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NOWY AMBULANS RATUNKOWY W 

POTĘGOWIE  

 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 

przekazała nowy ambulans ratunkowy do 

eksploatacji w Państwowym Systemie Ratownictwa 

Medycznego, który będzie stacjonował w podstacji 

Potęgowo.   

 

Jest to Mercedes – Benz Sprinter 419 – ambulans 

ratunkowy   typ C (DMC do 4,1t) 

Mercedes Sprinter to jeden z  najczęściej 

użytkowanych modeli ambulansu. Doceniany 

za swe zalety, które pozwalają na jego 

bezproblemową eksploatację w specyficznych 

i trudnych warunkach akcji ratunkowych. 

Wysoka trwałość pojazdu uzupełniona jest 

o dopracowaną w szczegółach specjalną zabudowę 

sanitarną tworząc idealny tandem do ciężkiej pracy 

dla Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

 

Prezentowany ambulans wyprodukowany jest w 

2022 roku w wersji DMC do 4,1 t z silnikiem V6 

i automatyczną skrzynią biegów. 

Ambulans wyposażony jest w nosze karetkowe 

elektryczno-hydrauliczne PRO XT STRYKER o 

udźwigu 318 kg. Hydrauliczny system noszy 

ambulansowych ułatwia ich podnoszenie i 

obniżanie, zasilany akumulatorem system 

hydrauliczny podnosi i opuszcza nosze po 

dotknięciu przycisku, łatwy w obsłudze system 

ręcznego wspomagania, wysuwana sekcja pod 

głowę umożliwia nawigowanie w ciasnych 

przestrzeniach przy ustawieniu noszy na dowolnej 

wysokości, automatyczna funkcja szybkiego 

chowania. 

Ponadto prezentowany ambulans ratunkowy 

wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt 

medyczny ratujący życie. 

Informację o nowym ambulansie przekazał Wójtowi 

Gminy Potęgowo Dawidowi Litwinowi oraz 

Przewodniczącemu Rady Gminy Waldemarowi 

Zientarskiemu pracownik Stacji Pogotowia Andrzej 

Roman, zajmujący się transportem. To bardzo dobra 

http://www.potegowo.pl/
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wiadomość dla mieszkańców naszej Gminy i nie 

tylko, gdyż został podwyższony poziom 

świadczonych usług przez ratowników medycznych. 

Wójt Gminy Potęgowo wraz Przewodniczącym Rady 

Gminy wyrazili radość z przekazania ambulansu, 

który już zaczął stacjonować w Potęgowie i został 

zadysponowany do pierwszych akcji. Aby wspomóc 

działanie Stacji Pogotowia Ratunkowego władze 

Gminy Potęgowo zdecydowały o przekazaniu 

pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł.  

 

Panowie ratownicy z dumą zaprezentowali sprzęt 

znajdujący się w karetce, która jest jedną z 

najnowocześniejszych w Polsce. Przypatrywali się 

temu pan Wójt oraz panowie radni Andrzej 

Bazowski i Mirosław Sudołowicz. 

 JUBILEUSZ „ZŁOTE GODY” 2022  W 

GMINIE POTĘGOWO  

16 września 2022r. w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Potęgowie odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia 

małżeńskiego pięciu par z terenu Gminy Potęgowo.  

Było to wyjątkowe wydarzenie i okazja, aby 

zatrzymać się, pomyśleć i spojrzeć wstecz na to, co 

udało się przeżyć i osiągnąć. 

 

Złote gody, to jubileusz szczególny, za sprawą 

którego patrzymy na dostojnych Jubilatów z 

podziwem i szacunkiem. Dbanie o stałość rodziny 

staje się dziś nie lada wyzwaniem, dlatego                                

małżeństwa, które wspólnie  dzielą los przez ponad 

pół wieku dziś nazywamy ambasadorami wzajemnej 

miłości i wierności małżeńskiej. Nie sztuką pokochać 

lecz sztuką jest wytrwać, dlatego tym bardziej 

Jubilaci zasługują na szacunek i wyrazy uznania za 

przykład jaki dają młodemu pokoleniu. 

Złote Gody to niecodzienna i wspaniała chwila nie 

tylko dla Jubilatów, ich rodzin, ale także dla władz 

państwowych i samorządowych. Ożywają 

wspomnienia, wracają chwile i obrazy sprzed lat. 

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, 

podziękowania za godne i długie pożycie 

małżeńskie, za piękny przykład dla młodego 

pokolenia przekazał Wójt Gminy Potęgowo                        

Dawid Litwin. 

Głównym punktem uroczystości było udekorowanie 

Jubilatów przyznanymi przez Prezydenta RP 

Andrzeja Dudę Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. Wręczenia medali, listów 

gratulacyjnych oraz kwiatów i słodkich upominków  

dokonali Wójt Gminy Potęgowo  Dawid Litwin, 

zastępca wójta Anna Boniecka, kierownik USC Alicja 

Walkusz oraz dyrektor GOK Joanna Basiak. 

Odznaczenia państwowe otrzymały następujące 

pary: 

1. Wiesława i Edmund Mikulscy   51 lat 

2. Bronisława i Krystian Rychert   50 lat 

3. Halina i Tadeusz Janowicz   50 lat 

4. Teresa i Bernard Pawłowscy   50 lat 

5. Helena  i Jan Szklarz    50 lat 

Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej 

atmosferze, nie zabrakło w tym dniu prawdziwych 

emocji, wzruszeń, radości i wspomnień sprzed lat. 

Były życzenia, nie obyło się również bez wspólnych 

zdjęć,  tradycyjnego „sto lat” oraz wspólnego 

poczęstunku w postaci kawy, herbaty i torta. 

Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze 

gratulacje oraz życzymy zdrowia, wszelkiej 

pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego 

życia. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Serdecznie dziękujemy parom małżeńskim oraz 

gościom za przyjęcie zaproszenia i wspólne 

świętowanie tego szczególnego Jubileuszu. 

Pragniemy poinformować, że parom, którym staż 

małżeński 50-lecia już upłynął, a medali wcześniej 

nie otrzymały - prawo do uzyskania odznaczeń 

państwowych  nadal przysługuje w każdym czasie.  

Medale są przyznawane tylko jeden raz. Chętnych 

zapraszamy do składania wniosków w tej sprawie do 

Urzędu Stanu Cywilnego w Potęgowie. 

SPORZĄDZIŁA: A. WALKUSZ  

LI SESJA RADY GMINY POTĘGOWO - 

RELACJA 

29 września 2022 r. odbyła się  LI sesja Rady Gminy 

Potęgowo. Przybyli wszyscy radni. Tradycyjnie 

obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy 

Potęgowo Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw 

protokolarnych Przewodniczący Poprosił Wójta 

Gminy Potęgowo Dawida Litwina o przedstawienie 

informacji z działalności międzysesyjnej. 

 

Następnie pani Skarbnik Gminy Potęgowo Dorota 

Majchrzak przedstawiła zebranym informację 

Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Potęgowo za I półrocze 2022 roku. 

Na sesji podjęto następujące uchwały: 

1. w sprawie zmiany uchwały XII/111/2019 z dnia 

05.09.2019r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

do wynagrodzenia. 

2. w sprawie przyznania diet sołtysom. 

3. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gminnej. 

4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu 

Gminy Potęgowo. 

5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla nieruchomości położonych 

przy ulicy Przemysłowej w Potęgowie, w 

gminie Potęgowo 

6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla farmy agrofotowoltaicznej 

w miejscowości Rzechcino, w gminie 

Potęgowo 

7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

nieruchomości położonych w Chlewnicy i 

Żychlinie, w gminie Potęgowo. 

8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla 

Powiatu Słupskiego. 

9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego 

dla Stacji Pogotowia w Słupsku. 

10. w sprawie określenia górnych stawek opłat za 

usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi 

odpadami na rzecz gminy oraz górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi opróżniania 

zbiorników bezodpływowych  lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych. 

11. w sprawie przekazania środków finansowych 

na Fundusz Wsparcia Policji. 

12. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2022 rok. 

13. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2022- 

2036. 

Radni nie przyjęli jednej uchwały dotyczącej zbycia 

nieruchomości gminnej w Chlewnicy. 

Na skutek podjętych uchwał Gmina Potęgowo 

wzbogaciła się o kolejny plan zagospodarowania 

przestrzennego, tym razem na terenie 

miejscowoścach Chlewnica i Żychlin. Celem 

sporządzenia planu było umożliwienie lokalizacji 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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centrum logidtycznego, co związen jest ze wzrostem 

potancjału transportowego i gospodarczego naszej 

Gminy. Obszar objęty opracowaniem wynosi 45 ha. 

 

Na obrady przybył Komendant Miejski Policji w 

Słupsku nadkomisarz Mariusz Mejer, aby 

podziękować podjęcie uchwały o przekazaniu 

środków finansowych na Fundusz Wsparcie Policji z 

przeznaczeniem na remont pomieszczeń 

Posterunku Policji w Potęgowie. 

Na zakończenie radni oraz goście złożyli wolne 

wnioski. 

Szcegóły obrad niebawem w protokole 

zamieszczonym na stronie www.bip.potegowo.pl 

Obrady można też obejrzeć na stronie 

www.potegowo.sesja.pl  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

DOŻYNKI GMINNO- PARAFIALNE W 

GMINIE POTĘGOWO  

Za nami intensywny okres przygotowań i organizacji 

Dożynek. Gminno -Parafialne Święto Plonów w 

Gminie Potęgowo odbyło się 3 września 2022 roku, 

na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Potęgowie.  

Obchody dożynkowe rozpoczęły się dziękczynną 

mszą świętą koncelebrowaną przez księży 

Waldemara Pieleckiego  oraz Piotra Czaję w kościele 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Potęgowie. 

Po uroczystym dziękczynieniu, rolnicy z Gminy 

Potęgowo, Wójt Gminy Potęgowo, zaproszeni 

goście oraz mieszkańcy przemaszerowali barwnym 

korowodem z chlebami dożynkowymi i pięknymi 

wieńcami przy  akompaniamencie "Gminnej 

Orkiestry Dętej Łęczyce" udali się na plac przy GCK 

na główne uroczystości dożynkowe. Przybyłych 

przywitał Wójt Gminy Potęgowo Pan Dawid Litwin, 

który w swoim wystąpieniu w szczególny sposób 

podziękował rolnikom za trud i mozolną pracę na 

roli. Starostowie tegorocznego Gminnego Święta 

Plonów, Państwo Emilia i Mieczysław Szulga, na 

ręce Wójta Gminy Dawida Litwina wręczyli 

symboliczny bochenek chleba. Wójt Gminy 

Potęgowo Dawid Litwin obiecał otrzymany chleb 

dzielić sprawiedliwie i wraz z Przewodniczącym 

Rady Gminy Potęgowo Waldemarem Zientarskim,  

zastępcą Wójta Anną Boniecką  i Starostami 

tegorocznego Święta, częstował nim wszystkich 

gości.  

 

W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli 

przedstawiciele Powiatu Słupskiego i Powiatu 

Lęborskiego, Księża Parafii Skórowo i Łupawa, Radni 

Gminy Potęgowo, przedstawiciele Urzędu Gminy w 

Potęgowie, przedstawiciele jednostek 

samorządowych Gminy Potęgowo, Sołtysi Sołectw 

Gminy Potęgowo, licznie zgromadzeni rolnicy 

Gminy Potęgowo oraz mieszkańcy. 

Pierwsze występy zainaugurowała Gminna 

Orkiestra Dęta Łęczyce (dawniej Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta Strzebielino), która została powołana 

do „życia” w 2001 roku w Strzebielinie. Powstała 

ona z inicjatywy obecnego kapelmistrza Zygmunta 

Labuda oraz Pawła Schimmelpfennig. Początkowo 

do orkiestry należało 13 osób. Pierwszy publiczny 

występ odbył się podczas uroczystości Bożego Ciała 

w 2001 roku w parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe 

w Strzebielinie. Od tego czasu Orkiestra uświetnia 

wszelkie imprezy kulturalne oraz uroczystości 

religijne i patriotyczne. Towarzyszy również 

mieszkańcom gminy podczas pielgrzymek i 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
http://www.bip.potegowo.pl/
http://www.potegowo.sesja.pl/
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gminnych uroczystości. Orkiestra obecnie liczy 32 

osoby, w tym nowe osoby kształcące swoje 

umiejętności z dziedziny muzyki. W 2010 roku 

zastała wydana płyta Gminnej Orkiestry Dętej 

Łęczyce z okazji swojego 10-lecia istnienia. 

Podczas oficjalnej części obchodów odbyły się 

tradycyjne konkursy na Super Sołectwo, Chleb 

Dożynkowy oraz Wieniec Klasyczny i 

Niekonwencjonalny.  W konkursie „Super sołectwo” 

uczestniczyły drużyny z Sołectwa Warcimino i 

Sołectwa Potęgowo. Jury w składzie:  

przewodniczący - Paweł Kamiński, członkinie: 

Dorota Majchrzak i Paulina Kamińska oceniało 

uczestników w 9 konkurencjach. Po obowiązkowej 

prezentacji sołectw, w kolejnych zmaganiach 

uczestnicy mogli wykazać się pomysłowością, 

sprawnością fizyczną oraz umiejętnością 

współpracy. W ogólnej punktacji drużyny otrzymały 

tyle samo punktów i ex aeguo zajęły I miejsce. 

 

Piękna wrześniowa pogoda pozwoliła cieszyć się 

pięknie wykonanymi wieńcami oraz dożynkowymi 

chlebami. Jury w składzie: Sylwia Wyrostkiewicz, 

Judyta Zawadzka i Klaudia Rusak obradowało nad 

wyborem najpiękniejszych dożynkowych prac. 

Udział w konkursie na najpiękniejszy chleb 

dożynkowy wzięło 12 sołectw. Z pośród wszystkich 

zgłoszonych do konkursu "Najpiękniejszy chleb 

dożynkowy" prac, komisja najwyżej oceniła wypiek 

przygotowany przez Sołectwo Grąbkowo Kolonia, II 

m-ce przyznano dla Sołectwa Wieliszewo, III m-ce 

dla pani Ewy Kus. Za udział wyróżniono sołectwa: 

Potęgowo, Nieckowo, Skórowo, Warcimino, 

Żochowo, KGW Polanki, Karżnica, Nowa Dąbrowa, 

Grąbkowo. W konkursie na najpiękniejszy wieniec, 

tradycyjnie oceniano prace wykonane w dwóch 

kategoriach: „Wieniec klasyczny” i „Wieniec 

niekonwencjonalny”. W kategorii wieniec klasyczny 

zwyciężyło Sołectwo Grąbkowo, II miejsce zajęło 

Sołectwo Żochowo, III miejsce Sołectwo Skórowo, w 

kategorii wieniec klasyczny zwyciężyło Sołectwo 

Żochowo, II miejsce zajęła praca z Sołectwa 

Warcimina, III miejsce zajęło Sołectwo Potęgowo. 

Wszystkie sołectwa otrzymały talony na zakup 

nagród rzeczowych oraz pamiątkowe dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Doram z 

Potęgowa. 

Wszyscy przybyli na tegoroczne Gminno- Parafialne 

Święto Plonów tradycyjnie mogli skorzystać z 

gorącego poczęstunku, odwiedzić liczne stragany i 

skorzystać z przygotowanych atrakcji dla dorosłych i 

dla dzieci. Oczy dorosłych, jak i młodszych 

pasjonatów sprzętów mechanicznych przyciągał  

sprzęt rolniczy oraz stare i zabytkowe auta (z duszą), 

które lśniły w słońcu. LOT Ziemia Lęborska zapraszał 

do stoiska informacyjnego o regionie, punkty 

handlowe i gastronomiczne zapraszały na gorące 

przekąski i napoje, stoiska rękodzieła, swojskiego 

jadła i Sołectwo Karżnica zapraszały na 

własnoręczne wyroby,  Do namiotu promocyjnego 

zapraszał także sponsor tegorocznych eko animacji 

dla dzieci, firma  Kelfild, która zajmuje się rozwojem 

projektów w zakresie energii odnawialnej. Dzieci 

mogły korzystać z nieodpłatnych dmuchańców, a na 

wszystkich małych artystów czekała strefa rozrywki, 

które przygotowały Gminna Biblioteka Publiczna w 

Potęgowie, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz 

Gminy Ośrodek Kultury w Potęgowie. 

 

Jedną z dożynkowych atrakcji były występy 

artystyczne. W trakcie dożynkowych uroczystości na 

scenie pojawił się: zespół Pieśni i Tańca "Ziemia 

Lęborska", który popularyzuje folklor różnych 

regionów Polski, w tym folklor Kaszub oraz  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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reprezentujący GOK w Potęgowie zespół  Wiśta 

Wio", pod kierunkiem pani Izabeli Zielińskiej. Swoje 

umiejętności wokalne zaprezentowały: Nikola 

Kędra- laureatka zajęć artystycznych w GOK pod 

kierunkiem pana Daniela Spoczyńskiego, laureatka 

licznych nagród w konkursach i przeglądach, 

uczestniczka konkursu wokalnego podczas finału 

„Tour de Konstytucja” w Warszawie;  Maja Konopa-  

absolwentka Szkoły Podstawowej w Łupawie, 

laureatki licznych konkursów na szczeblu 

powiatowym, wojewódzkim, krajowym. Maja 

ćwiczy pod kierunkiem instruktorki Pani Katarzyny 

Hermann; Iryna Gruzevich, która pochodzi z Ukrainy 

z miasta Korosteń. Solistka kwartetu „CrystalDews” 

przy Pałacu Kultury Miasta Korosteń. Gwiazdą 

wieczoru był zespół „FutureFolk”, który podczas 

żywiołowego koncertu porwał publiczność do 

wspólnej zabawy przy charakterystycznych 

dźwiękach muzyki tanecznej z góralszczyzną. 

Zwieńczeniem tegorocznego Gminno- Parafialnego 

Święta Plonów w Gminie Potęgowo była wspólna 

zabawa przy zespole "Dancing Band". 

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 

wszystkim osobom i firmom, które włączyły się  

w przygotowania tegorocznych uroczystości 

dożynkowych.  

OPRACOWANIE: GOK 

NOWA DROGA DO RZECHCINA 

W dniu 12 września Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin wraz z panią Skarbnik Dorotą Majchrzak 

podpisał umowę na realizację zadania 

inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej 

Rzechcino – Nieckowo.  

Wyznaczony do przebudowy odcinek ma długość 

486,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię 

gruntową.  Szerokość pasa drogowego w liniach 

rozgraniczających jest zmienna, a zjazdy z drogi 

gminnej są nieurządzone pod względem drogowym. 

Przewidziano wykonanie zjazdów na działki 

położone wzdłuż przebudowywanej drogi.  

Projekt obejmuje wykonanie drogi o szerokości 5,0 

m, w tym dwa równoległe pasy  

z płyt betonowych oddzielonych od siebie pasem 

wypełnionym zagęszczonym kruszywem łamanym o 

szerokości 80 cm. Pobocza obustronne szerokości 

1,1 m z zagęszczonego kruszywa łamanego. 

Nawierzchnia drogi składać ma się z następujących 

warstw: 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 

75 x 12 cm- z klasy betonu C30/45, zbrojone 

podwójnie10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-

31,5 mm,10 cm – warstwa osączająca z piasku. 

 

Wykonawca został wyłoniony w postepowaniu w 

trybie podstawowym i jest nim firma Usługi 

Transportowe Adam Chlechowicz z Kiełpina, 

reprezentowana przez Piotra Chlechowicza. Termin 

wykonania: do 6 tygodni od dnia podpisania 

umowy. Wartość umowy na roboty budowlane 

429.680,58 zł. 

Na realizację zadania Zamawiający otrzymał 

dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych dla jednostek samorządu 

terytorialnego w wysokości 122.510,00 zł.  W tym 

samym dniu podpisana została też umowa na 

nadzór inwestorski zadania z panem Juliuszem 

Bernatem ze Słupska, koszt usługi 9.963,00 zł.  

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  
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PRZEBUDOWA DROGI W SKÓROWIE  

W dniu 21 września 2022 Wójt Gminy Potęgowo 

Dawid Litwin podpisał umowę na wykonanie 

zadania: Przebudowa drogi w Skórowie wraz z 

modernizacją wodociągu. Jest to kolejne zadanie, 

na które Gmina otrzymała dofinansowanie z 

Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 

Program Inwestycji Strategicznych. Z tej okazji 

wizytę złożyła nam przedstawicielka Banku 

Gospodarstwa Krajowego Alicja Wasilewska. Przy 

podpisaniu umowy obecni byli także: Skarbnik 

Gminy Potęgowo Dorota Majchrzak, Z-ca Wójta 

Anna Boniecka, Dyrektor Zakładu Usług Publicznych 

w Potęgowie Elwira Szewczyk oraz pracownicy 

Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i 

Zamówień Publicznych: Katarzyna Kozioł i 

Magdalena Machnikowska.  

 

Wykonawca robót został wyłoniony w 

postępowaniu w trybie podstawowym i jest nim 

firma Usługi Transportowe Adam Chlechowicz z 

Kiełpina, reprezentowana przez Piotra 

Chlechowicza, który jest jednocześnie kierownikiem 

budowy.  

W tym samym dniu została tez podpisana umowa na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania z panem 

Krzysztofem Kisielem – Prezesem Zarządu firmy 

Development Design Sp. z o.o. ze Słupska, 

wyłonionym również po przeprowadzeniu 

procedury w trybie podstawowym.  

Po podpisaniu umowy został przekazany plac 

budowy. 

W zakresie jest przebudowa drogi w Skórowie od 

drogi powiatowej nr 1187G wzdłuż drogi gminnej 

dz. nr 79, następnie część działki nr 12 i 58, do 

skrzyżowania z dz. nr 50 obręb ewidencyjny 

Skórowo Stare – od drogi powiatowej do kościoła, a 

następnie za przepustem w kierunku lasu. 

Planowane jest wykonanie drogi twardej o 

nawierzchni asfaltowej o łącznej  długości 766 mb 

oraz sieci wodociągowej o długości 533,93 m.  

 

Termin wykonania robót został określony na 13 

miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 20 

października 2023 r. Koszt robót to 3.144.372,00 zł.  

Dofinansowanie z Programu „Polski Ład” wynosi 95 

% kosztów, tj. 2.987.153,40 zł.  

Koszt usługi nadzoru inwestorskiego wynosi 

58.599,66 zł. 

SPORZĄDZIŁA: K. KOZIOŁ  

MODERNIZACJA OBIEKTÓW 

EDUKACYJNYCH W GMINIE POTĘGOWO  

Dokonano odbioru częściowego w szkołach w 

Łupawie i Potęgowie w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego: Modernizacja obiektów 

edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo – SP 

Łupawa, SP Potęgowo. Jest to pierwsze z zadań, na 

które Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

W Szkole Podstawowej w Potęgowie roboty zostały 

już zakończone. Były one związane głównie z 

przebudową i części SP Potęgowo na oddział 

przedszkolny i dostosowaniem do przepisów ppoż. 

Dzięki przeprowadzonym robotom wydzielona 

została z obiektu część przedszkolna, uzyskano 4 

pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych. 

http://www.potegowo.pl/
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W ramach realizacji inwestycji w części  istniejącej 

podlegającej przebudowie zostały wykonane 

następujące roboty budowlane: 

• roboty murowe polegające na: wykonaniu 

nowych ścian z gazobetonu o grubości 18, 12 

cm oraz 6 cm oraz zamurowaniu otworów 

drzwiowych, 

• wykonano okładziny z glazury na wysokość 2,0 

m w pom. WC oraz w pomieszczeniu kuchni; w 

zmywalni położono glazurę na całej wysokości, 

• wykonano nowe posadzki w  pomieszczeniach 

przebudowywanych, 

• wymieniono okna w trzech pomieszczeniach na 

nowe o odporności ogniowej E130, EI60, 

• zamontowano nowe drzwi płytowe do 

pomieszczeń w wydzielonym obiekcie na część 

przedszkolną 

• wykonano gładzie gipsowe na ścianach, 

sufitach oraz malowanie pomieszczeń, 

• dokonano rozbiórki ścian w sanitariatach 

(kabiny WC) oraz zamontowano nowe kabiny z 

płyt HPL,  

• zamontowano 6 szt. misek ustępowych, 

• wymieniono instalację elektryczną w 

sanitariatach dostosowując ją do 

obowiązujących norm i przepisów, 

• wykonano instalację wideo-domofonową, 

• wykonano monitoring zewnętrzny i 

wewnętrzny obiektu (zew. 15 kamer, wew.18 

kamer), 

• wymieniono w salach dydaktycznych umywalki, 

baterie (z regulacją temperatury) oraz 

zamontowano lustra, dozowniki do mydła, 

wykonano fartuchy z płytek przy umywalce,  

• zamontowano zawory grzejnikowe, 

• wyposażono kuchnię i zmywalnię cateringową 

w niezbędne urządzenia, 

• doposażono część przedszkolną w nowe rolety 

na oknach, 

• wykonano nowe schody na zewnątrz przy 

pomieszczeniu gospodarczym (schody i 

podesty wykonane zostały z mrozoodpornych, 

antypoślizgowych płytek) 

• ocieplono w części ściany od zewnątrz wełną 

mineralną oraz wykonano wyprawy tynkarskie, 

• dobudowano pomieszczenie sali sensorycznej; 

• odświeżono elewację budynku poprzez 

oczyszczenie jej z zabrudzeń środowiskowych.  

Wykonano też roboty budowlane związane z 

zagospodarowaniem terenu:  

• utwardzona droga pożarowa z kostki 

betonowej wraz z fragmentem chodnika przy 

drodze pożarowej,  

• opaska z kostki betonowej wzdłuż budynku 

oraz połączenie opaski  

z istniejącym chodnikiem, 

• zamontowano lampy zewnętrzne montowane 

w nawierzchni dla oświetlenia elewacji w ilości 

22 szt., 

• ogrodzenie przy bramie wjazdowej, 

• wymiana dwóch bram wjazdowych w 

istniejącym ogrodzeniu, w tym wyposażenie 

jednej z bram w automatykę zasilania 

elektrycznego. 

 

Wartość wykonanych robót w Potęgowie wyniosła 

ogółem 1.481.588,55 zł, w tym też roboty zlecone 

odrębną umową.  

 

http://www.potegowo.pl/
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W Szkole Podstawowej w Łupawie zakres robót 

jest szerszy. Do tej pory wykonano następujące 

roboty budowlane: 

• przebudowano instalację centralnego 

ogrzewania w użytkowanym budynku wraz  

z wymianą kotła węglowego na kocioł na 

biomasę - na paliwo stałe pellet, 

• zdemontowano istniejące grzejniki C.O. oraz 

zamontowano nowe grzejniki w ilości 115 szt., 

• przebudowano instalację c.w.u. w budynku 

wraz z montażem powietrznej pompy ciepła 

typu powietrze-woda, rodzaj urządzenia split,  

• przebudowano instalację elektryczną,  

• wymieniono  oprawy oświetleniowe, 

• zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 

10,2 kW; 

• w części wykonano roboty budowlane 

polegające na remoncie obiektu budowlanego 

w zakresie, stolarki okiennej, pokrycia dachu, 

obróbek blacharskich, systemu rynien i rur 

spustowych, instalacji odgromowej, 

docieplenia i malowania elewacji,  

• wykonano cyklinowanie parkietu w sali 

gimnastycznej, 

• roboty budowlane związane z remontem dachu 

tj. wykonanie kominów wentylacyjnych, 

podmurowanie istniejących kominów, montaż 

rur wywiewnych stalowych, demontaż 

wentylatorów dachowych,  

• wykonano sufity podwieszane na I i II piętrze 

starej części szkoły oraz wykonano malowanie 

korytarzy; 

• wyremontowano 3 sale dydaktyczne i 

pomieszczenie gospodarcze. 

Jak widać w Łupawie wykonano już bardzo szeroki 

zakres prac na wartość 1.713.056,36 zł. Pozostały 

jeszcze do wykonania roboty związane z elewacją 

budynku, instalacją odgromową oraz oświetleniem 

zewnętrznym na wartość ok. 1.900.000,00 zł. 

 

Wykonawcą zadania jest firma pana Artura 

Chadacza ze Słupska CHADACZ-FLOOR.\, z którym 

umowa został podpisana w dniu 24 marca 2022 r. 

Termin realizacji został wyznaczony na 23 września 

2023 r. Dofinansowanie z Programu „Polski Ład” 

wynosi 85% kosztów całej inwestycji, tj. 

3.613.962,61 zł. 

SPORĄDZIŁY: K. KOZIOŁ ,  M. 

MACHNIKOWSKA 

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ ZADANIA 

AZBESTOWEGO 2021-2022 

 

Gmina Potęgowo zakończyła realizację zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Potęgowo (edycja 2021)” w ramach umowy o 

dofinansowanie nr WFOŚ/D/III-

58.S/7102/2021/AZBEST-2021 z dnia 07 

października 2021 roku, zawartej z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku, w ramach Programu 

Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski 

http://www.potegowo.pl/
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program finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest”. 

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy, I etap w roku 

2021, II etap w 2022 roku. 

Zakładano, że łącznie 82,995 Mg wyrobów będzie 

zutylizowane, w tym 13,25 Mg do demontażu i 

transportu, a 69,745 Mg do transportu. Na 

podstawie planowanej ilości wyrobów 

przeznaczonych do utylizacji oraz po wyłonieniu 

Wykonawcy oszacowano koszt zadania na kwotę do 

44 112,55 zł brutto. Wysokość dotacji z WFOŚiGW w 

Gdańsku do kwoty 21 114,00 zł brutto. W trakcie 

realizacji zadania 1 właściciel nieruchomości 

przesunął usługę z 2021 r. na rok 2022 r., a 4 

właścicieli nieruchomości wycofało swoje wnioski. 

Łącznie zutylizowano 61,055 Mg wyrobów 

zawierających azbest z 30 posesji, na kwotę 32 

277,75 zł, koszt kwalifikowany opiewał na kwotę 21 

040,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku 14 727,00 

zł, udział finansowy mieszkańców wyniósł 17 550,75 

zł. 

W I etapie zutylizowano 57,215 Mg wyrobów 

zawierających azbest, w tym: 9,08 Mg – demontaż i 

transport (4 posesje), 48,135 Mg – transport (24 

posesje). Koszt I etapu: 30 396,15 zł brutto, w 

tym:udział finansowy mieszkańców 16 475,15 zł 

brutto, dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku 13 921,00 zł 

brutto, koszt kwalifikowany zadania 19 888,00 zł 

W II etapie zutylizowano 3,84 Mg wyrobów 

zawierających azbest, w tym: 0,0 Mg – demontaż, 

3,84 Mg – transport (2 posesje).Koszt II etapu: 1 

881,60 zł brutto, w tym: udział finansowy 

mieszkańców 1 075,60 zł brutto, dotacja z 

WFOŚiGW w Gdańsku 806,00 zł brutto, koszt 

kwalifikowany zadania 1 152,00 zł 

SPORZĄDZIŁA: A. KRUKOWSKA - SZCZUR 

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 

WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

Dnia 09.08.2022r. weszły w życie przepisy Ustawy z 

dnia 07 lipca 2022r. o zmianie ustawy Prawo wodne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz. 

1549), wprowadzające szereg zmian w zakresie 

kontroli postępowania z  nieczystościami ciekłymi 

gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych 

oraz osadami z przydomowych oczyszczalni 

ścieków.   

Ustawodawca dokonał zmiany definicji 

„nieczystości ciekłych” poprzez ujęcie w tej grupie 

ścieków gromadzonych w zbiornikach 

bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków. O ile 

dotychczas wywóz osadów z POŚ mogły realizować 

wyłącznie podmioty posiadające koncesję na 

transport odpadów,  po wejściu w życie przepisów 

ww. Ustawy osady będą mogły wywozić podmioty 

posiadające zezwolenie na transport nieczystości 

ciekłych.  

Zgodnie z zapisami Ustawy, każdy właściciel 

nieruchomości obowiązany jest zawrzeć umowę na 

wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem 

posiadającym zezwolenie, zlecać wywóz co najmniej  

z częstotliwością określoną w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

oraz przechowywać dokumenty potwierdzające 

wykonanie wskazanego obowiązku (faktury).  

Na mocy Ustawy Wójt Gminy zobowiązany został do 

prowadzenia kontroli wykonywania  wskazanych 

obowiązków przez właścicieli nieruchomości z 

częstotliwością raz na dwa lata. Ponadto Wójt 

Gminy odpowiedzialny jest za utworzenie 

elektronicznego rejestru zawierającego informacje  

o adresach nieruchomości nieprzyłączonych do sieci 

kanalizacyjnej, ilości osób zameldowanych, ilości 

zużywanej wody oraz częstotliwości zleconych 

wywozów. Dane te posłużyć mają weryfikacji, czy 

ilość zlecanych wywozów jest adekwatna do 

rzeczywistej ilości wytwarzanych nieczystości.  

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie 

zawarł umowy na wywóz nieczystości ciekłych, 

gmina zobowiązana jest zorganizować opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i osadników  

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W tym celu Wójt Gminy wyda decyzję nakazującą 

wywóz przez określony podmiot (np. gminną 

jednostkę organizacyjną), wskazując częstotliwość, 

terminy i konto do wpłat. Decyzja obowiązywać 

będzie przez okres 12 miesięcy.  

SPORZĄDZIŁA: ELWIRA SZEWCZYK  
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CYFROWA GMINA –  POSTĘP W 

REALIZACJI PROJEKTU 

Gmina Potęgowo w dniu 30.03.2022 podpisała 

umowę powierzenia grantu w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , 

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”. 

Od tego momentu trwają prace nad realizacją 

projektu, którego celem jest dostosowanie Urzędu 

do pracy zdalnej oraz poprawa bezpieczeństwa 

teleinformatycznego Gminy Potęgowo. 

Do chwili obecnej udało się nabyć sprzęt niezbędny 

do pracy zdalnej, tj. laptopy dla pracowników oraz 

nowoczesny zestaw do wideokonferencji. W Sali 

Narad tut. urzędu wymienione zostały urządzenia 

do przeprowadzania Sesji Rady Gminy Potęgowo. 

Stare mikrofony zastąpiono nowymi 

bezprzewodowymi, zakupiono również sprzęt do 

głosowania umożliwiający głosowanie także w 

formie zdalnej. Urząd zyskał dodatkowo 

profesjonalny skaner z ploterem, niezbędny do 

kopiowania czy druku dokumentów 

wielkoformatowych.  Pracownicy otrzymali dostęp 

do usługi chmurowej, dzięki której mogą 

bezpiecznie przechowywać oraz przesyłać między 

stanowiskami wszelkiego rodzaju pliki. 

Już niebawem urząd rozpocznie rozbudowę sieci 

lokalnej polegającą m.in. na likwidacji switch’y w 

biurach. Dzięki tym działaniom zwiększona zostanie 

liczba punktów dostępowych sieci lokalnej urzędu, 

co umożliwi podłączenie większej liczby urządzeń 

czy kamer monitoringu. 

Wprowadzone dzięki otrzymanym środkom 

udogodnienia znacząco wpłyną na usprawnienie 

pracy Urzędu, w szczególności w sytuacjach, gdy 

zaistnieje konieczność pracy zdalnej, a przewidziane 

szkolenia dla pracowników w zakresie realizacji 

usług publicznych na drodze teleinformatycznej z 

pewnością ułatwią wielu mieszkańcom Gminy 

Potęgowo załatwianie spraw bez konieczności wizyt 

w urzędzie. 

Na realizację powyższych zadań Gmina Potęgowo 

pozyskała 204 630 zł ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020.  

SPORZĄDZIŁA: P. KUBICKA 

ZMIANA USTAWY O DODATKU 

WĘGLOWYM 

 

Informujemy, iż została opublikowana ustawa z dnia 

15 września  2022r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła od dnia 

20.09.2022 roku następujące zmiany w ustawie z 

dnia 

5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym: 

- w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca 

zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno 

gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy 

przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych 

zamieszkujących pod tym adresem; 

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku 

węglowego złożono dla więcej niż jednego 

gospodarstwa domowego mających ten sam adres 

miejsca zamieszkania, to dodatek ten wypłacany 

wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. 

Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania; 

- dodatek węglowy przysługuje osobie w 

gospodarstwie domowym w przypadku, gdy 

głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo 

stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 

kaflowy, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub 

zgłoszone do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., 

albo po tym dniu - w przypadku  głównych źródeł 

ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz 

pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków; 

- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do 

dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego 

wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 
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października 2022r.  wypłaca się do dnia 30 grudnia 

2022r. 

- przy weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego bierze się  pod uwagę informacje 

zawarte w deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

informacje uzyskane w związku z postępowaniem o 

przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia 

wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku 

mieszkaniowego, dane zgromadzone w rejestrze 

PESEL oraz rejestrze mieszkańców. Jeśli podczas 

weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego 

wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa 

domowego wnioskodawcy może zostać 

przeprowadzony wywiad środowiskowy w miejscu 

zamieszkania wnioskodawcy.  Niewyrażenie zgody 

na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

stanowi podstawę do odmowy dodatku 

węglowego. 

WSPARCIE DLA GOSPODARSTW 

DOMOWYCH I PODMIOTÓW 

WRAŻLIWYCH Z TYTUŁU 

WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH 

ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

W związku z wejściem w życie z dniem 20 września 

2022r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z 

sytuacją na rynku paliw informujemy, że sprawy 

związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem 

wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw 

domowych oraz dodatku dla podmiotów 

wrażliwych realizowane są przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Potęgowie, ul. Szkolna 2, tel. 

59 8115114. 

Wnioski można składać: 

• za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej - wniosek opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, 

• począwszy od 21 września  2022r. osobiście - 

w wersji papierowej w siedzibie GOPS 

Potęgowo w pok. nr 13, w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 

do 15:00. 

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje 

osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, 

gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa 

domowego jest: 

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, 

zasilane peletem drzewnym, drewnem 

kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, 

albo 

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, 

albo 

3. kocioł olejowy 

- zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., 

albo po tym dniu - w przypadku  głównych źródeł 

ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz 

pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:  

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe 

zasilany peletem drzewnym lub innym 

rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna 

kawałkowego;  

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 

kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, 

zasilane drewnem kawałkowym;  

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany 

skroplonym gazem LPG;  

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje 

podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 15 września  2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w 

związku z sytuacją na rynku paliw (są to m.in.: 

podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej, 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 

noclegownie lub ogrzewalnie, podmioty systemu 

oświaty, podmioty prowadzące żłobek lub klub 
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dziecięcy, kościół lub inne związki wyznaniowe, 

podmioty prowadzące działalność kulturalną, 

ochotnicza straż pożarna, organizacje 

pozarządowe),: 

1) które ponoszą koszty zakupu węgla 

kamiennego, brykietu lub peletu zawierających 

co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu 

drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu 

skroplonego LPG albo oleju opałowego, 

wykorzystywanych na cele ogrzewania, w 

związku z wykonywaniem przez te podmioty ich 

podstawowej działalności; 

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub 

zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

OPRACOWANIE: GOPS 
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