach do wywozu nie-
czystości czy utrzymania poboczy. 

Galopująca inflacja spowo-
dowała wzrost stawek po-
datków lokalnych w gminie 

Potęgowo. Względem poprzed-
niego roku są one wyższe o 11,8 
proc. Nie przekraczają górnych 
widełek przewidzianych, dla tego 
typu opłat, przez ministra finan-
sów. Uchwalona przez Radę Gmi-
ny podwyżka wynosi dokładnie 
tyle, ile średni wzrost cen towarów 
i usług w kraju w pierwszym półro-
czu ubiegłego roku, względem tego 
samego okresu roku poprzedniego. 
Więcej, bo o 35 proc. wzrosły za to 
opłaty za korzystanie z cmentarza. 
Podwyżka, ta spowodowana jest 
wzrostem kosztów jego funkcjono-
wania, m.in. wyższymi opłatami za 
zagospodarowanie odpadów. Staw-
ki opłat cmentarnych nie były pod-
noszone od 3,5 roku. 

RADNI PRZYJĘLI NOWE STAWKI PODATKÓW 

Więcej, ale tylko o inflację

pamiętaj
Tu można zgłaszać uwagi do odśnieżania

n Biuro ZUP  -  59 8115073 
n Jarosław Dąbrowski -  604 141 522 
n Elwira Szewczyk – 660 732 395

Nowy ciągnik wyposażony jest w efektywniejszy pług lemieszowy. 

DZIEJE SIĘ W GMINIE

Ponad 130 osób wzięło udział 
w V Rajdzie Pieszym „Szla-
kiem Łupawskich Megali-

tów”, który zorganizowała Szkoła 
Podstawowa w Łupawie oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Łupawy 
„Dolina Łupawskich Megalitów”.  
    Honorowy patronat nad przed-
sięwzięciem objął wójt Potę-
gowa. Reaktywacja imprezy po 
okresie pandemicznym okazała 
się trafionym pomysłem, o czym 
świadczyła wysoka frekwencja. 
Gminę Potęgowo reprezentowali 
uczniowie z Potęgowa, Skórowa  
i Łupawy, ale w rajdzie udział 
wzięli również miłośnicy ak-
tywnego wypoczynku z Lębor-
ka, Słupska, Łeby i Wejherowa.  
    O historii megalitów opowiadali 
rajdowiczom archeolog - Tomasz 
Wiktorzak i prezes stowarzyszania 
Bogusław Cyrny. Każdy uczestnik 
rajdu miał zagwarantowany posiłek 
oraz otrzymał gadżety związane  
z odwiedzanym miejscem.

Rajd szlakiem 
megalitów

rekreacja

Orszak Trzech Króli prze-
szedł ulicami Potęgowa. 
Wydarzenie zorganizowano 

już po raz drugi. Uroczystość tra-
dycyjnie rozpoczęła msza, po której  
w barwnym orszaku, prowadzo-
nym przez Trzech Króli mieszkań-
cy gminy przeszli do betlejemskiej 
stajenki. Stamtąd orszak wyruszył 
do Gminnego Centrum Kultury  
w Potęgowie na wspólne kolędo-
wanie i poczęstunek.  Organizato-
rem wydarzenia byli m.in. Gminny 
Ośrodek Kultury w Potęgowie, pa-
rafia w Skórowie, Fundacja Bocianie 
Gniazdo w Potęgowie i Fundacja 
Orszak Trzech Króli.

Trzech króli  
w potęgowie

rekreacja



głos  POTĘGOWA nr 114 
luty 2023 r.6

Przygotowany przez wła-
dze gminy i przyjęty 
przez radnych budżet 
bez wątpienia można 

nazwać prorozwojowym. Na 
inwestycje przeznaczono w nim 
rekordową kwotę 17 
milionów złotych.   
   Dzięki tym pie-
niądzom konty-
nuowana będzie 
modernizacja szko-
ły w Łupawie oraz 
upor z ąd kow y wa na 
gospodarka wodno-
-ściekowa w Dąbrównie, 
Potęgowie i Malczkówku. 
Dużo będzie się działo także 
na drogach gminnych. Konty-
nuowane będą remonty dróg  
w Skórowie i Rębowie, uli-
cy Szerokiej w Potęgowie oraz 
trasy z Łupawy do Dąbrówna.  
Z kolei w Łupawie powstanie tor 
rowerowy – pumptrack, który 
powinien zadowolić wszystkich 
fanów wyczynowej jazdy rowe-
rem. Realizacja tylu przedsię-
wzięć jest możliwa dzięki dofi-
nansowaniu, jakie władze gminy 
zdobyły z funduszy Unii Euro-
pejskiej, Rządowego Programu 

Inwestycji Strategicznych: Pol-
ski Ład i Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Inwe-
stycje to jednak nie tylko pra-
ce o charakterze budowlanym.  
     W tym roku gmina zakupi 

nowe autobusy do przewo-
zu uczniów do szkół 

oraz dwa wozy stra-
żackie, które trafią 
do ochotniczych 
straży pożar-
nych w Łupawie 
i Potęgowie. Ten 

ostatni zakup zreali-
zowany będzie z fun-

duszy, jakie samorządowcy  
z regionu słupskiego pozyskali  
w ramach Słupskiego Związku 
Powiatowo-Gminnego, któ-
ry powołano właśnie po to,  by 
wspólnie efektywniej sięgać po 
dodatkowe pieniądze. Łącznie 
wydatki budżetu gminy w 2023 
r. zaplanowano na ponad 58 mi-
lionów złotych, a dochody na 
kwotę niespełna 50 milionów.  
    Niedobór pokryty zostanie 
emisją obligacji na kwotę 4,3 
miliona złotych oraz z pienię-
dzy, jakie gmina miała na koncie 
na koniec roku. 

Prawie 58 milionów złotych zamierzają w tym roku wydać 
władze gminy na funkcjonowanie samorządu. Pieniądze te 
przeznaczone będą m.in. na utrzymanie szkół, dróg, funkcjo-
nowanie opieki społecznej czy placówek kultury. Aż trzydzie-
ści procent z tej kwoty to inwestycje. 

Na to gmina wydaje pieniądze
RAPORT

ważne
NAJWIĘKSZE NWESTYCJE W LATACH 2022-23

n Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Dąbrównie, Potęgowie 
         i Malczkówku – 4,7 mln zł

n Przebudowa drogi w Skórowie wraz z modernizacją wodociągu – 3,2 mln zł

n Przebudowa drogi w Rębowie, kolejnego odcinka trasy z Łupawy do Dąbrówna   
         oraz ulicy Szerokiej w Potęgowie – 13,2 mln zł

n Zakup autobusów do przewozu dzieci do szkół  – 2 mln zł

n Modernizacja szkół w Łupawie i Potęgowie – 5 mln zł

n Budowa toru rowerowego  pumptrack  w Łupawie  – 615 tys.  zł

n Budowa świetlicy w Głuszynie – 1,1 mln zł   

ważne
17

mln zł wyda w tym 
roku gmina na 

inwestycje

liczby INWESTYCJE NA TLE WYDATKÓW BUDŻETU

2019 2020 2021 2022 2023*
*dane prognozowane

44,5

8,7

dane w milionach złotych

46,3

7,7

58,9

15,3

64,6

10,1

58,5

17

wydatki ogółem wydatki inwestycyjne

liczby
WYBRANE WYDATKI GMINY W 2023 ROKU

dane w milionach złotych

oświata 
i wychowanie

drogi środowisko 
i gospodarka 
komunalna

kultura rolnictwo  
i łowiectwo

opieka 
społeczna

bezpieczeństwo

19,3 10,4 9,8 4,7 3,2 2,5 0,7
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Seniorki, które należą do 
Klubu, nie mogą narzekać 
na nudę. Spotykają się śred-
nio dwa razy w miesiącu, 

by rozwijać swoje pasje i zaintere-
sowania. Na spotkania zapraszani 
są specjaliści, tacy jak: psycholog, 
prawnik, dietetyk, kosme-
tyczka, podolog, 
f izjoterapeuta, 
instruktor za-
jęć ruchowych. 
Organizowane 
są również wy-
jazdy do teatru, 
filharmonii, na basen, kręgiel-
nię oraz wycieczki tematyczne  
i pikniki senioralne. – Stworze-
nie zinstytucjonalizowanej formy 
aktywności dla seniorów pozwa-
la zapobiegać wykluczeniu spo-
łecznemu tej grupy osób – mówi 
Iwona Gierke, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Potęgowie. - Spotkania w gronie 
osób w podobnym wieku są także 
okazją do wymiany doświadczeń, 
zawierania nowych znajomości  
i przede wszystkim dobrej zabawy. 
    Potęgowski Klub Seniora dzia-
ła od czerwca 2021 r. Regularnie 

korzysta z niego 
piętnaście osób.  
Ur u c h o m ion o 
go w ramach 
projektu „Srebr-
na Sieć II”, 
który realizuje 

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, dzięki funduszom 
zdobytym wspólnie z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słupsku i innymi samorządami 
z powiatu słupskiego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 
Wsparcie to powoduje, że funkcjo-
nowanie klubu w żaden sposób nie 
obciąża budżetu gminy. 

Seniorzy nie narzekają na nudę
Warsztaty kulinarne, rękodzielnicze czy informatyczne – to 
tylko wybrane z atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,  
z których mogą korzystać członkinie Klubu Seniora w Potę-
gowie.

Działalność Klubu Seniora jest 
możliwa dzięki funduszom unij-
nym. Gmina do jego funkcjono-
wania nie dopłaca ani złotówki.

SPRAWY SPOŁECZNE

Uczestnicy Klubu Seniora mogą korzystać z bogatej oferty zajęć animacyjnych. 

JUBILEUSZ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

czas świętowania i wspomnień
Środowiskowy Dom Sa-

mopomocy w Potęgowie 
świętował 22. rocznicę 
powstania. Z tej okazji  

władze gminy spotkały się z ka-
drą placówki i osobami, które na 
co dzień korzystają z jej wsparcia.  
   Spotkanie odbyło się w Re-
stauracji Klasyczna. Władze 
gminy reprezentowali wójt 
Dawid Litwin, który ufun-
dował urodzinowy tort, oraz 
wicewójt Anna  Boniecka  
i skarbnik gminy Dorota Maj-
chrzak. Na uroczystość zapro-
szono także byłych kierowni-
ków placówki Iwonę Gierkę  
i Pawła Kamińskiego. Spotkanie 
było okazją do rozmów i wspo-
mnień, a także delektowania się 
wybornymi ciastami upieczony-
mi przez uczestników Środowi-
skowego Domu Samopomocy. 

Zwieńczeniem spotkania były 
tańce i konkursy zorganizowa-
ne przez instruktorów placówki.  
    Środowiskowy Dom Samopo-
mocy powstał, by wspierać osoby 
z zaburzeniami psychicznymi po-
przez ich integrację oraz zwięk-
szenie ich zaradności i samodziel-

ności. Podczas zajęć podopieczni 
placówki uczą się m.in. jak radzić 
sobie z funkcjonowaniem w spo-
łeczeństwie oraz jak wykonywać 
wiele czynności dnia codzienne-
go. Zajęcia dostosowywane są do 
poziomu ich umiejętności i indy-
widualnych zainteresowań. 

W olontariusze z gminy 
Potęgowo po raz kolej-
ny włączyli się w kwestę 

na rzecz Hospicjum Miłosier-
dzia Bożego w Słupsku. Zbiór-
ki odbyły się przy cmentarzach  
w Potęgowie i Łupawie. Dzięki 
hojności mieszkańców w Potęgo-
wie zebrano ponad 7,8 tysiąca zło-
tych, a w Łupawie prawie 5 tys. zł. 
Organizatorem kwesty był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Potęgowie.

Kwestowali na 
rzecz hospicjum

wolontariat



głos  POTĘGOWA nr 114 
luty 2023 r.8

Więcej chłopców, niż 
dziewczynek – tak 
wygląda bilans uro-
dzeń w gminie Po-

tęgowo w minionym roku. Ogó-
łem na świat przyszło 76 nowych 
mieszkańców gminy. To o osiem-
naścioro więcej, niż przed rokiem. 
      Nowi mieszkańcy gminy 
przychodzili na świat głównie  
w szpitalach w Lęborku 
i Słupsku, ale zdarza-
ły się również dzie-
ci, które urodziły się  
w szpitalach w Gdań-
sku, Gdyni, Kartu-
zach i w Miastku.  
- Szczęśliwi rodzice 
wybierali bardzo różnorodne 
imiona, lecz w większości decy-
dowali się na klasykę i powrót 
do korzeni  – mówi Alicja Wal-
kusz, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Potęgowie. - Wy-

bór starszych imion, które nosili 
nasi dziadkowie, to niejedno-
krotnie symboliczne uhonorowa-
nie  ważnych dla rodziny osób.  
     Chłopcy, którzy w minionym 
roku urodzili się w gminie Po-
tęgowo to: trzech Janów, dwóch 
Antonich, tyle samo Aleksan-
drów, Kacprów i Filipów oraz 
Franciszek, Szczepan, Stanisław, 

H e n r y k , 
J ó z e f , 
Wojciech, 
L e o n , 
P i o t r , 
B a r t o s z , 
Mateusz , 

Julian, Miłosz, Tobiasz, 
Hubert, Dawid, Artur, Wiktor, 
Dominik, Ignacy, Arkadiusz, 
Igor, Marcel, Gabriel, Kordian, 
Oskar, Maksymilian, Tymote-
usz, Tymon, Natan, Aleks i Ben-
jamin. Najpopularniejszym imie-

niem nadawanym dziewczynkom 
była w gminie Potęgowo Antoni-
na i Alicja. W ubiegłym roku na-
zwano tak po trzy dziewczynki. 
Wśród malutkich mieszkańców 
gminy znalazły się też po dwie 

Zofie, Julie, Agaty, Pole, Maje  
i Martyny oraz Apolonia, Zu-
zanna, Hanna, Kornelia, Amelia, 
Aleksandra, Gabriela, Marcelina, 
Karolina, Diana, Oliwia, Laura, 
Eliza, Iga, Oriana i Nadia.

Jan, Antonina i Alicja to naj-
popularniesze imiona nadane  
w minionym roku noworodkom 
z gminy Potęgowo.

PRZYBYWA MAŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

Więcej narodzin, niż przed rokiem

Otworzyliśmy swoje serca
Jedenaście rodzin z gminy Potęgowo zostało obdarowanych przed świętami w ramach akcji 
Szlachetna Paczka. Dzięki hojności darczyńców otrzymali wskazane przez siebie najpotrzeb-
niejsze rzeczy, jakie były im niezbędne do normalnego funkcjonowania.

SPRAWY SPOŁECZNE

Szlachetna Paczka to ogól-
nopolski projekt społeczny, 
organizowany od 2000 roku 
przez Stowa-

rzyszenie Wiosna, 
którego celem jest 
materialna i mental-
na pomoc, osobom, 
które z różnych przy-
czyn znalazły się w 
trudnej sytuacji ży-
ciowej i materialnej. W 
gminie Potęgowo akcję 
zorganizowano po raz drugi.  
     Najpierw wytypowano do-
świadczone przez los rodziny, 
które znalazły się w trudnej sy-
tuacji życiowej. Sprawdzono 
warunki w jakich funkcjonują,  
z jakimi zmagają się problemami 
i wspólnie ustalono ich potrzeby. 
Do objęcia pomocą wytypowa-
no jedenaście rodzin. Następnie  
w internecie, chroniąc prywatność 

obdarowywanych, umieszczono in-
formacje o ich potrzebach. Miesz-
kańcy gminy Potęgowo okazali się 

wyjątkowo hojni i między 9 a 11 
grudnia, podczas organi-

zowanego w całej Pol-
sce „Weekendu cu-
dów”, do wybranych 
rodzin trafiły poda-
runki, przygotowane 
przez darczyńców. 

- Łzy wzruszenia i ra-
dości, spływające po po-

liczkach obdarowanych, to 
najpiękniejsze podziękowanie, ja-
kie można sobie wymarzyć – mówi  
Roma Szybut, liderka Szlachetnej 
Paczki w Potęgowie. - Uśmiech-
nięte twarze dzieci i okrzyki rado-
ści na widok specjalnych upomin-
ków, które były tylko dla nich, to 
dla darczyńców i wolontariuszy 
zaangażowanych w akcję najcen-
niejsze nagrody za ich wspólną  

i owocną współpracę. Niemniej  
z całego serca chciałabym podzię-
kować za ogromne zaangażowa-
nie wszystkim moim wolontariu-
szom Agnieszce, Sylwii, Adze, 
Judycie, Małgosi oraz kierow-
com. Bez nich nie byłoby tej akcji. 
   Tegoroczna edycja Szlachet-
nej Paczki nie skończyła się wraz  
z „Weekendem cudów” i rozda-
niem podarunków. Wolontariusze 
będą mieli pod opieką swoje ro-
dziny, aż do maja. - W szlachetnej 
pomocy, ważne jest, aby rodzina 
poczuła, że nie jest osamotniona w 
swoim życiu – dodaje liderka akcji. 
- Odwiedziny i dotrzymanie to-
warzystwa podczas wypicia ciepłej 
herbaty, poprawia nastrój nie tylko 
samotnej  i schorowanej osobie, 
ale i wolontariuszowi. Korzyści 
ze wspólnego spotkania płyną dla 
każdej ze stron. Pamiętajmy, dobro 
to wynik dzielenia.

ważne
6 

wolontariuszy 
kordynowało akcję 

pomocy

Wszystkie zgromadzone dary były odpowiedzią 
na potrzeby zgłaszane przez osoby, które miały 
otrzymać pomoc.

liczby
URODZENIA W GMINIE POTĘGOWO

2021 2022

33 25 42 34

chłopcy

dziewczynki
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ROZMOWA

Wiatraki to szansa
Rozmowa z Dawidem Litwinem, wójtem gminy Potęgowo

q

- Gmina Potęgowo to prawdziwy lider 
w zakresie rozwoju energetyki wia-
trowej w Polsce. Nie dość, że tu działa 
największa farma wiatrowa w kraju, to 
kolejne wiatraki powstają jak grzyby po 
deszczu. Co więcej, Potęgowo to jedna 
 z nielicznych gmin w kraju, gdzie obec-
nie realizowane są takie inwestycje.
 
- Byliśmy pionierami w rozwoju energe-
tyki wiatrowej i to się opłaciło. Obecnie 
realizowane są inwestycje, które pozwo-
lenia na budowę otrzymały jeszcze przed 
2016 rokiem, kiedy to rząd radykalnie 
ograniczył możliwości lokacyjne inwesty-
cji wiatrakowych. To wtedy wprowadzo-
no zapis zabraniający budowania siłowni  
w odległości mniejszej niż dziesięciokrot-
ność ich wysokości. Sprawiło to, że spod 
możliwości rozwoju energetyki wiatro-
wej wyłączono automatycznie 99,7 proc. 
powierzchni całego kraju. Ustawa ta na 
dobre zatrzymała proces transformacji 
energetycznej Polski. Tymczasem dekar-
bonizacja i przestawienie się na odna-
wialne źródła energii to jedyna droga, jaką 
powinniśmy podążać. Nie chodzi tylko  
o kwestie ekologiczne, które są niezwykle 
ważne, bo nasze decyzje w tym zakresie 
będą rzutować na jakość życia przy-
szłych pokoleń, ale też o ekonomiczne. 
Energia z wiatru jest po prostu tańsza. 
W ubiegłym roku za pierwsze półrocze 
gmina Potęgowo za oświetlenie zapła-
ciła 400 tys. zł.  W tym roku mimo że  
w celu wynegocjowania korzystniejszych 
warunków dostawy prądu kupujemy go 
wspólnie z samorządami zrzeszonymi  
w sopockiej grupie zakupowej za pierw-
sze półrocze zapłacimy około 1,2 miliona 
zł. Megawat energii produkowanej tra-
dycyjnie z 560 zł w ciągu roku podrożał 
do 1600 zł. Tymczasem taka ilość energii 
wyprodukowanej z wiatru to tylko 200 zł, 
a więc osiem razy mniej.  Tak więc rozwój 
energetyki wiatrowej jest w interesie nas 
wszystkich. To nasze być, albo nie być.  
 
- Co zatem trzeba zrobić, żeby energety-
ka wiatrowa mogła znowu się rozwijać? 
 
- Przede wszystkim trzeba zmienić prze-
pisy i zmniejszyć dopuszczalny dystans 
między siłownią a zabudowaniami. Dziś 
to odległość sięgająca nawet  1,8 kilome-
tra. Zdaniem ekspertów, które osobiście 
podzielam, wystarczyłoby pół kilometra. 
Zresztą decyzję w tej sprawie najlepiej 
zostawić samorządom i ich mieszkań-
com. Jeśli Rada Gminy sama z siebie lub 
w wyniku przeprowadzonych konsultacji 
społecznych zdecyduje się na odległość 
kilometra, to też będzie dobrze. Każdy 
samorząd ma przecież inną specyfikę  
i ludzie na miejscu sami wiedzą, co jest 

dla nich najlepsze. Przepisy, które obec-
nie funkcjonują, nie tylko uniemożli-
wiają rozwój energetyki wiatrowej, ale 
też utrudniają życie mieszkańcom. We 
wspomnianej odległości od wiatraka 
nie można obecnie postawić żadne-
go budynku, chyba że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
stanowi inaczej. Większość samorzą-
dów nie ma jednak takich planów, bo 
ich przygotowanie to kosztowna pro-
cedura. My jednak nie chcąc ograni-
czać naszych mieszkańców w kwestii 
wyboru miejsca zamieszkania, wraz  
z radnymi Rady Gminy, zdecydowaliśmy 
się na ich sporządzenie. Rada Gminy 
uchwaliła te plany i teraz nie ma proble-
mu, by ktoś wybudował u nas swój dom  
w odległości na przykład jednego 
kilome-
tra od 
wiatraka. 
Wówczas 
mieszka-
niec bez 
problemu 
u z y s k a pozwolenie na budowę  
i wybuduje się na swojej wymarzonej 
działce. Operacja wykonania miejsco-
wych planów zagospodarowania w tym 
zakresie była bardzo kosztochłonna i za-
jęła nam sporo czasu. Jednak cel był jasny 
– umożliwić rozwój naszej gminy i dać 
możliwość osiedlania się tym, którzy tego 
chcieli, w odległości mniejszej niż dziesię-
ciokrotna wysokość wiatraka. Większość 
samorządów jest jednak w gorszej sytuacji.  
 
- Jesteście pionierami energetyki wia-
trowej. Jak to się wszystko zaczęło?
 
- Wszystko zaczęło się w 2001 r., kiedy 
pierwszy prywatny właściciel przyszedł 
do ówczesnego wójta z informacją, że ma 
pomysł na budowę wiatraków w naszej 
gminie. Zanim jednak siłownie stanęły, 
minęło siedem lat. Trzeba było przepro-
wadzić niezbędne badania, uzyskać po-
zwolenia, przekonać mieszkańców. Nasz 
samorząd już wtedy stworzył dobry kli-
mat do współpracy z inwestorami z bran-
ży odnawialnych źródeł energii. Kontynu-
ujemy tę politykę do dziś, dbając o relacje  
z inwestorami i wspierając w pokonywa-
niu trudności natury administracyjnej. 
Nasza przychylność dla tych inwestycji 
oraz nasze położenie, ukształtowanie 
terenu,  czy wiejące wiatry, a wieje u nas 
przez większość dni w roku, sprawiają, 
że stajemy się wiatrakowym zagłębiem. 
Dziś na terenie gminy Potęgowo funk-
cjonuje 56 wiatraków. Do tej pory inwe-
stycje wiatrowe poczyniły tu cztery firmy. 
Za kilka miesięcy powinna rozpocząć się 
budowa kolejnych 23 wiatraków. Inwe-

storem będzie jedna z firm Zbigniewa 
Solorza-Żaka. W latach 2018-2022 
wybudowano na terenie mojej gminy 46 
turbin wiatrowych. To jedne z nielicz-
nych, jakie zostały wybudowane w Polsce 
od 2016 roku. 
 
- Wspomniał Pan o konieczności prze-
konywania mieszkańców. Ciężko było?
 
- Teraz takich obaw już nikt nie ma, 
mieszkańcy widzą, że wiatraki nikomu 
nie szkodzą, a gmina się rozwija. Korzy-
stają też sami rolnicy, bo przecież taka 
siłownia, łącznie z drogą dojazdową zaj-
muje nie więcej niż pół hektara, a korzyści 
z wynajmu tej ziemi inwestorowi są dużo 
wyższe, niż przychody z działalności rol-
niczej na tym skrawku ziemi. Poza tym 
wokół siłowni nadal można uprawiać 
pole. Dla rolników jest to więc czysty 

zysk. Oczywiście, gdy stawiano 
pierwsze wiatraki niektórzy 
obawiali się, że krowy nie będą 
dawać mleka czy kury znosić 
jajek. Teraz w te mity już nikt 
nie wierzy. Wszyscy widzą, ja-
kie korzyści ma z tego gmina,  
a więc wszyscy miesz-

kańcy. Z tytułu podat-
ków od jednej siłowni mamy rocz-
nie od 56 do 80 tysięcy złotych.  
W bieżącym roku do budżetu gminy trafi 
niemal dwa miliony złotych, a od przy-
szłego roku spodziewamy się wpływu  
w granicach czterech milionów złotych. 
To będą prawie cztery miliony złotych, 
które możemy przeznaczyć między in-
nymi na utrzymanie szkół i ich moder-
nizację, na remonty dróg, organizację 
wydarzeń kulturalnych. Jeśli uzyskane  
z wiatraków pieniądze będziemy trak-
tować jako wkład własny niezbędny do 
ubiegania się o fundusze rządowe lub 
unijne, a tak właśnie staramy się robić, 
to dzięki temu możemy sięgać po prawie 
dwadzieścia milionów rocznie. 
 
- Inwestycje wiatrakowe to nie tylko 
wpływy do kasy samorządów z tytułu 
podatków. To także impuls dla rozwoju 
lokalnej gospodarki.
 
- Tak i to znaczący, ponieważ przy re-
alizacji tych inwestycji i ich późniejszej 
eksploatacji zarabiają lokalne firmy, 
które budują drogi dojazdowe do wia-
traków czy dozorują budowy, a gdy 
przyjeżdżają ekipy montażowe czy serwi-
sowe zarabiają gestorzy bazy noclegowej  
i właściciele sklepów oraz lokali ga-
stronomicznych. Firmy inwestujące  
w energetykę wiatrową dysponują du-
żym kapitałem, co pozwala im na an-
gażowanie się w wymiarze finansowym  
w rozwój i życie naszej gminy. Współpra-
ca w tym zakresie układa się nam bardzo 
dobrze i dzięki naszym zabiegom inwe-

storzy sfinansowali już między innymi 
budowę trzech kilometrów nowych dróg 
asfaltowych i wybudują następne dwa 
kilometry. Co ważne z budżetu gminy, 
na budowę wspomnianych dróg, nie 
wydamy ani złotówki. Firmy te wspiera-
ją też np. Puchar Nordic Walking – to 
dzięki nim impreza ta ma taki wymiar, 
czy organizację Dni Gminy Potęgowo. 
 
- Rozumiem, że nie powiedzieliście 
jeszcze ostatniego słowa w kwestii wia-
traków.
 
- Oczywiście, że nie. Musimy jednak 
czekać na zmiany w prawie, o których 
wspomniałem. Pozwoliłoby to na ponad 
25-krotne zwiększenie dostępności tere-
nów pod inwestycje wiatrowe z obecnych 
0,28 proc. do 7 proc. powierzchni Polski. 
Dyskusja o poluzowaniu tych norm to-
czy się od lat, ale dopiero teraz projekt 
zmian trafił pod obrady Sejmu. Liczę, 
że w dyskusji nad tymi wyczekiwanymi 
zmianami będzie więcej argumentów 
merytorycznych, zdrowego rozsądku  
i troski o przyszłość, niż bieżącej polity-
ki. Obecna sytuacja pokazuje, że szybko 
musimy uniezależnić się od konwencjo-
nalnych źródeł energii. Czas ma tu klu-
czowe znaczenie, bo budowa wiatraka 
to nie budowa domu jednorodzinnego. 
Od pomysłu do realizacji mija śred-
nio siedem do dziesięciu lat, na efekty 
ewentualnych zmian przyjdzie więc nam 
poczekać. Tymczasem już dziś na terenie 
gminy Potęgowo jest wytwarzane tyle 
energii elektrycznej, że moglibyśmy nią 
zasilić co najmniej pół województwa 
pomorskiego. Moc funkcjonujących  
u nas wiatraków wynosi 135 MW. 
Oczywiście nie oznacza to, że nasza 
gmina jest samowystarczalna energe-
tycznie, bo wytworzony w farmach prąd, 
poprzez między innymi stację Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych w Wierz-
bięcinie czy Darżynie, rozchodzi się po 
krajowym systemie elektroenergetycz-
nym. Z punktu widzenia bilansu energe-
tycznego kraju to jednak ważny element. 
Warto więc robić wszystko, by takich 
farm i takich gmin jak nasza było więcej. 
 
- Dziękuję za rozmowę.

Wiatraki to miliony złotych, 
które możemy przeznaczyć na 
utrzymanie szkół, budowę dróg 
i wiele innych inwestycji.

Dawid Litwin
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Więcej książek na półkach
Nowości wydawnicze warte kilkanaście tysięcy złotych trafiły na półki biblioteki szkolnej  
w Łupawie. Zakupy były możliwe dzięki dofinasowaniu, jakie placówka pozyskała z Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz wsparcia władz gminy. 

EDUKACJA

Biblioteka wzbogaci-
ła się o nowe książki 
dla dzieci, młodzieży, 
lektury szkolne, au-

diobooki oraz pozycje wspo-
magające zajęcia z logope-
dii i terapii pedagogicznej.       
   Część otrzymanej kwo-
ty dyrekcja placówki prze-
znaczyła na nagrody  
w konkursach, promujących 
czytelnictwo wśród uczniów. 
Na zakupy i rozwój czytelnic-
twa dyrekcja szkoły pozyska-
ła piętnaście tysięcy złotych. 
Pieniądze pochodzą głównie  
z Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021–2025, którego celem jest 
kształtowanie aktywnych po-
staw czytelniczych, zwiększanie 
dostępu do książek oraz wzmac-
nianie roli bibliotek publicz-

nych i szkolnych, jako lokalnych 
ośrodków życia społecznego i 
centrów dostępu do 
kultury oraz wiedzy.  
Z rządowego pro-
gramu szkoła do-
stała dwanaście 
tysięcy złotych,  
a trzy tysiące doło-
żyły władze gminy.  
  Szkole w Łupawie 
już drugi raz udało się 

pozyskać pieniądze z tego pro-
gramu. Dwa lata temu, dzięki 

tym funduszom, księgo-
zbiór uzupełniono  

o dziewięćset po-
zycji. Na półkach 
łupawskiej bi-
blioteki szkolnej 
czeka obecnie na 
uczniów blisko 

siedem tysięcy wo-
luminów. 

ważne
652 

książki przybyły 
na półkach 
biblioteki

opinia

- Oprócz lektur zaakupiliśmy też wiele nowych tytułów, 
rozwijających zainteresowania uczniów. Łącznie zbiory 
biblioteki powiększyły się o 652 pozycje do wypożyczania. 
Dodatkowe sześćdziesiąt książek kupiliśmy z przeznacze-
niem na promocję czytelnictwa, a więc rozdamy je jako 
nagrody w konkursach.

BOGUSŁAW CYRNY
dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupawie

P ięciolatki i sześciolatki  
z Przedszkola w Łupawie od-
wiedziły Państwowy Teatr 

Lalki  ,,Tęcza” w Słupsku. Dzieci 
obejrzały spektakl „Niesamowite 
przygody niesamowitych skarpe-
tek”, który opowiada historię pięciu 
niedopasowanych skarpetek, szuka-
jących swojego przeznaczenia.  Wy-
jazd do teatru był możliwy, dzięki 
realizacji projektu „Potęga Przed-
szkolaka”.

przedszkolaki 
w teatrze

wycieczka

U czniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Łupawie po 
raz kolejny wzięli udział  

w „Balu wszystkich świętych”  
– muzycznej zabawie, organizowanej 
z okazji Zaduszek. W tym roku spo-
łeczność szkolną odwiedzili: anioł, 
św. Stanisław Kostka oraz tajemniczy 
nieznajomy w brązowym habicie. 
To wspólnie z nimi dzieci bawiły się  
w rytm muzyki. 

Na balu  
u świętych

zabawa

P oniemiecki cmentarz w Runo-
wie uporządkowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Potę-

gowie. Tym razem w sprzątanie za-
angażowało się pięciu uczniów klasy 
6b oraz jedna uczennica z klasy 8b. 
Młodzież sprawnie oczyściła teren 
wokół pomnika z liści, zbędnych 
krzewów, chwastów czy spadających 
suchych gałęzi. To już kolejny raz, 
kiedy uczniowie ze szkoły w Potęgo-
wie zatroszczyli się o starą nekropo-
lię w Runowie. 

pokazali,  
że pamiętają

akcja

Terapeuta uzależnień  
i policjantka prze-
konywali uczniów 
Szkoły Podstawowej  

w Łupawie, że warto żyć zdrowo  
i bezpiecznie. Młodzież mogła 
dowiedzieć się m.in. jakie zagro-
żenia niosą ze sobą uzależnienia 
oraz jak niebezpieczne są dopa-
lacze i czym jest cyberprzemoc.   
 Najpierw ucznio-
wie wszystkich klas od pią-
tych do ósmych wzięli udział 
w koncercie profilaktycznym  
„Wspieramy się”. Zajęcia prze-
prowadził Sławomir Pyrko, 
profilaktyk – praktyk i te-
rapeuta uzależnień. Muzyk, 
podczas swojego  wystąpienia,  
w przystępny sposób, propago-
wał zdrowy styl życia i kulturę 
języka oraz wskazywał zagroże-
nia, jakie niosą ze sobą różnego 
rodzaju uzależnienia. Terapeu-
ta zachęcał do walki ze słabo-

ściami. Podkreślał znaczenie 
więzi rodzinnych, budowania 
pozytywnego obrazu samego 
siebie, właściwych przekonań 
i systemu wartości oraz więk-
szej świadomości celów życio-
wych. Koncert miał charak-
ter wykładu  motywującego.  
W godzinach popołu-
dniowych Sławomir Pyr-
ko spotkał się również  
z rodzicami uczniów.  
 Dwa tygodnie później 
uczniowie klasy VII, VIII a 
i VIII b spotkali się z dziel-
nicową Posterunku Policji  
w Potęgowie – st. sierż. Ewe-
liną Reńkas. Policjantka  
w przystępny sposób z wykorzy-
staniem prezentacji multime-
dialnej, zaznajomiła uczniów 
z nową Ustawą o wspieraniu  
i resocjalizacji nieletnich oraz 
rozmawiała z dziećmi na temat 
cyberprzemocy i dopalaczy.  

AKCJE PROFILAKTYCZNE W SZKOLE W ŁUPAWIE

Wiedzą, jak żyć zdrowo i bezpiecznie

Jedno ze spotkań poprowadził terapeuta uzależnień 
Sławomir Pyrko.
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W Skórowie tradycyjnie 
już pierwszaki roz-
poczęły uroczystość 
występem artystycz-

nym. Były wiersze, piosnka i tańce. 
Następnie dzieci złożyły ślubowanie 
na sztandar szkoły i zostały pasowa-
ne na uczniów przez dyrektor pla-
cówki Agnieszkę Fir. Otrzymały też 
swoje pierwsze legitymacje szkolne. 
Następnie uczniowie stanęli przed 
zadaniem uśmiechnięcia się po wy-
piciu tajemniczego napoju, nazwa-
nego przez organizatorów uroczy-
stości, eliksirem wiedzy i mądrości. 
Zważywszy na skład napoju, nie dla 
wszystkich było to łatwe zadanie. Po 
zakończeniu pasowania na wszyst-
kich uczestników czekał poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców.   
    Podniosły charakter miała tak-
że uroczystość w Łupawie. Także 
tu pierwszoklasiści zaprezento-
wali, przygotowany pod okiem 
nauczycieli, program artystyczny, 
a następnie dyrektor Bogusław 
Cyrny pasował ich na uczniów. 
Na pamiątkę wydarzenia dzie-
ci otrzymały upominki przygo-

towane przez rodziców, którzy 
zadbali także o poczęstunek dla 
wszystkich uczestników uroczy-
stości. Pasowanie zakończyło się 
integracyjną dyskoteką dla uczniów 
wszystkich klas edukacji wcze-
snoszkolnej łupawskiej placówki. 
   Obecny na obu uroczystościach 
wójt Dawid Litwin, życzył uczniom 
powodzenia i wielu radosnych chwil 
spędzonych w murach szkoły, a tak-
że wręczył im pamiątkowe dyplomy 
i obdarował słodkimi upominkami.  
       Uroczystości pasowania odbyły 
się także w przedszkolach. W Skó-
rowie uroczyście przyjęto w poczet 
przedszkolaków grupę trzylatków, 
która zanim uroczyście została pa-
sowana na przedszkolaka, zapre-
zentowała złożony z tańców, piose-
nek i wierszy program artystyczny.  

Z kolei w Potęgowie w grupie „Sło-
neczka” odbyło się pasowanie na 
starszaka. Także tu była to okazja 
do zaprezentowania przez dzieci 
umiejętności recytatorskich, wokal-
nych oraz tanecznych. Po występach 

dzieci, dyrektor placówki Agnieszka 
Kielas pasowała przedszkolaków. 
Na pamiątkę wydarzenia dzieci  
z obu przedszkoli otrzymały oko-
licznościowe dyplomy oraz upo-
minki.

Już nie przedszkolaki, a uczniowie
Pierwszoklasiści uroczyście 
dołączyli do społeczności 
Szkół Podstawowych w Skó-
rowie i Łupawie. Z okazji 
pasowania na uczniów otrzy-
mali swoje pierwsze legity-
macje szkolne, pamiątkowe 
dyplomy oraz słodycze.

EDUKACJA

UCZNIOWIE Z POTĘGOWA WSPARLI SCHRONISKO

przekazali karmę dla zwierząt i pieniądze
K armę dla psów i kotów, koce, 

ręczniki, zabawki oraz żwirek – 
przekazali uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej w Potęgowie schro-
nisku dla zwierząt w Małoszycach.   
 Dary te są efektem zbiór-
ki szkolnej „Nakarm Burka”, jaką 
przeprowadzono w szkole w paź-
dzierniku, który jest Miesiącem 
Opieki nad Zwierzętami. Dzięki 
zaangażowaniu dzieci i hojności ich 
rodziców oprócz karmy i akcesoriów 
dla zwierząt zebrano ponadto 150 

zł, które też trafiły do schroniska. 
Wszystkie podarunki dostarczyli 
tam osobiście uczniowie klasy 5a  
i 5b. Podczas wizyty mieli możliwość 
zapoznania się z funkcjonowaniem 
schroniska, zasadami adopcji zwie-
rząt oraz właściwej opieki nad nimi. 
Uczniowie poznali również smutne  
i często dramatyczne losy, przebywa-
jących tam zwierząt oraz przekonali 
się, że w schronisku pomoc mogą 
znaleźć nie tylko psy i koty, ale nawet 
ptaki czy gryzonie. Zebrane dary zawieźli do schroniska uczniowie klas 5a i 5b.

Uroczystość w Skórowie.

Uroczystość w Łupawie.
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Uczyli się,  
jak jeść zdrowo
Wspólne przygotowywanie śniadania przez uczniów było jed-
nym z elementów obchodów Europejskiego Dnia Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania w Szkole Podstawowej w Skórowie. 

EDUKACJA

Obchody, w których 
wzięli uczniowie 
wszystkich klas, przy-
gotowano, by promo-

wać zdrową żywność i dobre na-
wyki żywieniowe wśród dzieci. 
Uczniowie starszych klas dzień 
rozpoczęli od udziału w warsz-
tatach z zakresu 
p r a w i d ł o w e -
go odżywiania  
i wartości od-
żywczych pro-
duktów spożyw-
czych. Młodsi, w 
tym także przedszkolacy, pozna-
wali piramidę zdrowego żywienia  
i aktywności fizycznej oraz słu-
chali pogadanek na temat tego, 

co warto jeść, żeby być zdrowym. 
Później wszyscy, wspólnie przy-
gotowali zdrowe, pożywne śnia-
danie. Na stołach zagościły owo-
cowe sałatki i szaszłyki, płatki 
kukurydziane, kolorowe kanap-
ki, jogurty, nie zabrakło rów-
nież świeżych warzyw i owoców.  

 Organizato-
rzy akcji liczą, 
że dzięki takim 
przedsięwzię-
ciom uczniowie 
z a p a m i ę t a j ą , 
jak ważne jest 

spożywanie zdrowych i regular-
nych posiłków, co w przyszłości 
pomoże im uniknąć wielu pro-
blemów zdrowotnych. 

UCZNIOWIE WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI EDUKACYJNEJ

czytając, uczyli się o sercu

Uczniowie poznali m.in. pirami-
dę zdrowego żywienia, dowie-
dzieli się też, jak prawidłowo 
komponować posiłki.

Uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawo-
wej w Łupawie wzię-
li udział w II edycji 

Ogólnopolskiej Akcji Czytel-
niczej „Czytamy   z sercem”. 
   Przedsięwzięcie polegało 
na   promocji wśród uczniów li-
teratury i czytelnictwa,  posze-
rzaniu wiedzy dzieci na temat 
budowy i funkcjonowania ser-

ca oraz rozwijaniu wrażliwości 
na cierpienie i potrzeby osób 
chorych. Udział w akcji był dla 
uczniów okazją do powtórzenia 
wiadomości na temat zdrowego 
stylu życia i przeciwdziałania 
chorobom układu sercowo-na-
czyniowego. Koordynatorami 
akcji były nauczycielki Małgo-
rzata Cheba   i Helena Włodar-
ska Zabieglik.

W SKÓROWIE BILI REKORD

Książka dobra na przerwę
Uczniowie ze Skórowa 

włączyli się do między-
narodowej akcji bicia 
rekordu w czytaniu na 

przerwie. Na korytarzach miej-
scowej szkoły z tej okazji poja-
wiły się rozmaite książki i ksią-
żeczki, które miały umożliwić 
uczniom włączenie się do akcji. 
W czytanie na przerwie zaan-
gażowali się także nauczyciele, 
dyrekcja i pracownicy obsługi 
oraz administracji. Najstarsi 
uczniowie odwiedzili z książ-
kami nawet przedszkolaków, by 
poczytać im ciekawe historie.  
     Wspólne czytanie w Skórowie 
było częścią akcji „Przerwa na 
czytanie”, która organizowana 
jest w ramach Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych oraz kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom”. 
    W minionym roku szkolnym 
wzięło w niej udział  ponad 377 

tysięcy osób z 1867 szkół z Pol-
ski i czternastu innych państw. 
Akcja organizowana jest już od 
sześciu lat z inicjatywy Biblio-
teki Pedagogicznej Wojewódz-
kiego Ośrodka Metodycznego 
w Gorzowie Wielkopolskim, od 
trzech lat ma jednak zasięg mię-
dzynarodowy. Wyniki tegorocz-
nej akcji nie są jeszcze znane. 
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Uczniowie upamiętnili  
odzyskanie Niepodległości

Pod hasłem „Polska to my” w przededniu 104. rocznicy Święta Niepodległości odbyły się uroczystości, upamiętniające 
odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Główne obchody odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury. Świętowano jednak 
także we wszystkich placówkach oświatowych w gminie. 

EDUKACJA

Uroczyste obchody roz-
poczęła msza dzięk-
czynna, po której 
mieszkańcy przema-

szerowali do Gminnego Cen-
trum Kultury w Potęgowie. 
W przygotowanie tegorocznej 
wieczornicy zaangażowała się 
społeczność Szkoły Podstawo-
wej w Potęgowie. Po uroczystym 
o d ś p i e w a n i u 
hymnu ucznio-
wie przedsta-
wili insceniza-
cję, ukazującą 
burzliwe dzieje 
państwa polskie-
go, zakończone 
o d z y s k a n i e m 
przez Polskę 
niepod leg łośc i . 
Podsumowaniem 
wieczornicy była 
projekcja filmu 
„Co o Polsce wie-
dzą i myślą nasi 
najmłodsi” oraz 
wystawa prac pokonkursowych 
„Niepodległość oczami dziecka”.   
  Odzyskanie niepodległości 
świętowano także we wszystkich 
gminnych placówkach oświa-
towych. W szkole w Potęgowie 
zaprezentowano wspomnia-
ny już - przygotowany przez 
uczniów klas drugich i trze-

cich - spektakl, a także film.  
W przygotowanie tej uroczysto-
ści zaangażowali się nauczyciele: 
Izabela Kosior, Barbara Krasno-
borska, Weronika Piołunkow-
ska, Daniel Spoczyński, Sławo-
mir Hinca i Monika Klimczyk. 
    Także w Szkole Podstawowej 
w Łupawie z okazji święta na-
rodowego przygotowano bogaty 

program arty-
styczny. Były 
piosenki, ta-
niec, a nawet 
p a ntom i m a . 
Opracowany 
przez nauczy-
cielki:  Zofię 
Bat yck ą-Te-
tłak, Zuzan-
nę Malek, 
A l e k s a n d r ę 
Orzechowską 
i Aleksan-
drę Nowak, 
program ar-

tystyczny uka-
zywał trudną historię naszego 
kraju oraz znaczenie patrioty-
zmu. Uroczystą akademię, któ-
ra odbyła się dwa dni przed 
Świętem Niepodległości, przy-
gotowali uczniowie z klas trze-
ciej i pierwszej oraz chórzyści 
i członkowie koła teatralnego.  
   W Skórowie uroczystą aka-

demię przygotowali ósmokla-
siści oraz uczniowie klas piątej  
i szóstej pod opieką nauczycielek 
Moniki Wódkiewicz oraz Izabe-
li Zielińskiej. Najstarsi ucznio-
wie przypomnieli wszystkim 
historię i ideę Święta Niepodle-
głości oraz zaprezentowali krót-
ki film na temat wydarzeń z 1918 
roku. Gdy przyszedł czas na 
część artystyczną, na scenie po-
jawili się uczniowie z klasy piątej  
i szóstej, którzy zaprezentowa-
li program artystyczny pt. „Co 
to jest Polska?”, składający się  
z najpiękniejszych polskich wier-
szy i piosenek patriotycznych.  
   Święto Niepodległości świę-
towano nawet w żłobku, gdzie 
maluchy uczestniczyły m.in.  

w przygotowywaniu ozdób  
w barwach narodowych. 

Inscenizacja w szkole w Łupawie.

Obchody w żłobku w Potęgowie.

Uroczysta akademia w szkole w Skórowie.
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Otworzyliśmy serca i portfele
Rekordową kwotę, ponad 86 tys. zł zebrał gminny sztab Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Potęgowie. Pieniądze 
trafią na leczenie sepsy. Był to już dwudziesty finał tej akcji, 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

Tegoroczna kwesta pod 
hasłem „Chcemy wy-
grać z sepsą! Gramy dla 
wszystkich – małych 

i dużych” odbyła się 29 stycz-
nia. Wolontariuszy z 
puszkami na ulicach 
Potęgowa i innych 
miejscowości gminy 
można było spotkać 
już od rana. Impreza 
w sztabie rozpoczęła 
się o godz. 15. Prowa-
dziły ją tradycyjnie Joan-
na Basiak, Izabela Zielińska 
i Izabela Marchewka.  Na scenie 
zaprezentowały się grupy tanecz-
ne z GOK w Potęgowie, przy-
gotowane przez Szkołę Tańca 
Julii Świątek, zespoły Mleczaki i 

Dzwoneczki, a także Anna Pu-
chacz, Łucja Jurek, Nadia Szur, 
Katarzyna Hermann, Julia Mar-
chewka, Kaja Różańska, Anie-
la Wenta, Julia Gołębiewska, 

Julia Lipka, Maja Łoś, 
Inka Malek, Lilia-

na Pieniak, Nikola 
Kędra oraz zespo-
ły Dancing Band  
i Wiśta Wio! Zaba-
wa zakończyła się 

o godz. 20 „Świa-
tełkiem do nieba”  

w formie po-
kazu Teatru Ognia.  

   Występy solistów i zespo-
łów przeplatały przez cały czas 
trwania imprezy licytacje przed-
miotów podarowanych na rzecz 

akcji. Najwyżej wylicytowano: 
grill firmy Robex, mega plu-
szak podarowany przez Paulinę  
i Macieja Basiaków, obraz autor-
stwa Anny Dajnowicz, przekaza-
ny przez Macieja Kobylińskiego, 
zabawkowy kombajn podarowa-
ny przez firmę Komunal-Tech 
System Łukasza Burzaka. Licy-
towano też orkiestrowe gadżety, 
talony, słodkie wypieki i drobia-
zgi podarowane przez sponsorów.  
   - Sukces ten możliwy był 
przede wszystkim dzięki pra-
cy wszystkich wolontariuszy, 
zbierających pieniądze do spe-
cjalnie przygotowanych pu-
szek na ulicach naszych wiosek  
– mówi Joanna Baskiak, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Potęgowie. – Nie sposób jed-
nak nie wspomnieć o wszyst-
kich innych zaangażowanych  
w organizację akcji osobach, czyli 
ekipie pracującej przy organizacji 

części artystycznej, licytacjach, 
sklepiku, ekipie liczącej zebra-
ne w puszkach pieniądze, pielę-
gniarce i strażakach z Potęgowa 
i Łupawy. Oczywiście wynik ten 
nie byłby tak wysoki, gdyby nie 
szczodrość sponsorów, darczyń-
ców, uczestników aukcji i wszyst-
kich życzliwych osób, które 
wsparły tegoroczną zbiórkę. Pod-
czas finału można było  zbadać 
ciśnienie tętnicze i zmierzyć po-
ziom cukru we krwi, a najmłod-
si mogli skorzystać z malowania 
twarzy i zrobić sobie brokatowe 
tatuaże. Przez cały dzień działał 
także orkiestrowy sklepik, który 
oferował m.in. gorące przekąski, 
słodycze, kawę, herbatę, ciasto. 
Dochód ze sklepiku także zasilił 
orkiestrowe puszki. W tym roku 
w potęgowskim sztabie zebrano 
łącznie 86.566,74 zł. To najwięcej 
w historii. Przed rokiem udało się 
zgromadzić 85.123,14 zł.

ważne
45

wolontariuszy 
kwestowało na 

rzecz WOŚP
Sukces WOŚP w gminie Potęgowo nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu wolontariuszy.

Na scenie wystąpiły m.in. dzieci z zespołów Dzwoneczki i Mleczaki.

KULTURA



nr 114 
luty 2023 r. głos  POTĘGOWA 15

CZYTELNICZE SPOTKANIE W BIBLIOTECE

Książki różnych pokoleń

Seniorzy kontra junio-
rzy - książki mojego 
dzieciństwa - pod ta-
kim hasłem spotkali 

się w  Bibliotece w Potęgowie 
czytelnicy różnych pokoleń.  
    Każdy z uczestników pre-
zentował swoją ulubioną książ-
kę. Członkowie Klubu Seniora 
opowiadali o baśniach Hansa 

Chirstiana Andersena czy braci 
Grimm, a najmłodsi czytelnicy 
o bogato ilustrowanych ksią-
żeczkach, których bohaterami 
są postacie znane z filmów Di-
sneya. Okazało się jednak, że 
przedstawicieli obu pokoleń łą-
czą wiersze Jana Brzechwy i Ju-
liana Tuwima, które wielu z nich 
zna na pamięć.

Z sukcesami z XVIII 
Spotkań z Piosenką 
Religijną „Pro Laude 
Tua” wrócili uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Łupa-
wie. Ada Pieniak zajęła pierw-
sze miejsce w gronie solistów  
z najmłodszych klas, a Inka Ma-
lek triumfowała w starszej gru-
pie wiekowej. Drugie miejsce 
w starszej grupie zajęła Nadia 
Princ. Najwyższą lokatę zdo-
był też szkolny zespół wokalny  
w składzie:  Ada Pieniak, 
Anastazja Witt, Lena Blank, 
Mieszko Arciszewski, Zuzanna 
Kulesik, Zuzanna Majewska, 
Zuzanna Jakubowska, Martyna 
Ruszała, Maja Tyborczyk, Zosia 
Tyborczyk, Maja Kamińska, Ju-
lianna Zawacka, Hania Ramult, 
Nadia Princ, Inka Malek. Kon-
kurs, poświęcony pamięci Jana 
Pawła II, odbył się w kościele 
Trójcy Świętej w Smołdzinie.

śpiewający  
sukces

konkurs

zajęcia cykliczne gok

q

zajęcia artystyczne  
od godz. 14.00 do 17.00 
zajęcia karate 
od godz. 16.30 -  młodsi 
od godz. 17.30 - starsi 
zajęcia muzyczne  
(Katarzyna Herrmann)  
od godz. 15.30 do 19.30  
język angielski  
kl. IV od godz. 16.00  
kl. V- od godz. 17.00 
kl. VIII od godz. 18.00

poniedziałek

 

próba zespołu Mleczaki 
 od godz. 15.00 
zajęcia muzyczne  
(Karolina Oszmaniec)  
od godz. 16.15  
zajęcia fitness  
od godz. 18.00 do 19.00 
język angielski  
kl. VI od godz. 16.00

wtorek

środa
 

taniec     
15.45-17.00 - Art  dance (11-15 lat) 
17.00-18.00 - Art baby (4- 7 lat) 
18.00-19.15 - Art junior (8-10 lat 
zajęcia muzyczne 
(Daniel Spoczyński)  
od godz. 16.15  
język angielski  
4-5 latki od godz. 16.00 
II klasa od godz. 17.00 
kl. V od godz. 18.00

czwartek
 

zajęcia artystyczne 
od godz. 14.00 do 17.00 
próba zespołu Mleczaki 
od godz. 15.00 
zajęcia z robotyki   
od godz. 18.30 do 19.30 
język angielski 
zerówka od godz. 16.00 
kl. IV od godz. 17.00 
indywidualne od godz. 18.00

 

próba zespołu Dancing Band 
od godz. 10.00 
zajęcia muzyczne  
(Katarzyna Herman)  
od godz. 15.30 do 19.30 
tenis stołowy 
od godz. 16.00 do godz. 18.00 
spotkania KSM  
od godz. 18.30 do 19.30 
próba zespołu Wiśta Wio!  
od godz. 19.00

KULTURA

piątek

 

*********zajęcia świetlicowe 
poniedziałek - piątek  14.00-19.00 

 
***

Ferie pełne atrakcji
Liczne zabawy, animacje i kreatywne warsztaty czekały na młodych mieszkańców gminy, któ-
rzy wzięli udział w „Feriach przyjaźni”. Ich celem była m.in. integracja społeczności polskiej  
i ukraińskiej. 

Podczas dwutygodniowe-
go wypoczynku uczest-
nicy zajęć w Gmin-
nym Ośrodku Kultury  

w Potęgowie mogli wziąć udział 
w feryjnych warsztatach eko-
logicznych, muzycznych, te-
atralnych, balonowych oraz 
warsztatach wyrabiania kolo-
rowych i pachnących mydełek.  
  Amatorzy kina wybrali się 
do lęborskiej Fregaty na baj-
kę „Mumie”, a w rozstawionym  
w Gminnym Ośrodku Kultury 
kinie sferycznym mogli obej-
rzeć aż trzy seanse: „Tajemni-
ce nocy polarnej”, „Tajemnice 
drzew” oraz historię „Rafa ko-
ralowa”. Dla wielu uczestników 
zajęć oglądanie filmów na suficie 
było zupełnie nowym doświad-
czeniem. Nie brakowało też za-
jęć sportowych, artystycznych  
i animacyjnych. Feryjne spotka-
nia był też okazją do spędzania 

czasu przy grach planszowych, 
czy zabaw w kalambury zorga-
nizowanych przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Potęgowie.    
   „Ferie przyjaźni” zorganizo-
wano dzięki funduszom na inte-
gracje imigrantów, pozyskanym    

z projektu grantowego „Pomor-
skie z Ukrainą”. Za przygotowa-
nie atrakcyjnego programu ferii 
odpowiadały Gminny Ośrodek 
Kultury w Potęgowie oraz Fun-
dacja Bocianie Gniazdo z Runo-
wa.

Ferie w GOK były dla dzieci okazją do różnorodnych aktywności.
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