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WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

WÓJTA GMINY POTĘGOWO  

Informujemy, iż od dnia 02.08.2019r. do dnia 

10.09.2019r. można składać, w sekretariacie 

Urzędu Gminy Potęgowo, wnioski o przyznanie 

Stypendium Wójta Gminy Potęgowo za rok szkolny 

2018/2019. 

O stypendium może ubiegać się uczeń/absolwent 

szkoły podstawowej (klasy V-VIII) oraz absolwent 

klas gimnazjalnych uczęszczający do szkół 

znajdujących się na terenie Gminy Potęgowo bez 

względu na miejsce zamieszkania. 

Warunki przyznawania stypendium zostały 

określone w Uchwale nr X/91/2019 Rady Gminy 

Potęgowo z dnia 25.06.2019r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków udzielania pomocy 

materialnej  o charakterze motywacyjnym dla 

uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 

Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania, w 

ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających 

naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na 

miejsce zamieszkania. 

BIEŻĄCE REMONTY W PRZEDSZKOLU W 

POTĘGOWIE  

W drugiej połowie lipca w budynku Przedszkola w 

Potęgowie trwały prace remontowo - porządkowe. 

Nowy wygląd otrzymały sale dydaktyczne oraz klatki 

schodowe. 

 

 

 

 

RADIOWY SYSTEM ODCZYTU 

WODOMIERZY 

W maju br. Zakład Usług Publicznych Z.B. w 

Potęgowie rozpoczął wdrażanie zdalnego systemu 

odczytów wodomierzy. Działanie systemu wymaga 

dokonania wymiany istniejących wodomierzy 

mechanicznych na wodomierze z wbudowanym 

modułem radiowym. Zakład realizuje zadanie przy 

wykorzystaniu wodomierzy jednostrumieniowych 

suchobieżnych R160 ETW ECO z zamontowanym i 

zaprogramowanym hermetycznym modułem 

radiowym FLOWIS +, które są kompatybilne z 

posiadanym systemem zdalnego odczytu LIBRARS.  

System zdalnego odczytu wodomierzy opiera się na 

wykonywaniu odczytów w terenie w systemie „walk 

by” oraz „drive by” za pomocą skanera oraz tabletu 

z aplikacją mobilną.  

Po dokonaniu odczytu uzyskane wyniki przesyłane 

są do portalu w celu ich dalszego przetworzenia 

przez program do fakturowania. System dodatkowo 

wyposażony jest w ewidencję alarmów powstałych 

u użytkownika z ostatnich 12 miesięcy, w tym 

alarmów o wycieku oraz 

ilości dni w których 

wystąpił, alarmu o 

przepływie wstecznym, 

alarmu  

o demontażu modułu radiowego, alarmu o 

obecności pola magnetycznego w okolicy 

wodomierza.  Jednak główną zaletą systemu 

zdalnego odczytu wodomierzy jest skrócenie czasu 

niezbędnego do dokonania odczytów oraz 

możliwość rozliczenia rzeczywistego stanu 
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wodomierzy, co w przypadku tradycyjnych 

wodomierzy wielokrotnie nie jest możliwe z uwagi 

na brak dostępu do nieruchomości odbiorcy.   

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

NOWY OKRES ZASIŁKOWY  W 

ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, 

ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH, 

FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM ORAZ W 

ŚWIADCZENIU DOBRY START 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do 

świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 

zasiłkowy 2019/2021 można składać drogą 

elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 roku.  Od tej 

daty również można złożyć wniosek o ustalenie 

prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 

2019/2020, wniosek o ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 

świadczeniowy 2019/2020 oraz wniosek o ustalenie 

prawa do świadczenia Dobry Start (300+).  Od dnia 

01 sierpnia 2019r. ww. wnioski można składać 

również w wersji papierowej w siedzibie Tutejszego 

Ośrodka. 

Składając wniosek na 500+ na dzieci, należy wskazać 

wszystkie dzieci do 18 r.ż. - niezależnie od tego, czy 

na dane dziecko ustalone jest prawo do świadczenia 

wychowawczego. 

Składając wniosek na 300+, należy wskazać 

wszystkie dzieci uczące się w jednym wniosku wraz 

z adresem szkoły, do której będzie uczęszczać 

dziecko. Świadczenie nie przysługuje 

"zerówkowiczom" oraz studentom. 

Do dnia 04.07.2019r. do tutejszego Ośrodka  w 

wersji elektronicznej wpłynęło 158 wniosków o 

ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

(500+), oraz 91 wniosków o ustalenie prawa do 

świadczenia Dobry Start (300+). 

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną, na adres 

e-mailowy wnioskodawcy wpłynie automatyczna 

informacja (na którą nie należy odpowiadać) z 

adresu info@gopspotegowo.pl o przyjęciu wniosku, 

a następnie o przyznaniu świadczenia. 

Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej na  

500+ 300+ oraz świadczenia rodzinne  odbywać się 

będzie od 1 sierpnia 2019r. 

Poniedziałek 7:30-15:30 

Wtorek 7:30-15:30 

Środa 7:30-17:30 

Czwartek 7:30-15:30 

Piątek – dzień wewnętrznej pracy GOPS – wnioski 

nie będą przyjmowane. 

SPRAWOZDANIE ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE  ZA 

MIESIĄC CZERWIEC  

W czerwcu Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Potęgowie był organizatorem  Dnia Sąsiada, który 

odbył się 12.06.2019 r.  w festynie wzięli udział 

zaproszeni Goście, uczniowie ze Szkół 

Podstawowych w Łupawie, Skórowie oraz 

Potęgowie. Jak również okoliczni mieszkańcy Naszej 

Gminy. Nie zabrakło występów artystycznych, 

poczęstunku i innych atrakcji. Natomiast 27.06.2019 

r. Uczestnicy odwiedzili zaprzyjaźniony 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie 

Wielkiej. Brali oni udział w festynie zorganizowanym 

z okazji Nocy Świętojańskiej. Był czas na rozmowy, 

zabawę taneczną oraz konkursy. 

 

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA   

ROZPOCZĘTO PRZEBUDOWĘ DROGI 

POWIATOWEJ NR 1189G GRĄBKOWO-

RUNOWO 

W dniu 07.08.2019r. odbyło się przekazanie placu 

budowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G 

Grąbkowo-Runowo” współfinansowanego przez 

Gminę Potęgowo. W przekazaniu placu budowy 

uczestniczyli: Wice Starosta Rafał Konon, Dyrektor 

http://www.potegowo.pl/
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Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku Mariusz 

Ożarek wraz z pracownikiem, Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin wraz z pracownikiem oraz 

Wykonawca robót Piotr Lorek. 

Przebudową objęty jest odcinek drogi do 2km od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1188G w 

Grąbkowie w kierunku Kolonii pod Darżynkiem. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z 

betonu cementowego wraz z obustronnymi 

poboczami z kruszywa łamanego.  

Zadanie wykonuje firma: Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek z/s w 

Słupsku.   

Umowa na wykonanie zadania została podpisana w 

dniu 06.02.2019r. Wykonawca robót został 

wyłoniony dopiero w drodze drugiego 

postępowania przetargowego. Wartość inwestycji 

wynikająca z umowy to 1.000.000 złotych - w 

podziale na jednostki finansujące: Gmina Potęgowo 

– do 500.000 zł, Powiat Słupski –  do 500.000 zł  

Termin wykonania zadania ustalony jest do dnia 30 

listopada 2019r. W chwili obecnej Wykonawca 

został zobowiązany do uzgodnienia i wprowadzenia 

tymczasowej organizacji ruchu, po tym czasie 

rozpoczęte zostaną prace drogowe. W miarę 

możliwości będziemy informować mieszkańców o 

tymczasowych utrudnieniach w ruchu i możliwych 

objazdach  

OPRACOWAŁA: ELŻBIETA KONOPA  

„PRZEBUDOWA DROGI GM INNEJ W 

POTĘGOWIE OD DROGI KRAJOWEJ NR 6 

- ULICA SZEROKA - DO DROGI 

POWIATOWEJ NR 1179G ” ETAP II  

W dniu  22.07.2019 dokonano komisyjnego odbioru 

II części robót w/w zadania inwestycyjnego.  

Odbiór robót wykonany był  na podstawie: Umowy 

nr Nr 56/2019 z dnia 01.04.2019 oraz zgłoszenia 

wykonawcy robót  - FIRMY STRABAG Sp. z o.o. ul.  

Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. 

 

 W odbiorze uczestniczyli:  

1. FIRMA STRABAG:  

    Jarosław Dąbrowski – kierownik budowy 

2. Łukasz Bawarski - inspektor nadzoru 

3. Gmina Potęgowo:      

     Danuta Huras  - inspektor  UG Potęgowo 

4. Zakład Usług Publicznych:  

    Elwira Szewczyk  - Dyrektor ZUP 

    Wojciech Kostuchowski  – specjalista ZUP 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentami  budowy 

- dokonała  przeglądu obiektu w terenie. 

Zakres odbieranych prac obejmował:  

- wykonanie sieci: kanalizacji sanitarnej; kanalizacji 

deszczowej i sieci wodociągowej; - wykonanie 

oświetlenia ulicznego i robót drogowych.   

Wartość odebranych robót: 909.685,34 zł. 

Zakres wykonanych robót na dzień odbioru wynosi 

ok. 28%.  Prace są realizowane w całym zakresie tak, 

aby zdążyć z udostępnieniem drogi przed 

rozpoczęciem roku szkolnego. Termin zakończenia 

inwestycji zgodnie z umową zaplanowany jest na 

http://www.potegowo.pl/
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czerwiec 2020 roku. Łączna wartość robót wynosi 

4.297.913,97 zł. 

OPRACOWAŁA DANUTA HURAS 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 

121025G ŁUPAWA  - DĄBRÓWNO  

Gmina Potęgowo uzyskała dotację z budżetu 

Województwa Pomorskiego na realizację zadania 

pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 121025G 

Łupawa- Dąbrówno- ETAP 1”.  

Przyczyną podjęcia modernizacji drogi jest zły stan 

nawierzchni, występują ubytki, pofalowania i 

wyboje, przez co utrudniony jest dojazd do gruntów 

rolnych i posesji. Ponadto pobocza wymagają 

rekonstrukcji i utwardzenia.  

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi o 

długości 760 mb. Zasadniczym elementem 

wykonania przebudowy będzie wyrównanie 

istniejącej nawierzchni brukowcowej oraz ułożenie 

nawierzchni z betonu asfaltowego. Ze względu na 

zmienną szerokość istniejącej drogi zaprojektowano 

jej poszerzenie do stałej szerokości 5,0m.  

Koszt ogólny wnioskowanych prac to 429 731,07 zł, 

z czego dofinansowanie 96 693zł. 

W dniu 12.07.2019 został ogłoszony przetarg 

nieograniczony na wykonanie I etapu  robót na 

odcinku 760 mb. 

OPRACOWAŁA: NATALIA ZIELONKA 

MONTAŻ LAMP HYBRYDOWYCH W  

MIEJSCOWOŚCIACH RĘBOWO I 

POGANICE 

Montaż lamp hybrydowych realizowany został z 

funduszu sołeckiego zgodnie z przyjętymi zadaniami 

przeznaczonymi do realizacji w bieżącym roku. 

Konieczność doświetlenia wskazanych punktów 

związana była z licznymi wnioskami mieszkańców w 

celu poprawy bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających 

do szkół i komfortu życia mieszkańców.  

Inwestycja dotyczyła  montażu jednego punktu 

świetlnego z dwoma lampami przy drodze gminnej 

w miejscowości Rębowo i jednego punktu 

świetlnego przy drodze krajowej w miejscowości 

Poganice.   

 

Jako źródło światła zastosowano nowoczesne 

oprawy  LED o mocy do 60 W z funkcją oszczędzania 

energii, zasilane z  zamontowanych  paneli 

fotowoltaicznych o mocy 300 W oraz  turbiną 

wiatrową o mocy 300 W/12V. Cechą lamp 

hybrydowych jest autonomiczość punktów 

świetlnych i to, że nie trzeba jej podłączać do sieci 

energetycznej a dzięki zastosowaniu turbiny 

wiatrowej, można wydłużyć czas jej pracy, nawet w 

niesprzyjających warunkach. 

Lampy hybrydowe stanowią doskonałą alternatywę 

dla klasycznego oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w 

miejscach odległych od infrastruktury, dla których 

nieopłacalne jest doprowadzenie energii 

elektrycznej takich jak np. skrzyżowania dróg, 

parkingi itp. 

Ponadto instalacja lamp hybrydowych jest szybka i 

łatwa, nie wymaga pozwolenia na budowę, 

skomplikowanej dokumentacji projektowej ani 

konsultacji z lokalnym zakładem energetycznym. 

Wartość inwestycji: - 15.500,00 zł. 

Wykonawca:  SOLAR ONE Robert Stach, ul. 

Kraszewskiego 3 , 76-100 Sławno 

OPRACOWAŁA: DANUTA HURAS 
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GMINA POTĘGOWO NAGRODZONA ZA 

DZIAŁANIA SENIORALNE. WYRÓŻNIONO 

TAKŻE AKTYWNEGO SENIORA 

Gmina Potęgowo znalazła się wśród 11 

samorządów, jako jedyna w powiecie słupskim, 

wyróżnionych nagrodą Marszałka Województwa 

Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora" w kategorii 

„Samorząd przyjazny seniorom”. Specjalne 

podziękowania od Marszałka otrzymał także pan 

Zbigniew Ulaszek – zaangażowany społecznik i 

aktywny senior. Uroczyste wręczenie nagrody 

wójtowi gminy odbyło się w Centrum Promocji 

Produktu Lokalnego w Karznicy. 

Przyznając wyróżnienie dla Gminy Potęgowo, 

kapituła brała pod uwagę działania wspierające 

osoby starsze w miejscu ich zamieszkania i 

aktywność seniorów, a także promowanie 

współpracy międzypokoleniowej oraz wolontariatu. 

Nagrodę z rąk marszałka Mieczysława Struka oraz 

radnej sejmiku Danuty Wawrowskiej odebrał wójt 

Dawid Litwin. W uzasadnieniu wyróżnienia, 

Katarzyna Weremko - dyrektor Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 

zwróciła uwagę na szeroką ofertę dla seniorów w 

Gminie Potęgowo. Gratulacje złożyła także Barbara 

Bałka -  Pełnomocnik Marszałka Ds. Polityki 

Senioralnej. 

 

Wizyta w Karznicy była także okazją do 

uhonorowania pana Zbigniewa Ulaszka przez 

Marszałka Województwa za wieloletnią pracę na 

rzecz społeczności lokalnej. Pan Zbigniew jest 

zasłużonym działaczem kultury na terenie gminy 

Potęgowo. Przez 30 lat, od 1967 do 1997 r. pracował 

jako nauczyciel muzyki w szkole w Potęgowie, przez 

dwie dekady do 1996 r. był również dyrektorem 

Gminnego Ośrodka Kultury. 31 lat był instruktorem 

zespołu wokalnego „Potęgowianki”, który zdobył 

wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, natomiast 

od 7 lat jest instruktorem zespołu instrumentalnego 

„Retro Band”.  To także wieloletni strażak w 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Potęgowie - 

sprawował funkcję prezesa Gminnego Związku OSP 

w Potęgowie. Podziękowania dla pana Zbigniewa 

przekazali także wójt gminy oraz przewodniczący 

Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski. 

- Bardzo dziękuję panu za dotychczasowe działania. 

Także pochodzę z kaszub, więc mam tym większą 

satysfakcję, żeby podziękować za wszystko co robi 

pan dla zachowania kaszubszczyzny, naszej kultury 

– mówił marszałek Mieczysław Struk, przekazując 

wyróżnienie. 

 

Uczestnicy wydarzenia obejrzeli 

międzypokoleniowe występy – zespołu Mleczaki 

działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w 

Potęgowie oraz Chóru Polanki, który niedawno 

powstał przy najmłodszym w województwie 

pomorskim Kole Gospodyń Wiejskich Karznica. 

Gitarowy akompaniament dla chóru zapewnił 

Dariusz Narloch, kierownik Centrum Promocji 

Produktu Lokalnego, w którym zorganizowano 

spotkanie. Historię inwestycji i powstania obiektu 

przedstawiła Katarzyna Kozioł, kierownik Referatu 

Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień 

Publicznych UG Potęgowo. Wśród publiczności 

zasiedli mieszkańcy, członkinie KGW Karznica, 

członkowie Gminnej Rady Seniorów, druhowie 

Ochotniczej Straży Pożarnej, radni gminy, urzędnicy 

i kierownicy jednostek gminnych. 

Gmina Potęgowo podejmuje szereg działań, 

mających na celu podnoszenie komfortu życia 

http://www.potegowo.pl/
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seniorów. W 2017 r. rozpoczęto realizację programu 

„Karta Seniora Gminy Potęgowo”, który osobom po 

60. roku życia pozwala korzystać z ulg i uprawnień 

oferowanych przez współpracujące podmioty. W 

październiku 2018 r. rozpoczęto akcję pn. „Koperta 

życia”. Stanowi ona zbiór informacji o pacjencie, 

jego chorobach i przyjmowanych lekach, 

umieszczony w widocznym miejscu w mieszkaniu. 

Pakiety trafiły już do kilkuset gospodarstw 

domowych. 

Trwa realizacja partnerskiego projektu „Srebrna 

Sieć”, którego celem jest utworzenie w 8 gminach, 

lokalnego systemu usług społecznych czyli  

teleopieki, rehabilitacja domowa oraz tworzenie 

sąsiedzkich sieci samopomocowych  i promocja 

wolontariatu senioralnego. W Potęgowie powstała 

też Gminna Rada Seniorów, która jest organem 

konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w 

zakresie planowania oraz realizacji polityki 

senioralnej. 

W Urzędzie Gminy Potęgowo, powołano 

pełnomocnika wójta ds. osób niepełnosprawnych, 

który zajmuje się sprawami dotyczącymi poprawy 

jakości życia  i poszanowania praw osób 

niepełnosprawnych w tym również starszych. 

Ponadto przy wejściu do Urzędu Gminy 

umieszczony jest dzwonek, którym klient 

powiadamia o swojej obecności. Po otrzymaniu 

powiadomienia, pracownik merytoryczny, 

niezwłocznie przystępuje do obsłużenia tej osoby. 

W ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy 

regionami III” zakupiono autobus na potrzeby 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie, 

który wykorzystywany jest do celów związanych z 

rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną osób 

niepełnosprawnych i starszych. Do ich potrzeb 

dostosowano również stronę internetową, dzięki 

czemu większa liczba osób ma możliwość 

korzystania z zamieszczonych na stronach 

informacji, a także załatwianie spraw drogą 

elektroniczną. 

PARTNERSTWO GMINY POTĘGOWO Z 

MIASTEM I GMINĄ RADKÓW 

28 czerwca 2019 roku podpisana została umowa 

partnerska pomiędzy Gminą Radków a Gminą 

Potęgowo. Umowę podpisali Burmistrz Miasta i 

Gminy Radków Jan Bednarczyk i Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin.  

Podpisanie umowy zostało poprzedzone podjęciem 

stosownych uchwał przez Rady w obu gminach. 

Burmistrz Miasta i Gminy Radków Jan Bednarczyk i 

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin zawierając 

umowę zadeklarowali wolę współpracy i 

partnerstwa, służących dobru gmin partnerskich, 

ich rozwojowi i integracji. W ramach umowy o 

partnerskiej współpracy partnerzy zobowiązują się 

inicjować i podtrzymywać współpracę w zakresie: 

1)      oświaty, wychowania i edukacji, 

2)      kultury, rekreacji, sportu i turystyki, 

3)      wymiany młodzieży, 

4)      współpracy między jednostkami ochotniczej 

straży pożarnej oraz kołami gospodyń wiejskich, 

5)      promowania kultury regionalnej 

6)      zadań o charakterze ogólnospołecznym, 

7)      wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej i promocji gmin 

Ponadto obie Gminy partnerskie dążyć będą do 

wspierania szkół, organizacji i stowarzyszeń w ich 

staraniach do nawiązania stosunków przyjacielskich 

z odpowiednimi grupami i organizacjami w gminie 

partnerskiej. 

Podpisanie umowy partnerskiej otwiera nowe 

możliwości w zakresie rozwoju dalszej współpracy 

Gminy Radków i Gminy Potęgowo. 

 

 

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

