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NAGRODA ZIELONEGO FENIKSA DLA 

WÓJTA GMINY POTĘGOWO  

Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa przyznała 

wyróżnienie ”Za Osiągnięcia We Wdrażaniu 

Rozwiązań i Technologii Ekoenergetycznych” dla 

Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina. Nagroda 

została wręczona w piątek 10 października, podczas 

Gali XI Festiwalu Elektroenergetycznego w Opolu. 

Nagroda jest honorowym wyróżnieniem za 

szczególne zaangażowanie w zakresie 

ekoenergetyki. Statuetka Zielonego Feniksa została 

ustanowiona celem wyróżnienia osób, instytucji i 

firm zasłużonych dla rozwoju ekoenergetyki oraz 

promowania ich dokonań. 

- Nagrodę zawdzięczam i dedykuję swoim 

Współpracownikom, Radnym zaangażowanym w 

inwestycje w OZE oraz Panu Marszałkowi 

Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk za 

wsparcie inwestycji ekoenergetycznych- mówi 

Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo. 

 

Statuetki „Zielonego Feniksa” są przyznawane raz 

do roku, ich historia sięga 2009 roku. Nagrody i 

wyróżnienia są wręczane łącznie w trzech 

kategoriach: za zasługi we wspieraniu i 

upowszechnianiu idei ekoenergetyki, za osiągnięcia 

we wdrażaniu rozwiązań i technologii 

ekoenergetycznych oraz za całokształt osiągnięć w 

rozwoju polskiej ekoenergetyki. 

OPRACOWAŁA: NATALIA ZIELONKA  

 

USTRZYKI DOLNE NOWYM PARTNEREM 

GMINY POTĘGOWO  

12 października 2019 roku została podpisana 

kolejna umowa partnerska o współpracy 

samorządów, tym razem pomiędzy Gminą Ustrzyki 

Dolne a Gminą Potęgowo. Umowę podpisali 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz i Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin. 

 

Podpisanie umowy zostało poprzedzone podjęciem 

stosownych uchwał w obu gminach.  

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz i Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin zawierając umowę 

zadeklarowali wolę współpracy oraz partnerstwa, 

służących dobru gmin partnerskich, ich rozwojowi i 

integracji. 

Umowa ta ma na celu zacieśnienie współpracy, 

poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy gminą 

Potęgowo i gminą Ustrzyki Dolne. Ponadto obie 

Gminy partnerskie będą dążyć do wspierania szkół, 

organizacji i stowarzyszeń w ich staraniach do 

nawiązania i kontynuacji stosunków przyjacielskich 

z odpowiednimi grupami i organizacjami w gminie 

partnerskiej.  

Zakres wymiany będzie obejmował między innymi 

obszary takie jak turystyka, sport, kultura i różne 

fora specjalistyczne. 

Podpisanie umowy o współpracy otwiera nowe 

możliwości w zakresie rozwoju dalszej współpracy 

Gminy  Ustrzyki Dolne i Gminy Potęgowo. 

OPRACOWAŁA: NATALIA ZIELONKA 
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ZMIANY NA STANOWISKU DYREKTORA 

SP W SKÓROWIE  

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z Panią 

Katarzyną Błaszczyk p.o. dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Skórowie od dnia 01.11.2019r. do 

dnia 31.08.2020r.  obowiązki dyrektora szkoły 

zostały powierzone Pani Agnieszce Fir. 

PROTEST WŁOSKI NAUCZYCIELI  

W dniu 2.10.2019r. na stronie ZNP pojawiła się 

informacja o kontynuacji akcji protestacyjnej 

nauczycieli w formie protestu włoskiego. We 

wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego 

przeprowadził wśród pracowników wszystkich 

typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli 

będących i niebędących członkami związku 

„Kwestionariusz badawczy ZNP”. 

W oparciu o wyniki ankiety, 1.10 Prezydium ZG ZNP 

zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 

15 października br. 

Więcej informacji na stronie 

https://znp.edu.pl/zarzad-glowny-znp-podjal-dzis-

uchwale-ws-kontynuowania-protestu/ 

NAGRODA DLA SP W POTĘGOWIE  

Szkoła Podstawowa w Potęgowie została laureatem 

konkursu „#OSEWyzwanie". Nagrodą w Konkursie 

#OSEWyzwanie są mobilne pracownie 

multimedialne, składające się m.in. z 16 laptopów. 

Szczegóły na stronie 

https://www.zspotegowo.pl/index.php/nasze-

sukcesy 

OPRACOWAŁA: ANNA BASARAB  

PROFIL ZAUFANY –  PODPISYWANIE 

DOKUMENTÓW WYSYŁANYCH PRZEZ 

INTERNET DO URZĘDÓW  

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy w  Potęgowie  

można potwierdzać Profil Zaufany – pokój nr 4 , 

parter (czynne poniedziałek. 8:30 – 16:30, wtorek – 

piątek  od 7:30-15:30) 

Co to jest Profil Zaufany? 

To darmowe narzędzie, którym potwierdzisz swoją 

tożsamość w Internecie (PESEL). Działa jak podpis 

elektroniczny i jest alternatywą dla płatnego 

podpisu kwalifikowanego. Nie musisz już drukować, 

podpisywać i skanować dokumentów. Wystarczy, że 

podpiszesz je Profilem Zaufanym w Internecie. 

Profil Zaufany możesz założyć na dwa sposoby. 

1. Serwis Profilu Zaufanego 

• załóż konto w serwisie pz.gov.pl 

• znajdź punkt potwierdzający  

• potwierdź Profil Zaufany w punkcie 

potwierdzającym  

• jeśli posiadasz kwalifikowany podpis 

elektroniczny, Profil możesz potwierdzić tym 

podpisem 

Punkt potwierdzający – (banki, urzędy – również za 

granicą) miejsce, gdzie osobiście potwierdzisz Profil 

Zaufany za pomocą dowodu osobistego lub 

paszportu. 

2. Internetowe konto bankowe 

• Profil Zaufany załóż przez konto w twoim banku 

(platforma Envelo.pl, ING, Inteligo, Millennium, 

Banku Pekao, PKO BP, BZ WBK, mBank, Alior 

Bank) 

• nie musisz już nic potwierdzać, bank sam 

przekaże twoje dane do serwisu pz.gov.pl 

Twój Profil Zaufany ważny jest 3 lata. Po upływie 

tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na 

kolejne 3 lata. 

Jak go używać 

Kiedy składasz wniosek do urzędu, zawsze musisz go 

podpisać. Przez Internet możesz to zrobić właśnie za 

pomocą Profilu Zaufanego albo konta bankowego 

(jeśli potwierdziłeś Profil Zaufany bankowością 

online).  

Przy pomocy Profilu Zaufanego załatwisz większość 

spraw dotyczących firmy (m.in. rejestracja 

działalności, zgłoszenie VAT przez CEIDG), zmiany 

danych, sprawy w ZUS, rejestracja kasy fiskalnej) 

OPRACOWAŁA: ANNA MOCZULSKA  

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://znp.edu.pl/zarzad-glowny-znp-podjal-dzis-uchwale-ws-kontynuowania-protestu/
https://znp.edu.pl/zarzad-glowny-znp-podjal-dzis-uchwale-ws-kontynuowania-protestu/
https://www.zspotegowo.pl/index.php/nasze-sukcesy
https://www.zspotegowo.pl/index.php/nasze-sukcesy
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OGÓLNOPOLSKI PROGRAM 

PROFILAKTYKI CZERNIAKA 

 Gmina Potęgowo podjęła decyzję o współpracy 

przy ogólnopolskim programie czerniaka. Program 

realizowany jest przez SKN Onkoma we współpracy 

z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego 

Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.  

 Głównym celem  podjętych działań jest zwiększenie 

świadomości społecznej na temat czerniaka- 

czynników ryzyka i metod skutecznej profilaktyki.   

W ramach programu został opracowany scenariusz 

zajęć lekcyjnych przeznaczonych na 1 godzinę 

lekcyjną wraz z całą obudową dydaktyczną tj. 

ulotka, plakat, materiały dla nauczyciela, film na 

temat samobadania skóry. Komplet tych 

materiałów zostanie udostępniony szkołą w wersji 

elektronicznej przez organizatorów.   

Zajęcia adresowane są do uczniów  klas 7 i 8 szkoły 

podstawowej. Realizatorami programu mogą być 

nauczyciele biolodzy, pielęgniarki szkolne, nawet 

nauczyciele wychowawcy w ramach godziny 

wychowawczej.  Po skończonych zajęciach 

uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki 

czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia 

samobadania skóry czy też różnicowania zmian 

podejrzanych o charakter nowotworowy ze 

zwykłymi znamionami na postawie zasady ABCDE 

(„czerniakowi abecadło”). 

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA SZEWCZYK 

PRACA ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wznowiła pracę świetlic 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w 

szczególności z problemami dysfunkcyjnymi, 

zagrożonymi problemami alkoholowymi , 

przemocą, niedostosowaniem i wykluczeniem 

społecznym”. Zajęcia mają na celu podnieść poziom 

wiedzy społeczeństwa na temat problemów 

związanych z nadużywaniem alkoholu i 

stosowaniem używek.  

Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich w 

Łupawie, Karżnicy, Grąbkowie oraz w świetlicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie w 

wymiarze 3 godzin tygodniowo przez okres 9 

tygodni, począwszy od 14.10.2019r.  

W szkole podstawowej w Łupawie, Potęgowie oraz 

w  Skórowie  również zorganizowano pracę świetlic 

terapeutycznych, które odbywają się w ramach 

świetlic szkolnych.  

SPORZĄDZIŁA: MARTYNA SZEWCZYK  

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z NIELEGALNYM 

OPRÓŻNIANIEM SZAMB  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3b ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach  

(t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm.)  każdy 

właściciel nieruchomości ma obowiązek 

przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa takiej 

sieci jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz 

pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób 

zgodny z przepisami. Nadzór nad przestrzeganiem 

przez mieszkańców powyższych przepisów należy 

do obowiązków organów wykonawczych gmin – 

wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.   

Zgodnie z art. 6 ustęp 1 ww. ustawy właściciele 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani 

do udokumentowania w formie umowy korzystania 

z usług wykonywanych przez gminną jednostkę 

organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie 

takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te 

usługi.  

Gminy mają obowiązek kontrolować posiadanie 

umów i dowodów uiszczenia opłat  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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za usługi w zakresie opróżniania szamb, a w 

przypadku gdy właściciel nieruchomości nie zawarł 

umowy, wójt wydaje z urzędu decyzję, w której 

ustala wysokość opłaty za wywóz nieczystości 

ciekłych przez właściciela nieruchomości i zleca 

realizację zadania uprawnionemu podmiotowi.  

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z 

terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od 

tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy 

też na własne podwórko. Proceder ten stanowi 

wykroczenie, które podlega karze grzywny nawet do 

5000 zł. Każdy właściciel szamba powinien mieć 

świadomość, że odprowadzanie ścieków do ziemi 

prowadzi do zanieczyszczenia gleby i wód 

podziemnych i stanowi bardzo poważne zagrożenie 

dla zdrowia ludzi. Ścieki z szamba to siedlisko 

bakterii i wirusów bardzo niebezpiecznych dla 

zdrowia i życia, np. bakteria E. coli i Salmonella. 

Bakterie te roznoszą ludzie i zwierzęta. Jeśli 

wylewasz szambo na swoją działkę, to masz te 

bakterie w swoim najbliższym otoczeniu: w glebie, 

wodzie, na roślinach, warzywach itp. Dzieci bawiące 

się na podwórku mają z nimi bezpośredni kontakt! 

Charakterystyczne dla zatrucia bakterią E. coli 

objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności, 

wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych osób 

dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc oraz mózgu 

i serca, co może doprowadzić nawet do zgonu. 

Objawy zakażenia salmonellą to bóle brzucha, 

gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty. 

Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest w stanie 

nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci mogą się 

odwodnić, więc często konieczna bywa 

hospitalizacja. Poza zagrożeniem bakteriologicznym 

ścieki z szamb zawierają pochodzące z detergentów 

fosforany i azotany, które dostają się do gleby i wód 

gruntowych, powodując ich skażenie i mineralizację 

wody. Woda staje się twarda, zaczyna się pienić.  

Na terenie gminy Potęgowo występuje bardzo duże 

zagrożenie skażenia wód podziemnych przez ścieki 

z szamb. W ostatnich latach wielokrotnie 

dochodziło do skażenia mikrobiologicznego 

gminnych wodociągów w miejscowościach, w 

których brak jest zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego. Każdorazowe wystąpienie bakterii 

w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

wymaga zamknięcia wodociągu na kilkadziesiąt 

godzin oraz dezynfekcji ujęcia i sieci, przez co 

stanowi bardzo dużą uciążliwość dla wszystkich 

mieszkańców.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

NOWE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W 

ŁUPAWIE  

Na początku października br. w Łupawie wykonano 

2 przejścia dla pieszych wraz z dojściem do przejścia 

dla pieszych w obrębie budynku Przedszkola w 

Łupawie.  

 

Wykonanie przejść dla pieszych wraz z budową 

chodnika służyć ma mieszkańcom Łupawy, ale 

szczególnie przydatne jest przedszkolakom 

pokonującym codziennie tą trasę udając się na 

obiad do szkoły.  

 

Dzieci wraz z opiekunami w końcu będą mogły 

bezpiecznie przechodzić na drugą stronę drogi. 

Jednak nie poprzestajemy tylko na tym. W 

przyszłości planuje się również wykonanie przy 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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przejściu dla pieszych znaku aktywnego z pomiarem 

prędkości pojazdów, aby ograniczyć prędkość 

samochodów przy przedszkolu.  

OPRACOWAŁA: ELZBIETA KONOPA  

ODBIÓR  CHODNIKA PRZY UL. 

KOŚCIUSZKI  

W dniu 3 października 2019r. dokonano odbioru 

inwestycji pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w 

Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do 

budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)”. Zadanie 

zrealizowane zostało dzięki wkładowi finansowemu 

Gminy Potęgowo jako inwestycja wspólna z 

Powiatem Słupskim.  

Wartość całej inwestycji wyniosła 298.623,92 zł w 

podziale na jednostki finansujące: Gmina Potęgowo 

149.311,96 zł, Powiat Słupski 149.311,96 zł 

 

W ramach zadania wykonano chodnik, poszerzenie 

jezdni wraz z nakładką bitumiczną, miejsca 

postojowe dla pojazdów w tym miejsce dla osób 

niepełnosprawnych oraz długo oczekiwane 

przejścia dla pieszych w obrębie apteki i 

skrzyżowania z ul. Targową.  

Koordynatorem zadania był Zarząd Dróg 

Powiatowych w Słupsku, a wykonawcą robót firma: 

POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. z/s w Drawsku 

Pomorskim. 

OPRACOWAŁA: ELŻBIETA KONOPA  

GOSPODAROWANIE ODPADAMI – 

STAWKI UTRZYMANE NA TYM SAMYM 

POZIOMIE 

W ostatnich miesiącach odbyło się wiele dyskusji w 

mediach na temat zmian w systemie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

06.09.2019 r. weszła w życie nowa ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która 

niesie za sobą spore zmiany, mogące przyczynić się 

do wzrostu kosztów za gospodarowanie odpadami. 

Gminie Potęgowo udało się utrzymać stawkę za 

odpady na niezmienionym poziomie przez okres od 

01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Jest to efekt 

przeprowadzonego przetargu oraz negocjacji, jakie 

przeprowadził Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin 

i pracownicy Urzędu  z zarządcą składowiska 

odpadów. W dniu 5 września 2019 r. odbyły się 

negocjacje z firmą ELWOZ ECO Sp. z o.o. dotyczące 

zagospodarowania odpadów komunalnych oraz 

prowadzenia PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Chlewnicy). 

Wynegocjowano cenę za pół roku tj. od 01.01.2020 

r. do 30.06.2020 r. – 267 840,00 zł brutto z 

wynagrodzeniem ryczałtowym miesięcznym.  W 

dniu 13 września 2019 r. odbyło się otwarcie ofert 

do przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy 

Potęgowo. Złożona została 1 oferta przez firmę 

ELWOZ ECO Sp. z o.o. z ceną 277 992,00 zł brutto – 

na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 

Wyznaczono okres półroczny obowiązywania umów 

ze względu na konieczność wdrażania zmian w 

gospodarce odpadami, w związku z daleko idącymi 

zmianami przepisów w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, które podrożą 

systemu gospodarowania odpadami. 
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Istotną zmianą w w/w ustawie, która może mieć 

znaczący wpływ na wysokość stawki jest to, że 

podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości będzie stanowiła stawka 

za 1 tonę odebranych odpadów. Do tej pory było 

rozliczenie ryczałtowe.  

Zmianie ulegnie również częstotliwość odbioru 

niektórych frakcji odpadów, co też w konsekwencji 

będzie miało przełożenie na wysokość kosztów. 

Sytuacja ta spowodowała, że nie tylko samorządy 

stają przed kolejnymi problemami i wyzwaniami, ale 

również właścicieli instalacji komunalnych. 

Narzucane są coraz to większe wymagania i 

obowiązki, które niestety generują dodatkowe 

koszty. 

Mając powyższe na uwadze, w dniu 14.10.2019 r. na 

terenie instalacji komunalnej w Chlewnicy odbyło 

się spotkanie członków Porozumienia 

Międzygminnego dotyczącego użytkowania i 

eksploatacji składowiska odpadów komunalnych. 

Na spotkaniu Prezes ELWOZ ECO Sp. z o.o. Mirosław 

Myszk, zawnioskował o wyrażenie zgody na zmianę 

ceny za przyjęcie, odzysk i unieszkodliwienie 

zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji 

komunalnej w Chlewnicy z dniem 01.01.2020 r. 

Prośbę swoją uargumentował zmianami w systemie 

gospodarki odpadami oraz wzrastającymi cenami 

energii, paliw, kosztów pracy, a także podwyższoną 

znacznie opłatą środowiskową. Wszystko to złożyło 

się na fakt, iż dotychczasowa stawka nie zapewnia 

pokrycia kosztów świadczenia usług. Członkowie 

porozumienia z bólem serca, ale jednak  przystali na 

prośbę Prezesa ELWOZ ECO Sp. z o.o. Stawka od 

nowego roku będzie wynosiła 316,05 zł brutto za 1 

tonę zmieszanych odpadów komunalnych 

przyjętych na terenie instalacji w Chlewnicy i nadal 

jest konkurencyjną ceną w naszym regionie. 

 

W spotkaniu wziął udział również radca prawny dr 

Jędrzej Bujny (kancelaria SMM Legal Poznań), który 

przeprowadził szkolenie na temat nowelizacji 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

PRZYGOTOWAŁA: EWA OSOSIŃSKA  

SEMINARIUM URBANISTYCZNE W 

SOPOCIE 

W dniu 28.10.2019r. pracownicy Referatu 

Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień 

Publicznych: Ewa Bednarska i Agnieszka Paduch - 

Jurek uczestniczyły w Seminarium Urbanistycznym 

w Sopocie pt.: „Wpływ ustawy o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych na planowanie 

przestrzenne w gminach” organizowanym przez 

portal Urbanistyka.Info we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Urbanistów Północnej Polski. 

Seminarium w całości poświęcone było tematyce 

ustawy z dnia 20 maja 2016 o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych, zwanej ustawą 

anytwiatrakową.  

 

Przytoczona ustawa weszła w życie 3 lata temu, 

jednak dopiero teraz samorządy zaczynają 

odczuwać jej skutki, gdyż pierwszy okres 

przejściowy minął 16 lipca 2019r. Od tego dnia 

obowiązujące przepisy uniemożliwiają wydawanie 

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy 

mieszkaniowej i zabudowy mieszanej, w skład której 

wchodzi zabudowa mieszkaniowa w strefach 

oddziaływania elektrowni wiatrowych. Za taką 

strefę uznaje się obszar znajdujący się w odległości 

10-krtonej wysokości turbiny wiatrowej. 

http://www.potegowo.pl/
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Podczas Seminarium, prowadzący  urbanista Filip 

Sokołowski, posłużył się przykładem Gminy 

Potęgowo, w której znajdują się liczne strefy 

oddziaływań elektrowni wiatrowych. Zgodnie z 

przyjętymi regulacjami nową elektrownię wiatrową 

będzie można postawić w odległości nie mniejszej 

niż 10-krotność jego wysokości (łącznie z łopatami) 

od zabudowań mieszkalnych. Ustawa przewiduje 

również, iż będzie możliwa budowa domów 

mieszkalnych w mniejszej odległości od elektrowni 

wiatrowej niż wymagana, jeśli na wskazanym 

obszarze obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Ostateczny 

termin do uchwalenia mpzp na obszarach 

oddziaływania elektrowni wiatrowych 

ustawodawca wyznaczył na 16 lipca 2022r. 

E. BEDNARSKA, A. PADUCH - JUREK 

ZAKOŃCZONA BUDOWA CIEPŁOCIĄGU 

NA UL. RACŁAWICKIEJ W POTĘGOWIE  

W dniu  30.10.2019roku zakończono odbiór 

techniczny wykonanych robót: Budowa sieci 

instalacji ciepłowniczej „Na Skarpie” w Potęgowie. 

Zakres zadania obejmował budowę nowego odcinka 

sieci osiedlowej w Potęgowie ul. Racławicka  wraz z 

przyłączami do budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, łączna długość sieci i przyłączy 

420,80 m, 7 przyłączy wraz z węzłami cieplnymi w 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

podłączonych pierwotnie do starej kotłowni 

osiedlowej. Wykonany nowy odcinek sieci 

ciepłowniczej umożliwi właścicielom wszystkich 15 

budynków oraz 1 budynku usługowego włączenie 

do sieci, jeśli wyrażą taką chęć.  

 

Sieć i przyłącza wykonane zostały z rur 

preizolowanych w systemie rur podwójnych typu 

TWIN wyposażone w impulsowy system 

sygnalizacyjno-alarmowy. Wykonany odcinek sieci 

cieplnej włączony jest do istniejącego ciepłociągu 

preizolowanego o średnicy Dn200, zrealizowanego 

w roku 2018. Ww. sieć cieplna Dn 200  zasilana jest 

z istniejącej biogazowni zlokalizowanej w Darżynie, 

eksploatowana przez Nadmorskie Elektrownie 

Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o.  

Wartość wykonanych robót Na Skarpie: 899.400,51 

zł. Wartość dofinansowania wynosi 85% kosztów 

kwalifikowalnych, tj. 639.846,21 zł. 

W odbiorze uczestniczyli: przedstawiciele  

Konsorcjum „Potęgowo 2017”: 

Firma Infracorr Sp. z o.o.; Firma M-3 Budownictwo i 

Firma BMB SANTECH; pracownicy Urzędu Gminy 

Potęgowo; inspektor nadzoru  oraz pracownicy 

Zakładu Usług Publicznych w  Potęgowie. 

Nadzór inwestorski pełniła firma Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski z 

Banina.  

Wykonawcą projektu był Kazimierz Kurkowski z 

Grudziądza.  

Zadanie to jest częścią inwestycji pn.: Budowa sieci 

ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo, która 

została rozpoczęta na początku 2018 r., a 

zakończona zostanie w czerwcu 2020 r. Pozostało 

jeszcze poprowadzenie sieci i przyłączenie Urzędu 

Gminy, Gminnego Centrum Kultury, Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedszkola w 

http://www.potegowo.pl/
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Potęgowie. Wartość wszystkich robót budowlanych 

wynosi 7.335.085,29 zł. 

D. HURAS, K. KOZIOŁ  

I ETAP PRZEBUDOWY DROGI ŁUPAWA –  

DĄBRÓWNO ZAKOŃCZONY  

W dniu 7 października 2019 przystąpiono do 

odbioru zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 

121025G Łupawa-Dąbrówno etap I.   

 

Zrealizowany został odcinek o długości ok.760 mb 

od strony miejscowości Dąbrówno. Wykonano 

nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 4 m oraz 

poboczy 2x0,50 m, a także zjazdy do posesji. 

Utwardzono też plac przy przystanku w Łupawie 

kostką betonową gr. 6 cm, pow. 64 m2. Inwestycja 

była długo oczekiwana przez mieszkańców, a nowy 

odcinek drogi jest już intensywnie użytkowany, o 

czym świadczą ślady na jezdni.  

Wykonawcą była firma POL-DRÓG Drawsko 

Pomorskie S.A. Koszt realizowanego obecnie I etapu 

wynosi 345.937,35 zł. Projekt drogi został wykonany 

przez Janusza Szczepańskiego z Bytowa, nadzór 

inwestorski sprawowany jest przez inspektora 

Juliusza Bernata. 

Gmina na realizację zadania pozyskała dotację z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego.  

Zadanie związane z przebudową drogi Łupawa – 

Dąbrówno o długości ok. 3360 mb zostało 

podzielone na 3 etapy. Realizacja etapu II i III 

odbędzie się w dalszych latach, w zależności od 

możliwości finansowych Gminy. 

K. KOZIOŁ  

 

XV  SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 29 października 2019 r. odbyła się  XV  Sesja 

Rady Gminy Potęgowo.  

Poprowadził ją tradycyjnie Przewodniczący Rady 

Gminy Waldemar Zientarski. Tradycyjnie też Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

zebranym informację z działalności międzysesyjnej.  

 

Komendant Gminny OSP Potęgowo Piotr Basarab 

przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy Potęgowo za trzy 

kwartały 2019 roku. Dowiedzieliśmy się m.in., ze w 

ostatnich trzech kwartałach jednostki OSP 

wyjeżdżały do zdarzeń 105 razy, w tym 50 razy do 

pożarów, z których najtrudniejszy był pożar 

budynku wielorodzinnego w Karżnicy. Strażacy brali 

też udział w zabezpieczaniu różnych imprez 

sportowych i kulturalnych. 

Ważnym punktem sesji było uchwalanie nowych 

podatków na rok budżetowy 2020. Niestety podatki 

wzrosną. Dla przykładu podatek rolny będzie 

wynosił za 1 ha przeliczeniowy 146,15 zł, podatek od 

nieruchomości dla zabudowy mieszkaniowej 0,75 zł 

za 1 m2, związanych z działalnością gospodarczą 

22,49 zł za 1 m2 , grunty pozostałe 0,33 zł za 1 m2. 

Pozostałe informacje już niedługo w szczegółowym 

protokole z sesji.  Decyzja o podwyższeniu 

podatków nie była łatwa, ale w związku z 

podwyżkami niemal wszystkiego konieczna. Wzrost 

podatków spowoduje zwiększenie wpływów do 

budżetu Gminy w 2020 r. o ok. 300 tys. zł, natomiast 

decyzje podjęte na szczeblu państwowym 

spowodowały, iż wpływy do budżetu Gminy 

zmniejszą się o ok. 900 tys. zł.   

http://www.potegowo.pl/
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Na sesji radni dokonali też wyboru ławnika na 

kadencję 2020-2023, została nim pani Jolanta 

Józefowicz. 

Na sesji podjęto następujące uchwały. 

1. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w 

wyborach ławników do sądów powszechnych. 

2. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 

2020r. do 2023r. 

3. w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości w 2020 roku, zasad  jego 

poboru      i zwolnień od tego podatku. 

4. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz 

zasad jej poboru w 2020 roku. 

5. w sprawie ustalenia stawek podatku od 

środków transportowych w 2020 roku. 

6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/114/2019 

Rady Gminy Potęgowo z dnia 05.09.2019r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębów Grapice i 

Głuszynko, obejmujących zwarte obszary 

zabudowy oraz rolniczą przestrzeń 

produkcyjną, w gminie Potęgowo. 

7. W sprawie zmiany Uchwały nr III/23/2018 

Rady Gminy Potęgowo z dn.14.12.2018r. w 

sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu 

Narkomanii na rok 2019 (zmienionego 

Uchwałą nr IX/76/2019 z dnia 22.05.2019r.). 

8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2019 rok. 

9. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019-2034. 

10. W sprawie wspólnej realizacji w ramach 

partnerstwa zadania polegającego na 

przeprowadzeniu szkoleń podnoszących 

kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy 

Potęgowo. 

Na koniec zgłoszono wolne wnioski, po czym 

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo zamknął 

obrady.  

K. KOZIOŁ  

SPOTKANIE W KARŻNICY  

W dniu 29 października 2019 odbyło się w Karżnicy 

spotkanie z mieszkańcami oraz inwestorem 

przedsięwzięcia pn.: budowa budynku biogazowni 

rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy 

do 500 kW.  

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin zorganizował 

spotkanie na życzenie mieszkańców, 

zaniepokojonych nową inwestycją, a zwłaszcza jej 

ewentualnymi konsekwencjami w postaci przykrych 

zapachów.  

Frekwencja była dość wysoka, a podczas  dyskusji 

pełnej emocji okazało się, iż są też zwolennicy tego 

zamierzenia, głównie ze względu na możliwość 

rozprowadzania ciepła z instalacji do domów 

mieszkańców. W planach jest budowa małej 

biogazowni rolniczej do utylizacji obornika i 

gnojowicy oraz innych produktów pochodzenia 

roślinnego. Inwestor prowadzi w Karżnicy duże 

gospodarstwo rolne, więc jest to działanie jak 

najbardziej pożądane.  

 

Przedstawiciel Inwestora starał się rozwiać obawy 

mieszkańców, zapraszając ich na wizytę studyjną do 

miejscowości w zachodniej Polsce, gdzie 

funkcjonuje taka biogazownia, a mieszkańcy 

ogrzewają swoje domy ciepłem z niej pochodzącym. 

Planowany jest wyjazd, a chętni mogą się zapisać. W 

Urzędzie Gminy prowadzone jest postępowanie w 

sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla 

przedsięwzięcia.  

http://www.potegowo.pl/
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K. KOZIOŁ  

WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

Od miesiąca września br. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Potęgowie rozpoczął realizację  

Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” 

w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. 

Głównym celem programu jest wsparcie członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących  opiekę nad 

osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności poprzez udzielenie  im 

doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej,  świadczonej w miejscu ich 

zamieszkania. 

Dzięki tej usłudze opiekun może odpocząć, pójść na 

wizytę do lekarza, załatwić sprawę urzędową itp., 

nie martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma 

zapewnionej stosownej opieki.  

Na dzień dzisiejszy  wsparciem objęto 5 osób, 

przyznając im  po 200 godzin usług  na okres od 

września do listopada br. 

Gmina Potęgowo na realizację niniejszego 

programu otrzymała wsparcie finansowe w 

wysokości 24.240 zł  Zakłada się, iż całkowity koszt 

programu wyniesie  30.300 zł, w tym wkład własny 

gminy 6.060 zł. 

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE  

KONKURS „SREBRNE SERCE”   

 

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie oraz Opiekun 

Wolontariatu, działający w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Potęgowie, zapraszają do 

udziału w Konkursie „Srebrne Serce”. 

Celem Konkursu jest promowanie aktywności 

seniorów  i ich zaangażowania na rzecz społeczności 

lokalnej. 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba w wieku 

powyżej 60 roku życia, zamieszkująca teren Gminy 

Potęgowo i wyróżniająca się  szczególną 

aktywnością  i zaangażowaniem na rzecz 

społeczności lokalnej. Uprawnionymi do zgłaszania 

kandydatów (za ich zgodą) są: pełnoletnie osoby 

fizyczne, podmioty publiczne, jednostki prywatne, 

organizacje pozarządowe, kościoły, związki 

wyznaniowe, inne podmioty działające w sferze 

społecznej. 

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać 

dokonane na formularzu zgłoszeniowym. 

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu 

udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 

Potęgowo, pok. nr 11 oraz na stronach 

internetowych: www.gopspotegowo.pl  oraz 

www.potegowo.pl   

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub 

listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, pok. nr 11 – 

do dnia 8.11.2019r. do godz. 15.30, w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Konkurs Srebrne Serce”. Za 

dzień dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się dzień 

wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Potęgowie. Komisja konkursowa do dnia 

30.11.2019r. dokona oceny zgłoszonych kandydatur 

i wyboru trzech laureatów, którzy zostaną 

nagrodzeni w formie karty upominkowej oraz 

okolicznościową statuetką i dyplomem. Nagrody 

zostaną wręczone laureatom Konkursu podczas 

spotkania wigilijnego organizowanego w Gminnym 

Centrum Kultury w Potęgowie  w m-cu grudniu 

2019r. 

Konkurs odbywa się w projekcie „Srebrna Sieć”, 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

Serdecznie zapraszamy do udziały w Konkursie! 

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE  
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DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU WRZEŚNIU 2019R.  

We wrześniu br.  uczestnicy Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Potęgowie brali udział w dwóch 

wydarzeniach.  

 

Pierwszym z nich była kolejna edycja narodowego 

czytania zorganizowana przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Potęgowie. W ramach akcji zostały 

przeczytane fragmenty nowel polskich. Takie 

spotkania rozwijają zainteresowania czytelnicze 

naszych domowników i zachęcają ich do aktywnego 

spędzania czasu wolnego.  

Natomiast w dniu 20.09.2019 r. w Charbrowie 

odbyła się XI Miniolimpiada Osób 

Niepełnosprawnych. Spotkanie rozpoczęło się 

zapaleniem znicza olimpijskiego. Uczestnicy ŚDS w 

Potęgowie aktywnie brali udział w różnych 

zawodach sportowych, co potwierdzają zdobyte 

medale. Korzystali również z szeregu dostępnych 

atrakcji. Zaprezentowali się także podczas części 

artystycznej, wykonując dwie piosenki. Podkreślić 

należy, iż sport w życiu osób niepełnosprawnych 

spełnia niezwykle istotną rolę.  

 

Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje 

się poczucie przynależności do grupy i otwarcie się 

na nowe możliwości.  

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA  
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