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W numerze: 

➢ Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 

24 grudnia br. 

➢ Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

➢ Epidemia COVID-19 - aktualne zasady i 

ograniczenia 

➢ Pilnie potrzebne osocze ozdrowieńców po 

COVID-19 

➢ Powstał projekt budżetu gminy na 2021 rok 

➢ XXVII  Sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Akcja wsparcia seniorów 70+ w gminie 

Potęgowo 

➢ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

Podprogram 2019 – efekty 

➢ Rozbudowa sieci wodociągowej w Łupawie 

➢ Modernizacja stacji uzdatniania wody w 

Karżnicy 

➢ Przebudowa przedszkola w Łupawie 

➢ Spotkanie członków Porozumienia 

Międzygminnego 

 

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

WYDŁUŻONY DO 24 GRUDNIA BR.   

W związku z ograniczeniem stacjonarnego 

funkcjonowania szkół do 3 stycznia 2021 r., Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych poinformował o 

wydłużeniu do 24 grudnia dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego.  

Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, 

którzy w tym czasie będą sprawowali osobistą 

opiekę nad dzieckiem. Komu przysługuje 

dodatkowy zasiłek opiekuńczy  

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-

zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-24-grudnia-br 

FERIE ZIMOWE OD 4 DO 17 STYCZNIA 

2021 R. 

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z 

całego kraju odbędą się w jednym terminie i 

potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. 27 listopada 

br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne 

rozporządzenie w tej sprawie.  

Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, 

zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma 

na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i 

ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To 

działanie, dzięki któremu będzie można znacząco 

wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.  

https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy -

termin-feri i-zimowych 

SPORZĄDZIŁA: ANNA BASARAB  

EPIDEMIA COVID-19 - AKTUALNE 

ZASADY I OGRANICZENIA 

Od 28 listopada rząd wprowadzał nowe zasady i 

ograniczenia w związku ze stanem epidemii. W 

ścisłym reżimie sanitarnym przywrócono 

funkcjonowanie sklepów oraz usług w galeriach i 

parkach handlowych.  

Dopuszczono funkcjonowanie bibliotek. W wigilię, 

24 grudnia, nie będzie godzin dla seniora. 

Zasady i ograniczenia w tzw. Etapie 

odpowiedzialności 

1. Przemieszczanie się: 

• dystans 1,5 m od innych osób; 

• ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i 

młodzieży poniżej 16. roku życia. Od 

poniedziałku do piątku (w dni nauki 

szkolnej) w godz. 8:00 – 16:00 mogą 

poruszać się jedynie z rodzicem lub 

opiekunem prawnym. 

2. Gastronomia – wyłącznie działanie „na 

wynos” i „na dowóz”. 

2. Salony fryzjerskie i kosmetyczne – 

funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – co 

najmniej 1,5 m odległości między 

stanowiskami oraz nie więcej niż 1 osoba 

na 1 stanowisko obsługi z wyjątkiem 

obsługi. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-24-grudnia-br
https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-do-24-grudnia-br
https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych
https://www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych
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3. Biblioteki publiczne i naukowe – 

możliwość prowadzenia działalności przy 

zachowaniu limitu 1 osoby na 15 m2 

powierzchni przeznaczonej do 

udostępniania zbiorów. 

2. Komunikacja zbiorowa – ograniczenia 

liczby osób w transporcie publicznym: 

• 50% liczby miejsc siedzących albo 

• 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i 

stojących, przy jednoczesnym 

pozostawieniu w pojeździe co najmniej 

50% miejsc siedzących niezajętych. 

6. Kult religijny: 

• ograniczenie liczby osób w kościołach – 

maksymalnie 1 osoba na 15m2; 

• obowiązek zachowania odległości 

minimum 1,5 m od innych osób oraz 

zakrywania nosa i ust. 

7. Zgromadzenia i spotkania: 

• w zgromadzeniu może uczestniczyć 

maksymalnie 5 osób, przy czym odległość 

między zgromadzeniami nie może być 

mniejsza niż 100 m; 

• imprezy organizowane w domu – z 

udziałem maksymalnie 5 osób (do tego 

limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na 

imprezę oraz osób, które wspólnie 

mieszkają lub gospodarują z tą osobą). 

8. Współzawodnictwo i wydarzenia 

sportowe – możliwe wyłącznie bez udziału 

publiczności. 

9. Kasyna oraz obiekty działalności 

związanej z eksploatacją automatów do 

gier hazardowych na monety – 1 osoba na 

15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, 

przy zachowaniu odległości 1,5 m, z 

wyłączeniem obsługi. 

Działalności zawieszone 

1. Wydarzenia kulturalne i kina – z 

wyjątkiem działań niezbędnych do 

przygotowania wydarzeń artystycznych, 

takich jak próby i ćwiczenia, nagrań 

fonograficznych i audiowizualnych i 

wydarzeń transmitowanych za pomocą 

środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość – bez udziału publiczności. 

2. Hotele – z wyjątkiem gości przebywających 

w podróży służbowej, sportowców, 

personelu medycznego oraz pacjentów i 

ich opiekunów. 

3. Targi i wydarzenia – wyłączenie w formie 

on-line. 

4. Wesela, komunie i konsolacje  

5. Parki rozrywki  

6. Siłownie, kluby fitness i aquaparki  

7. Dyskoteki i kluby nocne 

Przywrócenie usług w galeriach handlowych z 

wyjątkiem sal zabaw 

Od 28 listopada 2020 r. przywrócono możliwość 

funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i 

parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Wyjątek stanowi działalność sal zabaw. W sklepach, 

galeriach handlowych i placówkach pocztowych 

będzie obowiązywał limit osób: 

– 1 os. na 10 m2 w przypadku obiektów nie 

większych niż 100 m2, 

– 1 os. na 15 m2 w przypadku obiektów większych 

niż 100 m2. 

Nadal będą obwiązywać godziny dla seniora – od 

poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00. 

Obowiązkowa kwarantanna już w dniu 

skierowania na test 

Od soboty, 28 listopada zmianie uległ obowiązek 

poddania się kwarantannie, kiedy otrzymamy 

skierowanie na test od lekarza podstawowej i 

nocnej opieki zdrowotnej. Już w dniu, kiedy lekarz 

skieruje nas na wykonanie testu jesteśmy 

zobowiązani poddać się kwarantannie. Co ważne, 

kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania 

testu (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma 

miejsce, także kiedy musimy udać się do lekarza. W 

tych sytuacjach nie musimy zgłaszać się do 

sanepidu. 

ŹRÓDŁO INFORMACJI: 

WWW.GOV.PL/WEB/KORONAWIRUS/DZIALA

NIA-RZADU 

PILNIE POTRZEBNE OSOCZE 

OZDROWIEŃCÓW PO COVID -19 

Od poniedziałku 9 listopada 2020, Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana 

Pawła II w Słupsku pobiera osocze od ozdrowieńców 

po COVID-19. Aby oddać osocze metodą 

plazmaferezy należy zadzwonić do Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Słupsku pod numer tel. 59 842-20-21 (rejestracja w 

godzinach 07:30-14:00) lub skontaktować się z 

Centrum poprzez adres e-mail: 

ozdrowiency@krwiodawstwo.slupsk.pl Pobieranie 

krwi pełnej, z której można uzyskać osocze od 

poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-14:00. 

UWAGA! Mieszkańcom, którzy zdecydują się oddać 

osocze, Gmina Potęgowa zapewnia bezpłatny 

transport przed i po pobraniu. Zainteresowanych, 

po wcześniejszej rejestracji w RCKiK prosimy o 

kontakt z sekretariatem UG pod nr telefonu: 59 811 

50 72 

Kto to jest ozdrowieniec? 

Ozdrowieńcem nazywamy osobę, u której ustąpiły 

objawy choroby zakaźnej. A więc to osoba u której 

wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2, a 

obecnie nie wykrywa się już jego obecności lub 

osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a 

obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Osocze od takich 

osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać 

leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, 

zagrażającymi życiu objawami zakażenia. 

Kto może oddać osocze po COVID-19? 

• Osoby, które przechorowały COVID-19, bądź 

przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź 

wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl) i czują się 

zdrowe, czyli minęło co najmniej: 28 dni od 

zakończenia objawów; 18 dni od zakończenia 

izolacji w przypadku osób, które przeszły 

zakażenie w sposób bezobjawowy; 

• Są w wieku 18-65 lat, 

• w przypadku przeprowadzonej w przeszłości 

transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w 

wywiadzie wymagane będą dodatkowe 

badania, które wykonane zostaną przez Centra 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

• Spełniają kryteria kwalifikujące dla dawców 

określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 

ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie 

warunków pobierania krwi od kandydatów na 

dawców krwi i dawców krwi: 

https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20170

00174101.pdf 

Jak pobiera się osocze? 

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. 

Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą 

rozdziela się (w specjalnym urządzeniu - 

separatorze) na osocze i pozostałe składniki, które 

są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. 

Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie 

bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo 

pobierane jest 600 ml osocza. 

Pobrane osocze może być już bez obecności dawcy 

poddawane dodatkowym procedurom czy też 

podziałom na mniejsze jednostki lecznicze (po 200 

ml). Po każdej donacji badane są przeciwciała jeżeli 

ich ilość jest odpowiednia, dawca umawiany jest na 

kolejne oddania. Zauważono, że miano (liczba) 

przeciwciał jest tym wyższe, im gorzej dana osoba 

przechodziła chorobę. 

POWSTAŁ PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 

2021 ROK 

Zarządzeniem Nr 179/2020 z dnia 13 listopada 2020 

roku Wójt Gminy Potęgowo przyjął projekt uchwały 

budżetowej na 2021 rok.  

Proces  tworzenia  budżetu  obejmuje  wszelkie  

prace  związane  z  przygotowaniem  projektu 

budżetu  gminy.  Za  przygotowanie  budżetu  

odpowiada  zarząd  gminy czyli wójt, burmistrz bądź 

prezydent. Jest to wyłączna kompetencja tego 

organu. Projekt  budżetu  musi  zostać  opracowany  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu
http://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu
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do  15  listopada,  roku  poprzedzającego  rok 

budżetowy. Projekt do tego czasu musi zostać 

przedłożony radzie gminy oraz Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej, która sprawuje nadzór nad 

gospodarką finansową gminy. W momencie 

przekazania przez zarząd projektu budżetu radzie 

gminy, rozpoczyna ona prace nad uchwaleniem 

budżetu. Rada gminy nie może wprowadzić zmian w 

budżecie zaproponowanym przez zarząd, które 

przyczyniły by się do zwiększenia deficytu 

budżetowego, lub zmniejszenia dochodów. Gdy 

rada przeanalizuje projekt budżetu dochodzi do 

jego uchwalenia. Rada ma na to czas do 31 grudnia. 

W szczególnych przypadkach termin może zostać 

przedłużony do 31 stycznia.  

Projekt budżetu Gminy Potęgowo na 2021 rok 

zakłada dochody w wysokości 41 069 388 zł, w tym 

dochody majątkowe – 3 731 282 zł oraz wydatki w 

wysokości  

50 920 568 zł, w tym wydatki majątkowe na 

poziomie 14 359 126 zł. Wydatki na programy  

i projekty realizowane z udziałem środków 

zewnętrznych zaplanowano w kwocie 3 589 948 zł. 

Deficyt w 2021 roku ma wynieść 9 851 210 zł i 

planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z 

emisji papierów wartościowych.  

SPORZĄDZIŁA: E. WALITÓW  

XXVII  SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 25 listopada 2020 r.  w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury w Potęgowie. odbyła się XXVII  

Sesja Rady Gminy Potęgowo. Sesje tradycyjnie 

otworzył Przewodniczący rady Gminy Waldemar 

Zientarski. Po przyjęciu spraw porządkowych Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

zebranym informację z działalności międzysesyjnej.  

Podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie uchwalenia rocznego „Programu 

Współpracy Gminy Potęgowo z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 

2021 rok”.   

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Potęgowo. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Potęgowo. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Potęgowo. 

5) w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych. 

6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie 

Ustrzyki Dolne. 

7) w sprawie wyznaczenia obszaru granic 

aglomeracji Potęgowo. 

8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 

2020 rok. 

9) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2020 – 2036. 

10) w sprawie zmiany  uchwały nr XXVI/240/2020  w 

sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości w 2021 roku, zasad jego poboru i 

zwolnień od tego podatku. 

 

Zgodnie z przyjętymi zmianami w budżecie Gminy 

do realizacji wchodzi nowy projekt  „Społeczni do 

Potęgi”. Gmina Potęgowo otrzymała 

dofinansowanie na realizację projektu Społeczni do 

Potęgi - całkowita kwota projektu wynosi 4 170 

803,95 zł, w tym dofinansowanie 3 962 263,75 zł, a 

wkład własny gminy 208 540,20 zł (jest to wkład 

niefinansowy). Liderem projektu jest Gmina 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Potęgowo, partnerami: Gmina Dębnica Kaszubska, 

Fundacja Inicjatywa, Altra Consulting. Projekt 

Społeczni do Potęgi jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. Gmina Potęgowo 

w ramach projektu obejmie wsparciem 250 osób  

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zmodernizowanych zostanie 10 świetlic wiejskich za 

kwotę 600 tys. zł. (Łupawa, Malczkowo, Nowa 

Dąbrowa, Wieliszewo, Grąbkowo, Żochowo, 

Rzechcino, Czerwieniec, Dąbrówno, Głuszynko), do 

których trafi także nowe wyposażenie za kwotę 300 

tys. zł. Zostanie zatrudnionych 10 osób do 

prowadzenia punktów świadczenia usług 

społecznych. W ramach projektu wyremontowane 

zostaną także dwa place rekreacyjne za łączną 

kwotę 40 tys. zł. Wsparcie otrzyma Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Potęgowie, który zostanie 

wyposażony w narzędzia do zajęć rękodzielniczych, 

malarskich, teatralnych, muzycznych za kwotę 30 

tys. zł. Okres realizacji projektu 01.12.2020 r. do 

30.04.2023 r. 

Na sesji postanowiono też, że do Gminy Ustrzyki 

Dolne pojedzie nasz wysłużony samochód specjalny 

pożarniczy Magirus, który został wycofany z akcji 

ratowniczo-gaśniczych. Służył on przez wiele lat w 

OSP Łupawa. Po zakupie nowego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego możemy przekazać stary 

samochód gminie partnerskiej, z którą od kilku lat 

współpracujemy. 

Na zakończenie zgłoszono wolne wnioski i 

informacje.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

AKCJA WSPARCIA SENIORÓW 70+ W 

GMINIE POTĘGOWO  

W związku z zaostrzeniem zasad profilaktyki COVID-

19 oraz zaleceniem ograniczenia przemieszczania 

się osób w wieku powyżej 70 lat, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Potęgowie realizuje program 

Wspieraj Seniora na 2020 rok. 

Osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną 

pomoc w postaci dostarczenia art. spożywczych, 

higieny osobistej itp. w czasie pandemii, bez 

konieczności wychodzenia z domu. Koszt zakupu 

produktów ponosi senior. Wystarczy kontakt z 

dedykowaną infolinią lub GOPS. W szczególnych 

przypadkach pomoc otrzymają też młodsi seniorzy. 

• Kontakt do GOPS w Potęgowie - dni robocze 

7:30 – 15:30 – telefon: 59 811 51 14 

• Dedykowana infolinia dla seniorów – 

całodobowo – telefon: 22 505 11 11 

Apelujemy do mieszkańców o zwrócenie uwagi, czy 

w najbliższym otoczeniu znajdują się osoby, którym 

potrzebna jest pomoc i zachęcamy do zgłaszania się 

WOLONTARIUSZY, dzięki którym pomoc dla 

seniorów będzie realizowana szybciej – zgłaszać 

można się poprzez kontakt z GOPS w Potęgowie lub 

przez formularz na stronie:  

www.wspierajseniora.pl/dla-wolontariusza/ 

Ponad 500 mieszkańców gminy Potęgowo znajduje 

się w wieku najwyższego ryzyka tj. ponad 70 lat i 

może potrzebować naszego wsparcia. 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC 

ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2019 –  

EFEKTY 

Fundacja Bocianie gniazdo w Runowie  przy 

współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku oraz 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Potęgowie realizowała Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, którego celem było zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom gminy Potęgowo 

pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w 

działaniach w ramach środków towarzyszących w 

okresie grudzień 2019 – wrzesień 2020. 

 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.wspierajseniora.pl/dla-wolontariusza/
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Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły 

spożywcze: warzywne i owocowe (groszek z 

marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, 

buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe); 

skrobiowe (makaron jajeczny, makaron 

kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza 

gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko 

UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne 

(szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli 

w oleju), cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 

tłuszcze (olej rzepakowy), dania gotowe (gołąbki w 

sosie pomidorowym). 

Pomoc żywnościowa trafiła do  530 osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z 

terenu gminy Potęgowo. Wydaliśmy osobom 

potrzebującym: 

• 28 ton żywności; 

• 2380  paczek żywnościowych; 

W ramach Podprogramu 2019 dla 48 osób 

korzystających z pomocy żywnościowej 

przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w 

ramach działań towarzyszących: 

• Edukacji finansowej - 2  spotkania dla  8 

uczestników 

• Żywieniowo - dietetycznych - 2 spotkania dla 

13 uczestników 

• Kulinarnych - 2 spotkania dla 13 uczestników 

• Niemarnowania żywności - 2 spotkania dla 14 

Uczestników 

• Innych działań aktywizujących - 1 spotkanie dla 

38 Uczestników 

 W listopadzie zakończyła się realizacja projektu 

“Pakiety dla Seniorów” realizowanego przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie 

oraz Stowarzyszenie WAGA. Przez 4 tygodnie 

seniorzy naszej gminy otrzymywali pakiety 

materiałów z zakresu Plastyki, Rozwoju osobistego, 

Treningu umysłu oraz Gimnastyki. W  ankietach 

podsumowujących   seniorzy wyrazili swoje 

zadowolenie z udziału w projekcie oraz chęć 

kontynuowania uczestnictwa w tego typu 

projektach. 

OPRACOWANIE GOPS 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 

ŁUPAWIE  

W listopadzie 2020 dokonano odbioru robót 

budowlanych. Wykonawcą zadania był Zakład 

Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych Zbigniew 

Chamier Ciemiński z Tuchomia.  

 

Zadanie polegało na budowie odcinka sieci od 

istniejącej sieci o średnicy 90 mm w okolicy szkoły w 

kierunku przedszkola, o długości 456 mb i  montażu 

4 hydrantów. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 61.621,10 zł 

brutto. Zadanie nie było łatwe do wykonania ze 

względu na wąski odcinek pasa drogowego oraz 

ujawnione niezinwentaryzowane sieci. 

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na 

wykonane roboty.  

Inwestycja ta powiązana jest ze zrealizowanym 

zadaniem: „Adaptacja części obiektu świetlicy 

szkolnej na powiększenie Oddziału Przedszkolnego 

przy Szkole Podstawowej w Łupawie wraz z małą 

architekturą oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci 

przy Oddziale Przedszkolnym przy Szkole 

Podstawowej w Skórowie”. Należało zabezpieczyć 

wodę do celów ppoż.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA 

WODY W KARŻNICY  

Dwuotworowe ujęcie wody w Karżnicy zaopatruje 

miejscowości Karżnica i Wieliszewo. Woda 

ujmowana z ujęcia cechuje się ponadnormatywną 

zawartością żelaza oraz mętnością. W celu poprawy 

jakości, woda poddawana jest procesowi 

uzdatniania za pomocą dwóch kolumn (głowic) 

wypełnionych złożem katalitycznym.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Proces wytrącania żelaza w warstwach 

wodonośnych jest zjawiskiem fizyko-chemicznym, 

postępującym wraz z wiekiem ujęć. Im wyższa 

zawartość jonów żelaza  

w warstwie wodonośnej, tym szybciej postępuje 

proces kolmatacji filtra, czyli osadzania się cząstek 

mineralnych na powierzchni filtra, który traci swoje 

właściwości oczyszczające oraz zmniejsza przepływ 

wody.  

Z uwagi na pogarszającą się jakość wody i trudności 

w utrzymaniu wymaganych parametrów wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w miesiącu 

październiku br. wykonano modernizację stacji 

uzdatniania wody w Karżnicy.  

W ramach zadania zakupiona została jedna nowa 

głowica wypełniona złożem katalitycznym, 

pracująca w trybie automatycznym. Wykonawcą 

zadania była firma PSK AS Arkadiusz Skiba z 

Gdańska. 

Koszt zadania wyniósł 8.871 zł i sfinansowany został 

ze środków Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. 

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W 

ŁUPAWIE  

W listopadzie 2020 r. dokonano odbioru zadania: 

„Adaptacja części obiektu świetlicy szkolnej na 

powiększenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Łupawie wraz z małą architekturą 

oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci przy 

Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej 

w Skórowie”.  

W ramach inwestycji wykonano adaptację części 

świetlicy szkolnej  na powiększenie istniejącego 

Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 

w Łupawie. Po przebudowie są 4 sale, które 

przewidziane są na 79 dzieci, stołówka, kuchnia 

cateringowa, pomieszczenia gospodarcze. 

Pomieszczenia zostały doświetlone. W trakcie robót 

w obiekcie pojawiła się konieczność wykonania 

robót dodatkowych.  Obiekt został dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zagospodarowano teren przy przedszkolu, 

doposażono też plac zabaw w nowe urządzenia i 

ławki. Zakres inwestycji dotyczył także 

zagospodarowania placu zabaw przy Oddziale 

Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Skórowie, 

który również wyposażono w nowe urządzenia. 

Wykonawcą zadania był Zakład Remontowo-

Budowlany KRASBUD, Smętowo Chmieleńskie, z 

którym umowa została podpisana w dniu 15 lipca 

2020 r.   

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu 

pn. „Akademia Przedszkolaka” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. 

Edukacja przedszkolna.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Koszt robót wyniósł 551.242,38 zł brutto. 

Nadzór inwestorski (koszt 6.201,66 zł) sprawowany 

był przez Juliusza Bernata, który był również 

wykonawcą dokumentacji projektowej (koszt 

28.290,00 zł). 

Przy okazji robót wewnątrz obiektu zapadła też 

decyzja  o remoncie elewacji zewnętrznej budynku, 

koszt zadania wyniósł 65.185,75 zł. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

SPOTKANIE CZŁONKÓW POROZUMIENIA 

MIĘDZYGMINNEGO  

W dniu 16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Potęgowo 

wziął udział w wideokonferencji z udziałem 

wszystkich członków Porozumienia 

Międzygminnego dot. użytkowania i eksploatacji 

składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy. 

To było już drugie spotkanie, na którym Prezes 

Elwoz Eco Sp.  z o.o. Mirosław Myszk przedstawił 

wniosek w sprawie zmiany ceny za 

zagospodarowanie 1 tony zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie instalacji w Chlewnicy, 

która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.  

Jednogłośnie członkowie porozumienia przyjęli 

nową stawkę, która będzie wynosiła 330 zł netto za 

zagospodarowanie 1 tony zmieszanych odpadów 

komunalnych. Mimo podwyżki jest to nadal 

najniższa stawka w województwie pomorskim. 

SPORZĄDZIŁA: EWA OSOSIŃSKA  

PRZEDSIĘBIORCO – MOŻESZ SIĘ U NAS 

ZAREKLAMOWAĆ  

Drodzy lokalni przedsiębiorcy - jeśli chcecie 

przedstawić mieszkańcom naszej gminy oferowane 

przez Was produkty lub usługi, wyślijcie swoje 

ogłoszenie na: sekretariat@potegowo.pl wpisując 

w tytule "Ogłoszenie do Informatora UGP". 

Forma ogłoszenia jest dowolna - może to być tekst, 

zdjęcia, grafika. Materiały ukażą się w najbliższym 

wydaniu Informatora Urzędu Gminy Potęgowo, 

który publikujemy na stronie WWW oraz rozsyłamy 

do mieszkańców subskrybujących naszą usługę 

informacyjną w aplikacji BLISKO 

W przypadku pytań lub propozycji 

związanych z niniejszym Informatorem, 

uprzejmie prosimy o kontakt przez pocztę 

e-mail na adres: zp@potegowo.pl

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

