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W numerze: 

➢ Prace remontowo – adaptacyjne w punktach 

świadczenia usług społecznych w Gminie 

Potęgowo 

➢ XXXVII  sesja Rady Gminy Potęgowo 

➢ Powstaną budynki wielorodzinne 

➢ Projekt „Otwórz się na pomoc” 

➢ Spotkanie Członków Porozumienia 

Międzygminnego 

➢ Nowe dowody osobiste z odciskami palców 

➢ ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ 

GODZIN FUNKCJONOWANIA KASY W 

ZAKŁADZIE USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W 

POTĘGOWIE 

➢ Kwalifikacja wojskowa obejmująca mężczyzn z 

terenu Gminy Potęgowo 

➢ Zamontowanie syreny alarmowej w Potęgowie 

 

PRACE REMONTOWO – ADAPTACYJNE W 

PUNKTACH ŚWIADCZENIA USŁUG 

SPOŁECZNYCH W GMINIE POTĘGOWO  

We wrześniu 2021 zakończone zostały prace 

remontowe w świetlicach w Głuszynku, Wieliszewie 

i Nowej Dąbrowie w ramach zadania „Prace 

remontowo-adaptacyjne w punktach świadczenia 

usług społecznych w Gminie Potęgowo”. Zadanie 

realizowane jest w ramach projektu pn. „Społeczni 

do Potęgi”, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 6.2. Usługi Społeczne; poddziałanie 6.2.2. 

Rozwój usług społecznych.  W projekcie wyznaczono 

do remontu 10 obiektów.  

Zakres prac w świetlicach był następujący: 

 

Malczkowo: 

• wykonanie odwodnienia: kanalizacja 

deszczowa z rur PCV łączonych na uszczelki 

gumowe, studnie; 

• elewacja: czyszczenie, malowanie elewacji na 

powierzchni około 175m2 oraz miejscowe 

naprawy uszkodzonej elewacji, malowanie 

farbą antyporostową;  

• utwardzenie: rozebranie oraz ponowne 

wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na 

powierzchni około 30m2; 

• malowanie ścian wewnątrz świetlicy. 

Koszt:49.948,01 zł 

 

Grąbkowo: 

• daszek nad wejściem: zadaszenie z konstrukcji 

metalowej z profili stalowych. 

Koszt: 3.186,35 zł 

 Łupawa: 

• remont toalety: demontaż pisuaru, rozbiórka 

ścianki przegrody przy pisuarze oraz demontaż 

drzwi przedzielających toaletę, uzupełnienie 

glazury oraz gresu w miejscu zdemontowanego 

pisuaru i rozebranej ścianki, wymiana 

umywalek wraz z bateriami oraz półsyfonami. 

wymiana sedesów, wymiana baterii 

prysznicowej wraz z wężem i słuchawką, 

wymiana drzwi.  

• malowanie ścian wewnątrz pomieszczeń 

sanitarnych 

Koszt: 18.540,66 zł. 

 

Dąbrówno: 

• ocieplono fragment elewacji - cokołu,  

• pomalowano ściany wewnątrz świetlicy.  
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Koszt: 15.989,55 zł. 

 

Głuszynko: 

a) wymiana źródła ciepła: 

• wykonanie nowej instalacji co zasilanej pompą 

ciepła w systemie powietrze – woda, moc 

grzewcza 4,5 kW; 

• grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym 

termostatycznym zaworem grzejnikowym z 

nastawą wstępną oraz głowicą termostatyczną. 

b) malowanie ścian wewnątrz świetlicy. 

Koszt: 63.825,50 zł 

 

Wieliszewo: 

a) wymiana źródła ciepła 

• nowa instalacja co zasilana pompą ciepła w 

systemie powietrze-woda, moc grzewcza 7,5 

kW; 

• montaż dodatkowych grzejników 

b) wymiana pokrycia dachowego: 

• wymiana istniejącego pokrycia dachowego z 

dachówki na nowe pokrycie z blacho dachówki 

wraz z wymianą łacenia, montażem folii 

dachowej, montażem kontrłat oraz 

wzmocnieniem krokwi poprzez obustronne 

nabicie do istniejących krokwi desek; 

orynnowanie oraz przemurowanie ponad 

dachem komina z cegły klinkierowej. 

c) malowanie ścian wewnątrz świetlicy; 

d) remont kuchni: wymiana posadzki na płytki z 

terakoty, zamurowanie okienka podawczego, 

montaż drzwi, montaż podgrzewacza do wody; 

e) remont korytarza; 

f) wykonanie daszku nad wejściem do obiektu. 

Koszt: 147.298,90 zł 

Dodatkowo w świetlicy wymieniono posadzkę 

drewnianą  na panele podłogowe, wymieniono 

ościeżnice i skrzydła drzwiowe, wykuto kraty 

okienne  i wymieniono 4 okna od szczytu. 

Koszt: 34.572,11 zł. 

 

Nowa Dąbrowa: 

a) Wymiana źródła ciepła: 

nowa instalacja co zasilana pompą ciepła w 

systemie powietrze-woda, moc grzewcza 4,5 kW; 

b) instalacja elektryczna: 

• wymiana całej wewnętrznej instalacji 

elektrycznej; 

• montaż opraw oświetleniowych; 

• wykonanie nowego uziemienia; 

http://www.potegowo.pl/
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c) malowanie ścian wewnątrz świetlicy. 

Koszt: 77.010,42 zł. 

Wykonawcą prac była firma pana Ryszarda Krause 

KRASBUD ze Smętowa Chmieleńskiego. 

 

Rzechcino:  

• wykonano wymianę pokrycia dachowego, 

remont komina,  

• remont toalety,  

• stolarka drzwiowa,  

• wyburzenie ściany pomiędzy dwoma salami,  

• malowanie ścian i sufitów.  

Koszt: 100.889,26 zł.  

Czerwieniec:  

• wykonano wydzielenie pomieszczenia 

kotłowni,  

• malowanie ścian.  

Wartość robót wyniosła 15.837,85 zł.  

Wykonawcą remontów świetlic w Rezchcinie i 

Czerwieńcu była firma Tadeusza i Tomasza 

Dominieckich KONBUD – DOM s.c. z Lęborka. 

 

Żochowo: 

• rozbiórka istniejącej przybudówki o pow. 

7,17m2 

• dobudowa pomieszczenia kotłowni o pow. 

7,93m2  

• malowanie pomieszczeń świetlicy wraz 

wykonaniem gładzi na wszystkich ścianach  

• wymiana posadzek w korytarzu i pracowni 

• wymiana ościeżnic drzwiowych 

• płytki podłogowe i ścienne w toaletach 

 

2) roboty instalacyjne:  

• instalacja wodociągowa ciepłej i zimnej wody 

(dotyczy dobudowanego pomieszczenia),  

• instalacja kanalizacyjna (dotyczy 

dobudowanego pomieszczenia) 

• instalacja centralnego ogrzewania: demontaż 

istniejącego  pieca c.o. i montaż nowego pieca 

c.o. na paliwo ekogroszek o mocy 34 KW, 

wymiana grzejników  w całym obiekcie 

• wymiana armatury w toaletach  

3) roboty elektryczne: 

http://www.potegowo.pl/
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• instalacja elektryczna dotyczy dobudowanego 

pomieszczenia 

• wykonanie instalacji odgromowej obiektu, 

• wymiana opraw oświetleniowych na LED 

Wykonawcą prac w Żochowie był Marcin Wirkus, 

przedsiębiorca z Żukówka.  

Koszt: 156.000,00 zł brutto 

 

Nadzór inwestorski nad remontem wszystkich 

obiektów pełnił inspektor Juliusz Bernat. 

Koszt usługi nadzoru: 8.900,00 zł. 

K. KOZIOŁ  

XXXVII  SESJA RADY GMINY POTĘGOWO  

W dniu 28 października 2021 r. odbyła się XXXVII  

sesja Rady Gminy Potęgowo. Program był dosyć 

bogaty. Na sesji podjęto decyzje o podwyższeniu 

podatków i opłat lokalnych.  

 

Obrady tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady 

Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski.   

o godzinie 11.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Potęgowie. Po przyjęciu spraw porządkowych 

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

informację z działalności międzysesyjnej.  

Przedstawiono następujące informacje:  

1. Informacja Wójta Gminy o złożonych 

oświadczeniach majątkowych. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o 

złożonych oświadczeniach majątkowych. 

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji programu 

„Czyste Powietrze” na terenie Gminy Potęgowo 

– przedstawiona przez Z-cę Wójta Annę 

Boniecką 

4. Informacja Wójta Gminy o rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego na terenie 

gminy. Możliwościach uzyskania różnych źródeł 

finansowania - przedstawiona przez Z-cę Wójta 

Annę Boniecką 

5. Informacja  o działalności Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Potęgowie w 2021 roku – 

przedstawiona przez Komendanta Gminnego 

OSP Piotra Basaraba 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie gminy Potęgowo za trzy 

kwartały 2021 roku – przedstawiona przez 

Kierownika Posterunku Policji w Potęgowie 

Marka Puchalskiego 

7. Informacja o wysokości podatku rolnego w 

2022 roku – przedstawiona przez panią 

Skarbnik Gminy Potęgowo Dorotę Majchrzak. 

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


S t r o n a  | 5 

www.potegowo.pl | www.facebook.com/ugpotegowo 

 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym  

i w szkoleniu pożarniczym dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Potęgowo. 

2) W sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/261/2020 

Rady Gminy Potęgowo w sprawie 

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu 

Gminy Potęgowo. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu 

Gminy Potęgowo. 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Słupskiemu na organizowanie 

publicznego transportu zbiorowego. 

6) W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Potęgowo Nr XVI/145/2019 z dnia 26.11.2019r. 

w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu 

pomocy finansowej na realizację zadania 

pn.:Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G 

odcinek granica gminy – Grapiczki – Grapice – 

skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1179G w 

ramach Programu na rzecz zwiększenia szans 

rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-

2024. 

7) w sprawie wydzielenia środków przez Gminę 

Potęgowo dla Fundacji Bocianie Gniazdo w 

Runowie na realizację  projektu pn: „Potęga 

Przedszkolaka” w ramach Działania 3.1 

Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Organizacja systemu rozgrywek sportowych w 

ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i 

Młodzieży szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych w latach 2022-2024. 

9) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej na działkach nr 777, 778, 779, 

780, 781, 783, 784 oraz 123/16 w obrębie 

Potęgowo, przy ul. Kościuszki w Potęgowie. 

10) w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości w 2022 roku, zasad  jego poboru  

i zwolnień od tego podatku. 

11) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz 

zasad jej poboru w 2022 roku. 

12) w sprawie ustalenia stawek podatku od 

środków transportowych w 2022 roku. 

13) w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2021 rok. 

14) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 – 

2036. 

Ważna informacja dla mieszkańców Gminy 

Potęgowo i przedsiębiorców jest taka, że zmieniły 

się wysokości podatków i opłat lokalnych, które 

będą obowiązywać w 2022r.. Poniżej kilka 

najważniejszych zmian: 

• stawka podatku od budynków mieszkalnych – 

0,84 zł (jest 0,78 zł) 

• stawka podatku od budynków związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej – 

24,70 zł (jest 23,37 zł) 

• stawka podatku od pozostałych budynków – 

7,20 zł (jest 6,39 zł) 

• stawka podatku od gruntów pod działalność 

gospodarczą – 0,93 zł (jest 0,83 zł) 

• stawka podatku od gruntów pozostałych – 0,41 

zł (jest 0,34 zł) 

• podatek rolny – wzrósł o ok. 5,5 % w stosunku 

do roku obecnego: 

o dla podatników poniżej 1 ha – 307,40 zł za 

1 ha fizycznego gruntu 

o dla podatników powyżej 1 ha – 153,70 zł za 

1 ha fizycznego gruntu. 

• podatek od środków transportowych wzrósł o 

5% w stosunku do roku 2021r.  

Podwyżki stawek podatku były niestety konieczne.  

Na zakończenie obrad radni zgłosili wolne wnioski. 

http://www.potegowo.pl/
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K. KOZIOŁ  

POWSTANĄ BUDYNKI WIELORODZINNE  

Rada Gminy Potęgowo na ostatniej sesji w dniu 

28.10.2021r. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach nr 

777, 778, 779, 780, 781, 783, 784 oraz 123/16 w 

obrębie Potęgowo, przy ul. Kościuszki w Potęgowie. 

Inwestor planuje budowę trzech, 

trzykondygnacyjnych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych z jedną kondygnacją podziemną, 

wewnętrznego układu komunikacyjnego, miejsc 

parkingowych, terenów zieleni oraz niezbędnej 

infrastruktury technicznej. 

Nieruchomości wskazane we wniosku położone są 

na obszarze obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszarze o 

dominującej funkcji MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Wnioskodawca 

powołał się na specustawę mieszkaniową zwaną 

„LEX DEVELOPER”, dzięki której inwestycję 

mieszkaniową realizuje się niezależnie od istnienia 

lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest 

sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Inwestor 

ma 3 lata na uzyskanie pozwolenia na budowę od 

dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym, w przeciwnym razie uchwała 

wygasa. Jest to pierwsza tego typu inwestycja w 

naszej gminie, w której zastosowanie ma 

specustawa mieszkaniowa. Trzymamy kciuki za 

realizację przedsięwzięcia. 

PROJEKT „OTWÓRZ SIĘ NA POMOC”  

Gmina Potęgowo oraz Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Potęgowie przystąpiła do realizacji projektu 

„Otwórz się na pomoc” . Głównym założeniem 

projektu jest profilaktyka oraz edukacja młodzieży a 

także przeciwdziałanie problemowi  uzależnień 

dzieci od alkoholu.  

 

Alkoholizm to choroba, która dotyka ludzi 

niezależnie od statusu materialnego, miejsca 

zamieszkania czy wieku. Konsekwencje uzależnienia 

odczuwają całe rodziny. Dlatego tak ważne jest 

wsparcie, jakie możemy dać na poziomie lokalnym.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol 

znajduje się na trzecim, a w Europie na drugim 

miejscu wśród najistotniejszych czynników ryzyka 

dla zdrowia populacji. Niestety Polacy z roku na rok 

piją coraz więcej a wydatki na alkohol również 

rosną.* W naszej akcji chcemy edukować i 

przeciwdziałać alkoholizmowi zwracając uwagę na 

ten trudny problem społeczny. 

*Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie 

danych GUS i PARPA.  

Projekt iDOC Otwórz się na pomoc, opiera się na 

nieliniowej narracji, immersji i interakcji. W 

przypadku stworzonej przez nas opowieści, od 

użytkownika wymagana jest akcja (tak samo jak w 

grze). Od decyzji użytkownika zależy to, jak potoczy 

się historia, a możliwe są aż cztery zakończenia. 

Film staje się więc grą, w której użytkownik 

dokonuje wyborów w temacie uzależnienia 

alkoholowego. Uzupełnieniem filmu są prawdziwe 

relacje rodziców zmagających się z niepokojącym 

zachowaniem swoich pociech.   

SPOTKANIE CZŁONKÓW POROZUMIENIA 

MIĘDZYGMINNEGO  

27 października 2021 r. odbyło się spotkanie 

członków Porozumienia Międzygminnego dot. 

użytkowania i eksploatacji składowiska odpadów 

komunalnych w Chlewnicy. Tematem spotkania 

była zmiana ceny za przyjmowanie do 

zagospodarowania niesegregowanych zmieszanych 

odpadów komunalnych do instalacji komunalnej w 

Chlewnicy. 

http://www.potegowo.pl/
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W spotkaniu wziął udział również Prezes Elwoz Eco 

Sp. z o.o. Mirosław Myszk, który szczegółowo 

omówił przyczyny zmiany ceny. Głównymi 

czynnikami mającymi wpływ na zmianę stawki ma 

obecna sytuacja w kraju, tj. wzrost cen paliwa, 

energii elektrycznej, wynagrodzeń pracowniczych, 

podatków, ubezpieczeń, itp. Aby spełnić narzucone 

przepisami prawa wymagania dotyczące odzysku 

odpadów, koniecznym było wykonanie przez Elwoz 

Eco inwestycji – budowy instalacji do wstępnego 

przygotowania wsadu na kolejne linie 

technologiczne. Koszt instalacji 16 500 974,00 zł. 

W głosowaniu nad zmianą stawki wzięło udział 10 

gmin z porozumienia, 2 gminy z przyczyn 

niezależnych były nieobecne. Wniosek został 

przyjęty większością głosów. 

Wobec powyższego z dniem 1 stycznia 2022 r. ulega 

zmianie stawka za przyjęcie 1 tony 

niesegregowanych zmieszanych odpadów 

komunalnych do instalacji komunalnej w Chlewnicy 

i będzie wynosić 379,00 zł netto (brutto 409,32 zł). 

Teraz stawka wynosi 330,00 zł netto (brutto 356,40 

zł). Po podwyżce stawka nadal będzie najniższą 

stawką w regionie. Poniżej dla porównania 

podajemy ceny za przyjęcie 1 tony zmieszanych 

odpadów komunalnych w innych instalacjach 

komunalnych: 

INSTALACJA 

KOMUNALNA 

Cena NETTO 20 03 

01 [zł/Mg] na 

dzień 21.10.2021r. 

Cena BRUTTO 20 

03 01 [zł/Mg] na 

dzień 21.10.2021r. 

 
ZZO Chlewnica 330,00 356,40 

ZZO Czarnówko 564,49 609,64 

Ekodolina 398,74 - 418,00 430,63 – 451,44 

ZUT Szadółki 410,00 - 440,00 442,80 – 475,20 

ZUO Bierkowo 426,36 460,46 

ZZO Sierzno 570,00 615,60 

ZZO Nowy 

Dwór 

418,25 451,71 

ZUOS Tczew 415,00 448,20 

ZUOK Stary Las 400,00 432,00 

ZUO Gilwa Mała 408,00 440,64 

Zmiana stawki nie spowoduje z dniem 1 stycznia 

2022 r. podwyżki w opłacie za odpady od 

mieszkańców. Aktualne umowy z Elwoz Eco Sp. z 

o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych mają ważność do końca czerwca 2022 

r. 

Dla przypomnienia poniżej podane są obecnie 

obowiązujące miesięczne stawki na terenie Gminy 

Potęgowo: 

• 23 zł od osoby 

• 21 zł od osoby (po uwzględnieniu zniżki za 

kompostowanie odpadów; dotyczy 

zabudowy jednorodzinnej) 

W innych sąsiednich gminach wysokość opłaty 

kształtuje się na poziomie: Gmina Główczyce 29,50 

zł od osoby,  Gmina Sulęczyno 30,50 zł od osoby, 

Gmina Żukowo 29,00 zł odo osoby. Gmina Damnica 

i Czarna Dąbrówka rozliczają mieszkańców za 

wywóz odpadów od zużycia wody. W Damnicy 8 zł 

za 1 m3 zużytej wody, w Czarnej Dąbrówce 7,74 zł za 

1 m3 zużytej wody. 

EWA CHMURA 

NOWE DOWODY OSOBISTE Z ODCISKAMI 

PALCÓW  

Od 8 listopada 2021 roku Polacy będą mogli składać 

wnioski o dowody osobiste z drugą cechą 

biometryczną – odciskami palców. W warstwie 

elektronicznej i graficznej dowodu znajdzie się 

również odwzorowanie podpisu właściciela 

dowodu. 

http://www.potegowo.pl/
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Odciski palców nie będą pobierane od: 

• Dzieci poniżej 12 r. życia – taki dowód 

będzie ważny 5 lat  

• Osób, od których pobranie odcisków 

palców jest fizycznie niemożliwe (np. z 

powodu medycznych) – taki dowód będzie 

ważny tylko 12 miesięcy  

Ważność pozostałych dowodów będzie wynosiła 10 

lat.  

Podpisy będą zamieszczane w dowodach w 

przypadku osób, którzy ukończyli 12 lat.  

W związku z ww. ze zmianami w wydawaniu 

dowodów osobistych składanie wniosku o dowód 

drogą elektroniczną będzie możliwe wyłącznie w 

przypadku dowodu dla dzieci do 12. roku życia.  

WAŻNE! Wymiana dokumentów na aktualne będzie 

następowała sukcesywnie, wraz z datą upływu 

ważności dotychczasowych. To oznacza, że  nie 

będzie konieczności obowiązkowej wymiany 

ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu 

będzie można korzystać do czasu, aż minie jego 

ważność. 

Nowe rozwiązania pozwalają odpowiednio 

zabezpieczyć dowody osobiste w świecie, w którym 

bardzo wiele dokumentów jest fałszowanych. Taka 

sama procedura jest przy wydawaniu paszportów . 

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH 

ORAZ GODZIN FUNKCJONOWANIA KASY 

W ZAKŁADZIE USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. 

W POTĘGOWIE 

Od dnia 1 listopada 2021r. obsługę bankową 

rachunków Zakładu Usług Publicznych Z.B. w 

Potęgowie będzie prowadził Bank Millennium S.A. 

W związku z powyższym zmianie ulegają numery 

rachunków bankowych. Nowy numer rachunku 

bankowego Zakładu Usług Publicznych Z.B. w 

Potęgowie:  17 1160 2202 0000 0005 0594 7163. Od 

dnia 1 listopada na rachunek ten należy dokonywać 

wpłat za usługi cmentarne, dostawę ciepła, czynsze 

mieszkaniowe, plombowanie wodomierzy oraz 

usługi wywozu nieczystości ciekłych z szamb.  

Natomiast indywidualny rachunek do uiszczania 

opłat za dostawę wody i odbiór ścieków zostanie  

dostarczony każdemu odbiorcy wraz z fakturą za 

wodę i ścieki w miesiącu listopadzie.  

Jednocześnie w związku ze zmianą banku 

obsługującego jednostkę, zmianie ulegają godziny 

funkcjonowania kasy w siedzibie Zakładu przy ul. 

Głuszyńskiej 10 w Potęgowie. Od dnia 02 listopada 

2021r. kasa czynna będzie od godziny 7.30 do 

godziny 14.00. W kasie Zakładu można dokonywać 

płatności gotówką, kartą, telefonem oraz BLIKiem.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 

OBEJMUJĄCA MĘŻCZYZN Z TERENU 

GMINY POTĘGOWO  

W dniach 12 – 13 października 2021r. odbyła się 

kwalifikacja wojskowa, której podlegali  mężczyźni 

z terenu Gminy Potęgowo przydatni do czynnej 

służby wojskowej (w razie mobilizacji lub wojny) w 

wieku od 19 lat, do ukończenia w danym roku 

kalendarzowym 24 lat.  

 

Kwalifikacja przed Powiatową Komisją Lekarską nr 2 

przeprowadzona została w budynku Centrum 

http://www.potegowo.pl/
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Lekkoatletycznego im. Ryszarda Ksieniewicza w 

Słupsku - Stadion 650-lecia przy alei Antoniego 

Madalińskiego 4. Kwalifikacja polegała na założeniu 

ewidencji wojskowej osobom wezwanym do 

stawiennictwa, określeniu kategorii zdolności do 

czynnej służby oraz wydaniu książeczki wojskowej.  

W trakcie kwalifikacji sprawdzane zostały 

predyspozycje oraz zdrowie psychiczne i fizyczne 

młodych osób pod kątem ich zdolności do czynnej 

służby wojskowej. Do kwalifikacji przewidzianych 

było 48 mężczyzn z terenu naszej gminy, zgłosiło się 

39 osób z czego: 

Kategorię A - osoba zdolna do czynnej służby 

wojskowej, która może potencjalnie ubiegać się 

o służbę wojskową - otrzymało 35 osób. 

Kategorię D - niezdolny do pełnienia czynnej służby 

wojskowej w czasie pokoju (może być jednak 

wezwany w czasie wojny) – otrzymały 4  osoby. 

Podczas tegorocznej kwalifikacji wojskowej 

prowadzone były przez żołnierzy Wojsk Obrony 

Terytorialnej rozmowy zachęcające do wstąpienie w 

szeregi „Terytorialsów”. Tegoroczne kwalifikacje 

przebiegały bez komplikacji, dzięki zaangażowaniu 

lekarzy, pracowników Wojskowej Komendy 

Uzupełnień w Słupsku, Starostwa Powiatowego w 

Słupsku oraz pracownika merytorycznego Urzędu 

Gminy w Potęgowie, gdzie w tym roku do 

wykonania była jeszcze większa praca niż zwykle, z 

powodu pandemii COVID-19. 

SPORZĄDZIŁ: M. MAZERSKI  

ZAMONTOWANIE SYRENY ALARMOWEJ 

W POTĘGOWIE 

W ramach projektu realizowanego przez Pomorski 

Urząd Wojewódzki w Gdańsku Gmina Potęgowo 

pozyskała elektroniczną syrenę alarmową służącą 

do ostrzegania ludności w sytuacjach kryzysowych, 

zagrożeń terrorystycznych, katastrof naturalnych i 

technicznych, skażeń chemicznych i biologicznych, 

osiągania wyższych stanów gotowości obronnej 

państwa lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.  

 

Syrena alarmowa zainstalowana została  na dachu 

budynku Urzędu Gminy w Potęgowie i stanowi 

jedno z ogniw Systemu Wczesnego Ostrzegania 

o Zagrożeniach i Systemu Wykrywania i 

Alarmowania Gminy Potęgowo. Projekt pod nazwą 

„Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania 

ludności o zagrożeniach dla województwa 

pomorskiego” współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Programu Krajowego 

Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

budżetu państwa wdrożonego w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców województwa 

pomorskiego poprzez stworzenie nowoczesnego, 

jednolitego systemu ostrzegania i alarmowania. 

System umożliwia automatyzację procesów 

i obsługę systemu na poziomie regionalnym i 

lokalnym oraz sterowanie syrenami i nadawanie 

komunikatów głosowych za pośrednictwem 

Wojewódzkiej Centrali Alarmowej – Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. Realizatorem projektu jest 

firma „DIGITEX” z Sopotu, producent systemów 

ostrzegania ludności i łączności. 

SPORZĄDZIŁ: M. MAZERSKI  
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