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OŚWIATA I EDUKACJA  

Od 01.09.2019r. stanowisko dyrektora Przedszkola 

w Potęgowie zostało powierzone Pani Agnieszce 

Kielas na okres 5 lat szkolnych, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo Oświatowe, natomiast stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Potęgowie zostało 

powierzone Panu Leszkowi Domaszk, również na 

okres 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2019r. do 

31.08.2024r. 

Co dalej z protestem nauczycieli? 

Od 1 do 15 września ZNP przeprowadzi w 

przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 

sondaż z kilkoma pytaniami dotyczącymi przede 

wszystkim tego, czy jego uczestnicy chcą wziąć 

udział w akcji protestacyjnej, a jeśli tak, to jaką 

formę protestu uważają za najskuteczniejszą w tej 

chwili. W poniedziałek 16 września br. Prezydium 

ZG podsumuje wyniki sondażu i zdecyduje o 

dalszym losie protestu, jego formach, organizacji i 

okresie, w którym będzie ona miała miejsce – taką 

informację przekazał szef ZNP o decyzji Prezydium 

ZG ZNP – szczegóły na stronie 

https://znp.edu.pl/co-dalej-z-protestem/ 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020  

https://www.gov.pl/attachment/44e42d57-5ee7-

4f7f-ac5d-2406b6a49bcc 

OPRACOWAŁA: ANNA BASARAB 

WAŻNE DATY DLA ROLNIKÓW 

• 13.10 – wybory do Sejmu i Senatu  

• 16.10 – początek wypłacania przez ARiMR 

zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 

2019 rok 

• 25.10 – konkurs agroturystyczny w Lubaniu  

• 31.10 – termin płatności składek na 

ubezpieczenie społeczne rolników do KRUS za 

IV kwartał 

DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU 

Gmina Potęgowo została zakwalifikowana do 

dofinansowania zadania pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Potęgowo – 

edycja 2019”. 

Projekt będzie dofinansowany z dotacji 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem 

środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Całkowity koszt zadania wynosi 37 659,00, z czego 

dofinansowanie stanowi 99,98%.  Zadanie będzie 

składało się z dwóch zakresów prac: 

 Demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczenie 

i unieszkodliwienie odpadów zawierających 

azbest, 

 Transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie 

odpadów zawierających azbest. 

Działania dotyczyć będą 57 posesji z terenu Gminy 

Potęgowo. W roku 2019, na 9 posesjach należy 

zdemontować, przetransportować i unieszkodliwić 

odpady zawierające azbest, natomiast w 2020r. na 

7 posesjach. Ponadto na 41 posesjach zalegają 

odpady powstałe w wyniku rozbiórek budynków.  

W 2019r. planuje się przetransportować, 

zabezpieczyć i unieszkodliwić odpady zawierające 

azbest na 38 posesjach, natomiast w 2020r. na 3 

posesjach. 

Termin realizacji zadania -  do października 2020. 

E-DOWÓD – NAJWAŻNIEJSZE 

INFORMACJE 

E-dowód to dowód osobisty z warstwą 

elektroniczną. Każdy dowód osobisty wydawany od 

4 marca 2019 r.  jest e-dowodem i zawiera warstwę 

elektroniczną. 

E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do 

połączenia z warstwą elektroniczną dowodu. 

Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:  

• Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i 

jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do 

potwierdzenia swojej obecności w wybranych 

placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można 

za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w 

placówkach służby zdrowia.  

• Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w 

dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://znp.edu.pl/co-dalej-z-protestem/
https://www.gov.pl/attachment/44e42d57-5ee7-4f7f-ac5d-2406b6a49bcc
https://www.gov.pl/attachment/44e42d57-5ee7-4f7f-ac5d-2406b6a49bcc
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zdolność do czynności prawnych w związku z czym 

jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, 

którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji 

poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa 

tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na 

platformach usługowych – na przykład 

obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-

usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis 

aktu stanu cywilnego. 

• Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na 

wniosek. W imieniu osób niepełnoletnich taki 

wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu 

osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 

6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat 

kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do 

elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie 

strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na 

podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu 

podpisu osobistego. 

Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik 

i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać 

ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się 

również opis wymagań jakie powinien spełniać 

czytnik. 

Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie 

miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w 

dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN 

można samemu w domu. Można to zrobić również 

w urzędzie. 

Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma 

możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można 

natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w 

dowolnym urzędzie miasta lub gminy.  

Kod PUK zabiera się do domu. Można go również 

zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie 

potrzebny. 

OPRACOWAŁA: MARTYNA KOZAK 

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – NOWE 

NARZĘDZIE DO SPRAWDZANIA 

KONTRAHENTÓW  

1 września 2019 r. zaczęła działać tzw. biała lista 

podatników VAT, czyli wykaz informacji o 

podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i 

szybko weryfikować kontrahentów. 

Czego dowiesz się dzięki białej liście podatników 

VAT? 

• Sprawdzisz czy twój kontrahent jest czynnym 

podatnikiem VAT. 

• Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono 

rejestracji, wykreślono go z rejestru lub 

przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, 

poznasz podstawę prawną tych decyzji. 

• Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki 

powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi. 

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”). 

Dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa 

Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpiła ona 

dotychczas funkcjonujące listy podatników: 

zarejestrowanych niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 

Nie musisz nic robić, aby dane twojej firmy znalazły 

się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef 

KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych.  

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze 

jest publikowanie na liście numerów firmowych 

rachunków bankowych. 

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane 

z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te 

same numery rachunków, które podałeś przy 

zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w 

przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za 

pośrednictwem CEIDG (w przypadku 

jednoosobowej działalności gospodarczej). 

Jeśli numery rachunków, z których korzysta twoja 

firma, zmieniły się od czasu jej założenia, 

powinieneś zaktualizować te informacje w urzędzie 

skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w 

KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku 

jednoosobowej działalności gospodarczej). 

Jakie będą sankcje za korzystanie z innego 

rachunku niż widniejący na białej liście 

podatników VAT? 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu 

partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy 

zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie 

nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów 

uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej 

płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie 

przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką 

podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury, 

będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności 

solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości 

podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku 

VAT od transakcji.  

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, 

w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś 

sprawdzać numer rachunku bankowego swojego 

kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz 

zrealizować przelew. Będziesz mógł uwolnić się od 

tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od 

zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku 

bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego dla sprzedawcy. 

Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, 

niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami. 

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W SŁUPSKIM 

ZUS 

Kampania realizowana przez Państwową Inspekcję 

Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Pracuję i 

zatrudniam legalnie, a także kampania Masz wybór 

to część  tematów tegorocznego „Tygodnia 

Przedsiębiorcy”, który odbyły się w całym kraju 

pomiędzy 23, a 27 września. 

 Na przedsiębiorców ze Słupska i okolic w Oddziale 

ZUS w Słupsku przy Pl. Zwycięstwa 8, czekały dyżury 

ekspertów i szkolenia tj.: 

• Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA), 

• Pracuję i zatrudniam legalnie – ubezpieczenia 

unijne, 

• Obowiązki płatników składek wobec ZUS oraz 

sporządzanie i korygowanie dokumentów 

ubezpieczeniowych w programie Płatnik, 

• Ulgi dla płatników składek,  

• Świadczenia krótkoterminowe (zasiłki). 

W ramach szkolenia Zatrudniam legalnie – 

współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie 

świadczeń krótkoterminowych informowali m.in. o 

tym, na co zwrócić uwagę przy naliczaniu świadczeń 

jak również na kwestie uprawnień do kontrolowania 

zwolnień lekarskich. Szkolenie Zatrudniam legalnie 

– pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia 

poświęcone było m.in. rodzajom świadczeń w 

zależności od formy zatrudnienia i ubezpieczenia 

czy też prawu do świadczeń w przypadku 

korzystania z ulg w opłacaniu składek. Zagadnienie 

delegowania pracowników do pracy za granicę, jak 

również „uciekanie” za granicę w celu optymalizacji 

składek i wynikające z tego konsekwencje 

przedstawiono na szkoleniu Zatrudniam legalnie – 

pracuje legalnie: ubezpieczenia unijne. 

KONCESJA NA SPRZEDAŻ  ALKOHOLU 

Wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych zarówno w 

punktach gastronomicznych jak i w punktach 

sprzedaży detalicznej mieli  ustawowy obowiązek 

uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych do 30.09.2019r. 

Zgodnie z art. 18 ust 12 b ustawy z dnia 26 

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2137, ze zm.) przedsiębiorca, który nie zapłacił 

w ustawowym terminie kolejnej raty, ma możliwość 

zapłaty raty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od 

dnia upływu ustawowego terminu zapłaty, pod 

warunkiem, że jednocześnie zapłaci dodatkowo 

30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 lub 5 ustawy. 

Jeśli tego nie zrobi, zezwolenie zostanie wygaszone 

z upływem dodatkowego 30 dnia liczonego od 

ustawowego dnia dokonania wpłaty. 

Na terenie Gminy Potęgowo obecnie funkcjonują 4 

punkty gastronomiczne oraz 26 punktów 

handlowych. 

W miesiącu wrześniu 2019 roku doszło do 

likwidacji 1 punktu sprzedaży na  terenie Gminy 

Potęgowo. 

SPORZĄDZIŁA: ANNA MOCZULSKA 
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500+ DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO 

SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie 

dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z 

pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. 

Miesięczna kwota świadczenia to 500 zł. 

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, 

które ukończyły 18 lat i których niezdolność do 

samodzielnej egzystencji została stwierdzona 

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji albo 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo 

orzeczeniem o całkowitej niezdolności  do służby i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego 

następuje na wniosek osoby uprawnionej składany 

odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie 

emerytalno-rentowe albo rentę socjalną, a w 

przypadku pozostałych osób uprawnionych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o 

świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych 

do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622). 

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE 

INFORMACJA O OPÓŹNIENIU TERMINU 

DOSTAW W RAMACH POPŻ  

PODPROGRAM 2019 

Rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa Podprogramu 2019 opóźni się o kilka 

miesięcy. Powodem jest unieważnienie 

przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na 

dostarczanie żywności.  

Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników 

postępowania, wskazując formalne błędy w 

procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła 

się do tego wniosku, uznając, że błędy, które 

pojawiły się w postępowaniu przetargowym 

prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego 

wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do 

anulowania całego procesu. 

W zaistniałej sytuacji konieczne jest 

przeprowadzenie nowego przetargu. Zakłada się, że 

pierwsze dostawy produktów do magazynu Banku 

Żywności w Słupsku rozpoczną się dopiero w 

grudniu br. lub nawet w styczniu 2020r.  

OPRACOWAŁA: IWONA GIERKE 

DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO 

DOMU SAMOPOMOCY W POTĘGOWIE W 

M-CU SIERPNIU 2019R.  

Sierpień br. w Środowiskowym Domu Samopomocy 

w Potęgowie był miesiącem bardzo aktywnym. 

Jednym z ważniejszych wydarzeń był udział w IV 

Letnim Festiwalu Prezentacji Scenicznych Osób 

Niepełnosprawnych "Kolorowe Anioły" pod hasłem 

"Bądź sobą", który odbył się w Parku Kultury w 

Rowach. Nasz ośrodek reprezentowała Bernadeta 

Okrój, recytując wiersz pt. " Bycie sobą - trudna 

sztuka", napisany przez uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Potęgowie. 

Bernadeta zajęła II miejsce w kategorii "Anioły 

poetyckie" oraz zdobyła nagrodę Wójta Gminy 

Ustka.  Grupa uczestniczyła również w wielu innych 

wyjazdach m. in. do Centrum Nauki Experyment w 

Gdyni oraz Bunkrów Bluchera w Ustce.  

Wycieczki do Jarosławca oraz Karwna pozwoliły 

zregenerować siły, natomiast wizyta w kręgielni 

była rewelacyjną zabawą. Udział w  takich 

aktywnościach jest niezwykle cennym 

doświadczeniem dla całej grupy.  

OPRACOWAŁA: SANDRA BRZEZICKA 

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. 

http://www.potegowo.pl/
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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! 

PROJEKT „E-MOCNI: CYFROWE 

UMIEJĘTNOŚCI, REALNE  KORZYŚCI”  

Trwa realizacja projektu pn. „e-Mocni: cyfrowe 

umiejętności, realne korzyści” w ramach działania 

3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych osi priorytetowej POPC na 

lata 2014-2020.  

Gmina Potęgowo, w porozumieniu z Fundacją 

Aktywizacja, w maju br. rozpoczęła nabór osób 

chętnych do wzięcia udziału w  projekcie. Do chwili 

obecnej ze szkoleń skorzystały już 34 osoby. 

Przypominamy, iż  uczestnikami projektu mogą być 

osoby, które ukończyły 18 r.ż, (m.in. osoby starsze, 

osoby wykonujące stałą pracę, osoby bezrobotne, 

rolnicy, przedsiębiorcy, interesanci urzędu gminy, 

użytkownicy biblioteki, pacjenci ośrodka zdrowia, 

rodzice dzieci uczęszczających do 

szkoły/przedszkola). 

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności 

korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych. 

Tematyka szkoleń:  

 Praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV i list 

motywacyjny, co można zyskać zakładając 

profil na portalach LinkedIn czy Goldenline), 

 Edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować 

działania czy stworzyć prezentację używając 

konta Google), 

 Relacje z bliskimi (jak założyć konto na 

Facebooku, w jaki sposób korzystać z dziennika 

elektronicznego, jak dbać o bezpieczeństwo 

swoje oraz rodziny w sieci), 

 Odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy 

koncert czy wystawę w swojej okolicy, jak 

kupować w sieci bilety na spektakle, jak 

legalnie oglądać filmy w sieci), 

 Zdrowie (jak zapisać się przez Internet do 

lekarza, jak sprawdzić miejsce w kolejce do 

sanatorium, gdzie szukać rzetelnych informacji 

o lekach), 

 Finanse (jak przez Internet sprawdzić stan 

konta, zrobić przelew czy założyć lokatę, w jaki 
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sposób płacić kartą, jak oszczędzać i 

kontrolować domowy budżet), 

 Religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować 

się ze swoją parafią za pomocą Internetu, jak 

nawiązać kontakt z grupami zainteresowanymi 

pielgrzymowaniem), 

 Sprawy codzienne (w jak sposób rozliczyć PIT 

przez Internet, jak wysłać list lub paczkę bez 

odwiedzania poczty), 

 Zaangażowanie obywatelskie (gdzie szukać 

informacji o swojej miejscowości, w jaki 

sposób włączyć się w działania organizacji 

pozarządowych. 

Szkolenia dedykowane są wszystkim dorosłym 

mieszkańcom gminy Potęgowo. Grupy szkoleniowe 

liczą od 6-10 osób. Średnia ilość godzin na 

uczestnika to 14 godzin. Udział w szkoleniu jest 

bezpłatny! 

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy 

Potęgowo-u Anity Wesołowskiej e-Mocarz w 

Gminie Potęgowo,  pokój nr 30, tel. 59 811 50 72 

wew.30, email: projekty@potegowo.pl 

Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej  

w Potęgowie oraz w Szkole Podstawowej  

w Łupawie. 

 Termin realizacji projektu - do 30.11.2019r. 

 Liczba miejsc – 80 uczestników. 

O CIEPŁOCIĄGU NA KONFERENCJI 

ENERGETYKÓW GMINNYCH  

12 września 2019 r. Gmina Potęgowo 

reprezentowana była przez naszych pracowników 

na konferencji pn. „Szkolenia dla Energetyków 

Gminnych – dobra praktyka warta kontynuacji” na 

zaproszenie Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 

Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gdańsku, 

Szczecinie, Toruniu i Zielonej Górze. 

W konferencji wzięła udział Pani insp. Ewa 

Ososińska oraz Pani Elwira Szewczyk dyr. Zakładu 

Usług Publicznych w Potęgowie. Podczas spotkania 

przedstawiciele wybranych samorządów mieli 

okazję do przedstawienia swoich projektów 

proekologicznych w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE. Gmina Potęgowo 

zaprezentowała swoją ciekawą inwestycję jaką jest 

„Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami 

cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Prezentacja 

spotkała się z dużym zainteresowaniem. 

Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń i 

przedstawienie dobrych praktyk realizowanych 

przez gminy w obszarach efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W 

trakcie konferencji odbyło się również 

podsumowanie szkoleń dla energetyków gminnych, 

w którym wzięli udział pracownicy samorządowi. Z 

Urzędu Gminy w Potęgowie została przeszkolona w 

tym zakresie Pani insp. Ewa Ososińska. 

PRZYGOTOWAŁA: EWA OSOSIŃSKA  

RODZAJE OPŁAT ZA DOSTAWĘ CIEPŁA  

Opłaty za ciepło pobierane są od Odbiorcy zgodnie 

z zapisami obowiązującej umowy, na podstawie 

wskazań urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego z 

zastosowaniem cen i stawek opłat z obowiązującej 

taryfy. Umowę dostawy ciepła zawiera z 

przedsiębiorstwem energetycznym odbiorca - 

właściciel budynku lub zarządzający budynkiem, 

który jest zobowiązany rozliczyć koszty ciepła 

dostarczonego do danego obiektu.  

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie 

przedsiębiorstwa, które są podstawą dla 

wystawienia faktury za zakupione ciepło (np. przez 

spółdzielnię, czy wspólnotę mieszkaniową) nie są 

automatycznie stosowane w rozliczeniach z 

mieszkańcami. Zarządcy budynków określają 

metodę podziału kosztów ciepła na poszczególne 

lokale w wewnętrznym regulaminie rozliczania 

ciepła. Prawo energetyczne daje dużą swobodę w 
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doborze metody przypisania udziału 

poszczególnych lokali w ogólnych kosztach zakupu 

ciepła. I tak np. opłata stała za moc zamówioną 

naliczana jest Odbiorcy w MW, natomiast bardzo 

często zarządcy nieruchomości w rozliczeniu z 

poszczególnymi lokatorami dzielą tę opłatę na m2 

powierzchni lokalu oraz części wspólnej.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 

22 września 2017r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2017r., poz. 1988) 

Taryfa dostawcy ciepła zawiera: 

1) Cenę za zamówioną moc cieplną – wyrażoną w 

złotych za MW, 

2) Cenę ciepła - na potrzeby c.o. wyrażoną w zł za 

GJ, na cele podgrzania c.w.u. - w m3) 

ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA – ustalona przez 

Odbiorcę lub podmiot ubiegający się  

o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa 

moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w 

warunkach obliczeniowych, która jest niezbędna do 

zapewnienia: 

• pokrycia strat ciepła w celu utrzymania 

normatywnej temperatury i wymiany 

powietrza w pomieszczeniach, 

• utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 

wody w punktach czerpalnych,  

• prawidłowej pracy innych urządzeń lub 

instalacji.  

W uproszczeniu MOC ZAMÓWIONA to największa 

moc z jaką pobierane będzie ciepło  

w okresie kilku dni przy utrzymującej się 

temperaturze zewnętrznej -16°C (dla naszej strefy 

klimatycznej). Opłata za moc zamówioną 

określana jest jako tzw. opłata stała.  

Odbiorca ponosi koszt opłaty stałej za moc 

zamówioną przez cały rok bez względu na to czy 

pobierał ciepło, czy nie. Wynika to z § 33 pkt 1  ww. 

Rozporządzenia Ministra Energii, zgodnie z którym 

„opłata stała za zamówioną moc cieplną pobierana 

w każdym miesiącu, stanowi iloczyn określonej w 

umowie sprzedaży ciepła wielkości mocy cieplnej 

zamówionej przez odbiorcę (w MW) i 1/12 ceny 

jednostkowej za moc cieplną zamówioną wyrażonej 

w złotych za MW/miesiąc”. Ustawodawca ustalając 

płatność tej opłaty w 12 miesięcznych ratach, 

kierował się potrzebą równomiernego w ciągu roku 

obciążenia kosztami odbiorców ciepła.  

Opłata za ciepło - opłata zmienna za rzeczywiste 

zużycie ciepła w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym - stanowi iloczyn wielkości zużycia 

ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń 

pomiarowych) oraz ceny jednostkowej ciepła 

wyrażonej w zł/GJ (§ 33 pkt 2 ww. rozporządzenia).  

1 GJ to jednostka energii i pracy stosowana również 

do określania ilości ciepła. 1GJ równy jest  1 

miliardowi J.  

Z definicji 1J=1 W x 1s, a w przeliczeniu na bardziej 

znane jednostki 1 GJ = 277,7 kWh.  

1 GJ to niemal 278 kWh! Znając cenę energii 

elektrycznej w danej grupie taryfowej możemy 

samodzielnie ocenić jakie ponosimy koszty za 

ciepło systemowe z sieci ciepłowniczej, a jakie 

byłyby koszty ogrzewania naszych domów za 

pomocą energii elektrycznej.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy 

Potęgowo z dnia 01.02.2019r. „W sprawie ustalenia 

taryf na dostawę ciepła z ciepłowni gminnej w 

miejscowości Potęgowo”, od dnia  

01 marca 2019r. obowiązują następujące stawki za 

ciepło: 

Rodzaj opłaty netto brutto 

Opłata za 

zamówioną moc 

cieplną 

[zł/MW/m-c] 

16.152,78 19.867,92 

Opłata za ciepło 

na cele c.o. 

[zł/GJ] 

49,21 60,53 

Opłata za 

podgrzanie 

c.w.u. [zł/m3] 

24,61 30,27 

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


S t r o n a  | 8 

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

 

W związku ze zmianą technologii dostawy ciepła 

wynikającą z zainstalowania węzłów cieplnych w 

każdym z zaopatrywanych lokali, wraz z 

rozpoczęciem sezonu grzewczego zmienione 

zostaną zasady rozliczania kosztów ciepłej wody. 

Zainstalowany w węźle cieplnym ciepłomierz 

ultradźwiękowy mierzy całkowitą ilość ciepła 

pobranego przez Odbiorcę,  

tj. pobranego na potrzeby c.o., podgrzania c.w.u. 

oraz dezynfekcji wewnętrznej instalacji c.w.u. 

Odbiorcy. Wobec powyższego po rozpoczęciu 

poboru ciepła na potrzeby c.o. Odbiorcy będą 

rozliczani wyłącznie na podstawie zużytych GJ (na 

podstawie odczytów ciepłomierza).  

Na potrzeby administracji budynków 

wielolokalowych podawana będzie również 

informacja o ilości pobranej c.w.u. (wg odczytów 

wodomierza zainstalowanego w węźle), aczkolwiek 

ustalenie współczynnika ogrzania ciepłej wody i 

wynikającej z tego stawki za podgrzanie m3 wody 

będzie należeć do zarządcy i będzie mogło różnić się 

dla poszczególnych budynków  

(w zależności od profilu poboru, zadanej 

temperatury c.w.u. w węźle, sprawności instalacji, 

itp…).  Sposób wyliczenia tej stawki również 

powinien zostać ustalony w wewnętrznym 

regulaminie rozliczania ciepła.  

ELWIRA SZEWCZYK - DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY 

CIEPŁOCIĄGU I DYSTRYBUCJI CIEPŁA  

10 września 2019 w sali Gminnego Centrum Kultury 

w Potęgowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

Potęgowa w sprawie realizowanej inwestycji 

dotyczącej budowy sieci ciepłowniczej oraz 

dystrybucji ciepła. 

Na spotkaniu była duża frekwencja. Zebranych 

przywitał Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin. 

Przybliżyliśmy wszystkim tematykę realizacji 

inwestycji oraz systemu zarządzania ciepłem, po 

przełączeniu do nowego źródła ciepła, jakim jest 

Elektrownia Biogazowa w Darżynie. 

Swoje wystąpienia mieli: 

• Kazimierz Kurkowski - projektant sieci - na temat 

technologii i sposobu wykonania zadania, 

• Marcin Tomaszewski - Prezes Zarządu 

Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Sp. z o.o. - na 

temat działania biogazowni i wykonania urządzeń 

do przesyłu ciepła, 

• Katarzyna Kozioł - Kierownik Referatu Inwestycji, 

Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych 

UG - na temat zakresu i wartości inwestycji, 

• Elwira Szewczyk - Dyrektor Zakładu Usług 

Publicznych w Potęgowie - na temat systemu 

zarządzania ciepłem i kształtowania się cen za 

ciepło. 

Wystąpienia, w szczególności pani dyrektor Elwiry 

Szewczyk, spotkały się z dużym zainteresowaniem 

przybyłych mieszkańców i zadawano bardzo dużo 

pytań. Oczekiwania mieszkańców co do cen za 

ciepło są bardzo duże. Mamy nadzieję, iż spotkanie 

pomogło zrozumieć mieszkańcom, jak ważnego i 

trudnego, ale też bardzo nowoczesnego zadania 

podjęła się Gmina i że jest ono dla ich dobra. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się także 

znacząco do poprawy jakości powietrza w 

miejscowości Potęgowo. 

Na stronie www.potegowo.pl zostały załączone 

prezentacje, które zostały przedstawione podczas 

spotkania. 

PRZYGOTOWAŁA: KATARZYNA KOZIOŁ  

XIII SESJA RADY GMINY POTĘGOWO 

W dniu 30 września 2019 r. odbyła się XIII sesja Rady 

Gminy Potęgowo, którą tradycyjnie otworzył 

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. 

Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił 

zebranym bogatą w wydarzenia informację z 

działalności międzysesyjnej. Następnie pani 

Skarbnik Ewa Walitów przedstawiła informację o 

przebiegu wykonania budżetu Gminy Potęgowo za I 

półrocze 2019 roku.  

Kolejnym punktem programu sesji było 

zaprezentowanie radnym informacji o rozwoju 

fotowoltaiki na terenie Gminy Potęgowo przez 

Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki 

Przestrzennej i Zamówień Publicznych Katarzynę 

Kozioł. 
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Na sesji podjęto następujące uchwały: 

• w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Potęgowie ze struktur 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Potęgowie oraz nadania Statutu; 

• w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej 

dokonania kontroli w sprawie rozpatrzenia 

informacji o ujawnionych okolicznościach 

wskazujących na ewentualne naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie 

Gminy Potęgowo; 

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek nr 309/3, 308/1 w 

obrębie Darżyno Gmina Potęgowo; 

• w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego centrum 

miejscowości Potęgowo i fragmentu obrębu 

Darżyno, w Gminie Potęgowo; 

• w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo 

na 2019 rok; 

• w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2019-2034. 

Radni nie poddali pod głosowanie uchwały w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

inwestycyjnych w obrębie Darżyno, w Gminie 

Potęgowo. 

Na sesji obecny był planista, pan Filip Sokołowski, 

autor w/w opracowań planistycznych, w celu 

udzielenia radnym fachowych informacji na temat 

powyższych planów. 

Nowym akcentem w sali konferencyjnej  był 

umieszczony stojak z trzema flagami: Polski, Unii 

Europejskiej oraz z herbem Gminy Potęgowo.  

PRZYGOTOWAŁA: KATARZYNA KOZIOŁ  

PRZYJĘTO MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO  

Na sesji w dniu 30 września 2019 uchwalony został 

nowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego centrum miejscowości Potęgowo i 

fragmentu obrębu Darżyno, w Gminie Potęgowo. 

Obszar objęty planem zlokalizowany jest na 

terenach dwóch obszarów funkcjonalnych: zwartej 

zabudowy oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Jest też zlokalizowany w sąsiedztwie planowanej 

farmy wiatrowej, a w związku z wejściem w życie 

ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych zmieniły się minimalne odległości, jakie 

należy zachować pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi a elektrowniami wiatrowymi. Poza 

tym plan ustala spójne zasady zabudowy i 

zagospodarowania dla terenów objętych jego 

granicami, a jego ustalenia w zakresie 

dopuszczonych funkcji mają przeciwdziałać 

powstawaniu konfliktów przestrzennych. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 144 ha.  

PRZYGOTOWAŁA: KATARZYNA KOZIOŁ  

BUDŻET GMINY POTĘGOWO NA 2020 

ROK 

W dniu 10 września 2019 r. zostało podjęte 

Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Potęgowo w 

sprawie trybu i terminów opracowania materiałów 

planistycznych do projektu budżetu Gminy 

Potęgowo na 2020 rok oraz do projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2020 rok i lata następne. W 

zarządzeniu tym zobowiązano wszystkie komórki 

organizacyjne Urzędu Gminy Potęgowo oraz 

jednostki sektora finansów publicznych 

finansowane z budżetu Gminy Potęgowo bądź 

powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją do 

opracowania materiałów planistycznych do 

projektu budżetu gminy na 2020 rok oraz do 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Potęgowo na rok 2020 i lata następne. 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest 

rocznym planem dochodów i wydatków oraz 
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przychodów i rozchodów tej jednostki i jest 

uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała 

ta stanowi podstawę gospodarki finansowej 

jednostki samorządu terytorialnego w roku 

budżetowym. Zawiera także plany przychodów i 

wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 

pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy 

celowych oraz dochodów własnych jednostek 

budżetowych. 

Dochody budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody 

bieżące i dochody majątkowe. Z kolei wydatki 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje 

się w podziale na wydatki bieżące i wydatki 

majątkowe. 

Do dochodów majątkowych zalicza się: 

• dotacje i środki otrzymane na inwestycje; 

• dochody ze sprzedaży majątku; 

• dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Przez dochody bieżące budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego rozumie się dochody 

budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na: 

• inwestycje i zakupy inwestycyjne; 

• zakup i objęcie akcji; 

• wniesienie wkładów do spółek prawa 

handlowego. 

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe 

niebędące wydatkami majątkowymi. 

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu 

samorządu stanowi odpowiednio nadwyżkę 

budżetu samorządu terytorialnego lub deficyt. W 

przypadku wystąpienia deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może on być 

sfinansowany przychodami pochodzącymi ze 

sprzedaży papierów wartościowych 

wyemitowanych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, kredytów, pożyczek, prywatyzacji 

majątku jednostki samorządu terytorialnego oraz 

nadwyżki budżetu jednostki samorządu z lat 

ubiegłych, a także z wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. 

PRZYGOTOWAŁA: EWA WALITÓW  

ODBIÓR I ETAPU PRZEBUDOWY DROGI 

POWIATOWEJ NR 1189G GRĄBKOWO-

RUNOWO 

W dniu 12.09.2019r. odbył się odbiór I etapu 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo” 

współfinansowanego w 50% przez Gminę 

Potęgowo. Zadanie było długo oczekiwane przez 

mieszkańców. 

 

Przebudową objęty był odcinek 950mb od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1188G w 

Grąbkowie w kierunku Kolonii pod Darżynkiem. 

Zakres zadania obejmował wykonanie nawierzchni z 

betonu cementowego wraz z obustronnymi 

poboczami z kruszywa łamanego. Zadanie nie 

obejmowało wykonania odwodnienia drogi. 

Wykonano kosztorys ofertowy na budowę rynien 

ściekowych odwadniających drogę, jednak zadanie 

jest zbyt kosztowne, aby móc je wykonać w 

obecnym roku. W razie konieczności pobocza 

naprawiane będą w ramach umowy i usług 

gwarancyjnych wykonawcy robót.  

Kolejny II etap inwestycji planuje się rozpocząć na 

początku października 2019r.  

Zadanie wykonuje firma: Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe LOREK Piotr Lorek z/s w 

Słupsku.   

OPRACOWAŁA: ELŻBIETA  KONOPA 
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DODATKOWE PRZYŁĄCZA CIEPŁOCIĄGU  

W lipcu 2019r. Gmina Potęgowo złożyła do  Urzędu 

Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o 

rozszerzenie zakresu projektu pn: „Budowa sieci 

ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie 

Potęgowo”  o zakres zadania dotyczący budowy 

sieci instalacji ciepłowniczej „Na Skarpie” tj. 

podłączenie dodatkowych 6 nieruchomości do 

nowego źródła ciepła-biogazowni ( 7 węzłów 

cieplnych oraz 420,80 m sieci ciepłowniczej wraz z 

przyłączami).   

Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu 

w dniu 29 sierpnia 2019 r. wyraził zgodę na 

powyższą zmianę i Gminie Potęgowo zostało 

przyznane dofinansowanie w wysokości  85% 

kosztów kwalifikowanych tj. 640 442,70 zł,  przy 

całkowitej wartości dodatkowego zadania 899 

400,51 zł.  Inwestycja związana z budową sieci 

instalacji ciepłowniczej „Na Skarpie” była niezbędna 

i pilna  do wykonania ze względu na wyłączenie 

istniejącej kotłowni na paliwo stałe, co 

spowodowało odłączenie 6 nieruchomości od 

dostępu do dotychczasowej sieci ciepłowniczej. 

Powyższa inwestycja zgodnie z umowa z 

wykonawcą będzie wykonana do 15.10.2019r.  

PRZYGOTOWAŁA: ANNA BONIECKA 

RELACJA Z POWIATOWEGO ŚWIĘTA 

PLONÓW 

Dnia 21 września 2019 roku w miejscowości Osieki 

gm. Kępice odbyło się Powiatowe Święto Plonów. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 

dziękczynną w intencji rolników w kościele pw. Św. 

Anny w Barcinie. Na uczestników dożynek, 

tradycyjnie czekało mnóstwo atrakcji, występy 

zespołów wokalnych i tanecznych, między innymi 

zespół Wiśta Wio z naszej gminy, stoiska oferujące 

pyszne jedzenie oraz liczne konkursy.  

Podczas sobotnich uroczystości dożynkowych 

uhonorowano rolników z terenu naszej gminy. 

Statuetki "Bursztynowego Kłosa 2019" 

wyróżniającym się rolnikom z powiatu słupskiego 

wręczali starosta Paweł Lisowski oraz Jan Olech, 

przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego. Wśród 

nagrodzonych znaleźli się Państwo Joanna i Edmund 

Witt z miejscowości Wieliszewo. Pan Edmund 

wspólnie z żoną prowadzą produkcję roślinną o 

powierzchni 266 hektarów na terenie gminy 

Potęgowo i Damnica. Gospodarstwo prowadzone 

jest w systemie tradycyjnym, uprawiane są rośliny 

oleiste i zboża, głównie rzepak ozimy, pszenica 

ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy. 

Prowadzona jest także hodowla bydła w 

szczególności krów mlecznych. Swoją ciężką pracą, 

jak również umiłowaniem ziemi niejednokrotnie 

pokazują, że mimo młodego wieku zasługują na 

miano wzorowych rolników. 

 

W imieniu ministra rolnictwa wręczono odznaczenia 

„Zasłużony dla rolnictwa”, wytypowanym z terenu 

naszej gminy został Pan Julian Ratajczak z 

miejscowości Grąbkowo. Pan Julian wraz z żoną 

Haliną prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 

34 ha. Gospodarstwo prowadzone jest w systemie 

tradycyjnym, nie jest jednokierunkowe, co  

w dzisiejszych czasach jest rzadkością. Ulubionym 

zajęciem gospodarzy w wolnym czasie jest 

pszczelarstwo i ogrodnictwo. Pan Julian wraz z 

małżonką w swoje gospodarstwo włożył całe swoje 

serce, co jest postawą godną do naśladowania. 

Można śmiało powiedzieć, że jest to gospodarstwo 

mlekiem i miodem płynące.  
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To jednak nie koniec sukcesów. Wieniec 

przygotowany przez sołectwo Żochowo zajął drugie 

miejsce w powiatowym konkursie wieńców 

niekonwencjonalnych. 

W uroczystościach dożynkowych uczestniczył Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin, który osobiście 

pogratulował nagrodzonemu Panu Edmundowi 

Witt. 

OPRACOWANIE: KAMILA RAMULT 

DOŻYNKI PARAFIALNE  W KARŻNICY  

Dożynki Parafialne połączone z Sołeckim Piknikiem 

Dobroczynnym które odbyły się 15 września 2019 

roku w Karżnicy spotkały się z uznaniem ich 

uczestników, a tych na dożynkach nie brakowało. 

Zaczęło się tradycyjnie od korowodu dożynkowego, 

który przemaszerował przez pięknie przystrojoną 

Karżnicę.  

 

Korowód prowadzili starości dożynek, a byli nimi w 

tym roku, Pani Andżelika i Marian Drożdż. Następnie 

odbyła się msza święta dziękczynna którą 

celebrował proboszcz Parafii Łupawa ks. Piotr Czaja. 

Po mszy dalsza część oficjalna dożynek, czyli 

przemowy, przekazanie chleba dożynkowego i 

dzielenie go między mieszkańców. W imieniu Wójta 

gminy Pana Dawida Litwina, wystąpiła zastępca 

wójta Pani Anna Boniecka, życzenia złożył również 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Waldemar 

Zientarski oraz gospodarz Karżnicy sołtys Pan Fabian 

Kozłowski. 

Po zakończeniu części oficjalnej dożynek 

przystąpiliśmy do bardziej swobodnej części święta 

plonów. Na scenie zaprezentowały się: KGW 

Kaszubianki z Kamienicy Szlacheckiej z kilkoma 

niezwykle energetycznymi tańcami, KGW Polanki z 

Karżnicy wystąpiły ze swoim repertuarem 

muzycznym oraz Zespół Damniczanki z Damnicy. Po 

występach przystąpiliśmy do licytacji gadżetów z 

których dochód przeznaczony był na pomoc 

rodzinom z Karżnicy poszkodowanym w pożarze. 

Dodać należy, że również dochód ze stoisk które 

wystawiły sołectwa należące do Parafii Łupawa 

również był przeznaczony na ten cel. Do puszek w 

trakcie imprezy zbierali również wolontariusze. 

Ksiądz proboszcz także włączył się do akcji i 

dożynkową kolektę przekazał na ten szczytny cel. 

Łącznie udało się zebrać całkiem sporą sumkę bo aż 

14 500 zł.  

 

Niestety pogoda późnym popołudniem drastycznie 

się zmieniła, w dodatku jeden z dębów na placu 

zaczął pękać, więc ze względów bezpieczeństwa 

organizatorzy zrezygnowali z części turniejowej. 

Natomiast worek z atrakcjami jeszcze się nie 

wyczerpał, bo przeszliśmy do części tanecznej. 

Najpierw zagrał Zespół Legato, a tuż po nich do 

tańca porwał Zespół Impuls. 

Reasumując: gdyby nie okoliczności przyrodniczo, - 

pogodowe zabawa taneczna potrwałaby pewnie do 

późnych godzin nocnych. Sądzę jednak, że tak czy 

inaczej imprezę należy uznać za bardzo udaną. 
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Należy w tym miejscu podziękować wszystkim tym, 

którzy poświęcili bardzo dużo pracy i serca w 

przygotowanie tegorocznych dożynek parafialnych. 

Szczególne podziękowania dla: sołtysa sołectwa 

Karżnica Fabiana Kozłowskiego, dziękujemy KGW 

Polanki( Gabrysi Szeel, Genowefie Szeel, Łucji 

Świerczewskiej, Małgorzacie Wdowczyk, 

Stanisławie Kozłowskiej, Małgorzacie Gapys, 

Honoracie Oleszczuk, Grażynie Kozłowskiej, Bożenie 

Gorzelańczyk, Genowefie Kremskiej, Julii 

Narodzonek, Ewie Muszyńskiej, Justynie Robak, 

Marii Chojczyk, Marii Dacko i Andżelice Drożdż)bez 

Waszego zaangażowanie byłoby trudno. 

Dziękujemy Panom, którzy wzięli na siebie cięższe 

prace: Marianowi Drożdż, Danielowi Bednarek, 

Władysławowi Dacko, Władysławowi 

Kozłowskiemu, Jarosławowi Świerczewskiemu, 

Krzysztofowi Oleszczuk, Jackowi Gardzielewskiemu, 

Maciejowi Gardzielewskiemu, Wojciechowi 

Bodzioch, Marcinowi Wójtowiczowi, Maciejowi 

Muszyńskiemu, Piotrowi Rapalskiemu, Damianowi 

Myszk oraz Piotrowi Pendzichowi. Dziękujemy za 

udział sołectwom Parafii Łupawa. Dziękujemy 

zaproszonym gościom:Wójtowi Gminy Dawidowi 

Litwinowi za duchowe wsparcie, Pani Annie 

Bonieckiej i Waldemarowi Zientarskiemu, księdzu 

proboszczowi Piotrowi Czaja, zespołom KGW 

Kaszubianki, Damniczankom, zespołom Legato oraz 

Impuls. 

Dziękujemy Wszystkim za wszystko .Jesteście 

naprawdę wielcy. 

PRZYGOTOWAŁ: DARIUSZ  NARLOCH CPPL 

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW  

Za nami intensywny okres przygotowań i organizacji 

pięknego święta Dożynek. W tym roku odbyły się 7 

września tradycyjnie na placu przed Gminnym 

Centrum Kultury w Potęgowie. Nasze pracownice i 

pracownicy zadbali o oprawę wizualną nie tylko 

samej sceny i miejsca obchodów. Oznaki święta 

plonów można było podziwiać na terenie całego 

Potęgowa. 

Obchody dożynkowe rozpoczęły się dziękczynną 

mszą świętą koncelebrowaną przez księży Piotra 

Czaję oraz Tadeusza Drobińskiego w kościele p.w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Potęgowie. 

Następnie mieszkańcy i goście uroczystym 

korowodem z chlebami dożynkowymi i pięknymi 

wieńcami przy  akompaniamencie Usteckiej 

Orkiestry Dętej udali się na plac przy GCK na główne 

uroczystości dożynkowe. 

 

Starostami tegorocznego Gminnego Święta Plonów 

byli Państwo Aleksandra i Zbigniew Orzechowscy z 

Nowego Skórowa, którzy na ręce Wójta Gminy Pana 

Dawida Litwina wręczyli symboliczny bochenek 

chleba. Gośćmi specjalnymi obchodów byli Pan 

Marek Kusiakiewicz dyrektor Gminnego Centrum 

Sportu i Turystyki w Radkowie oraz zespół 

"Katarzynki" z partnerskiej gminy Radków. 

Podczas oficjalnej części obchodów odbyły się 

tradycyjne konkursy na Super Sołectwo, Chleb 

Dożynkowy oraz Wieniec Klasyczny i 

Niekonwencjonalny. 

 

W konkursie na Super Sołectwo 2019 na podium 

stanęło sołectwo Potęgowo. Kolejne miejsca 

przypadły sołectwom Warcimino (II miejsce) oraz 

Nieckowo (III miejsce). W ramach konkursu na Chleb 

Dożynkowy 2019 nagrodę za pierwsze miejsce 

otrzymało sołectwo Warcimino. Drugie miejsce 

przypadło sołectwu Potęgowo. Trzecie miejsce 

zajęło sołectwo Wieliszewo. W kategorii Wieniec 

klasyczny  główną nagrodę otrzymała Karżnica. 

Kolejne miejsca przypadły sołectwom: Skórowo, 
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Potęgowo, Grąbkowo Kolonia oraz Warcimino. 

Najpiękniejszy wieniec niekonwencjonalny 

wykonało Nieckowo. Na drugim miejscu znalazł się 

wieniec z Żochowa a na trzecim z Wieliszewa. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a 

uczestnikom dziękujemy za uczciwą rywalizację, 

dobre humory i zaangażowanie we wszystkich 

konkurencjach. 

Część artystyczną dożynek otworzył występ zespołu 

ludowego z Radkowa "Katarzynki". Na scenie w 

Potęgowie zadebiutowały Panie z KGW Polanki z 

Karżnicy. Z nowym repertuarem wystąpił również 

nasz lokalny zespół Wiśta Wio. 

Jedną z głównych atrakcji dożynek był występ 

Kabaretu Weźrzesz, który zgrabnie tworzy 

małżeństwo państwa Jarosława i Katarzyny Pająk. 

Po Kabarecie przyszedł czas na energetyczny folk w 

wykonaniu zespołu Fajters/ Energy Folk. 

Mieszkańcy nie dali się niesprzyjającej aurze 

pogodowej i mimo deszczu świetnie bawili się pod 

sceną do późnych godzin przy muzyce zespołu 

Legato. 

Gminne Święto Plonów w Potęgowie to 

dziękowanie za płody rolne przy wspólnej zabawie 

mieszkańców. To wydarzenie pełne atrakcji dla 

małych i dużych, artystycznych przeżyć, 

konkursowych zmagań. Dlatego ogromne 

podziękowania należą się tym, którzy za kulisami 

obchodów dożynek dbają o to, by mieszkańcy mogli 

ciekawie i wspólnie świętować: 

• pracownikom GOK w Potęgowie za ciężką pracę 

podczas przygotowań do dożynek, za piękną 

dekorację Sołectwa Potęgowo i sceny, za pyszne 

wypieki, smakowity smalec i inne pyszności 

przygotowane dla wszystkich zaproszonych 

artystów, za wytrwałość, zrozumienie, za 

uśmiechy mimo zmęczenia i niesprzyjającej 

aury. 

• sołectwom i osobom biorącym udział w 

konkursach, zespołom i solistom występującym 

podczas tegorocznych uroczystości, 

• rodzinie Państwa Zielińskich za udostępnienie 

sprzętu rolniczego, 

• Pani Janinie Janusiewicz za podarowanie biletów 

na nagrody w konkursie "Super Sołectwo 2019", 

• Panom: Zbyszkowi Orzechowskiemu, 

Władysławowi Jabłońskiemu, Ryszardowi Knaś, 

Andrzejowi Mikulskiemu, Andrzejowi 

Szpakowiczowi, Piotrowi Lemkowi za pomoc w 

organizacji tegorocznych dożynek oraz Pani 

Elżbiecie Kędra z ekipą za pomoc w pracach 

porządkowych, 

• Paniom Anecie Słomińskiej, Alicji Heintze, 

Monice Klimczyk, Halinie Brasewicz za 

dostarczenie pięknych dyń i kwiatów 

wykorzystanych do dekoracji, 

• strażakom z OSP w Potęgowie i Łupawie za 

pomoc i życzliwość, 

• sołectwom, biorącym udział w tegorocznych 

dożynkowych konkursach za przekazanie nagród 

finansowych na rzecz osób poszkodowanych w 

pożarze w Karznicy, 

• wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy 

przybyli na tegoroczne Gminne Święto Plonów w 

Potęgowie. 

Robimy to dla Was z wielką przyjemnością :) 

OPRACOWANIE: GMINNY OŚRODEK 

KULTURY 

XVII RAJD „Z KOMPASEM” ODBYŁ SIĘ  W 

ŁUPAWIE  

Bardzo udana i mocna XVII edycja Rajdu „Z 

Kompasem” odbyła się w ostatni weekend września 

w malowniczej Łupawie.  

 

Rzeka Łupawa rozcina tutaj obszar wzgórz 

morenowych i płynie stosunkowo głęboką doliną. 

Teren zarówno na północ, jak i na południe od rzeki 

jest bardzo urozmaicony i dziki. Mieliśmy wszystko, 

czego potrzeba do super zabawy w orienteering- 

głębokie jary, wzgórza morenowe, leśne ostępy, 

jeziora i strumienie. 

Trudność terenu doskonale pokazują wyniki niemal 

wszystkich tras. 3h37min potrzebowali na 
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pokonanie Trasy Smerfowej TP10 jej zwycięzcy- 

ROMEKO Marine Team (Aleksandra i Piotr Choma). 

Na Trasie Różowej TP15 zwyciężyli z galaktycznym 

czasem 2:50 Aleksandra i Karol Gostomczyk- Team 

RELAKS. Na Trasie Kubusiowej TR15 wygrali z 

czasem 3:21 Ignacy i Kuba Białogrodzki z drużyny o 

wdzięcnej nazwie „Igitator jedzą miodek mniam 

mniam ale pycha”. Tradycyjnie zacięta rywalizacja i 

bardzo małe różnice czasowe panowały na Trasie 

Żółtej TR42. Wygrał tutaj Piotr Klas z wynikiem 4:21 

będąc na mecie jedynie o kilka minut przed 

kolejnymi zawodnikami. Na Trasie Czerwonej TP30 

zwyciężył Piotr Kopacz z godnym uwagi wynikiem 

4:09. Trasa Fioletowa TR63- jak na najtrudniejszą 

naszą trasę rowerową przystało- miała sporo 

punktów kontrolnych i dodatkowo znajdujących się 

w miejscach położonych w trudno dostępnych 

miejscach (aczkolwiek nasza ekipa rozstawiając 

lampiony do wszystkich dociera bez trudu na 

rowerze). W szczególności dzikie miejsca 

znajdowały się na Trasie Fioletowej między PK6 oraz 

PK9- w okolicach Runowa. Największym 

Wojownikiem okazał się Sławomir Ćwirko, który 

wygrał z czasem 7:00. Bardzo interesująca była 

rywalizacja na trasach nocnych. Na Zielonej TP15 

wygrał z czasem 3:49- nie popełniając żadnego 

błędu Jakub Hubert (Rada Puichaczy). Na Czarnej 

TP21 zwyciężył zespół w składzie: Marcin Frozyna, 

Michał Frozyna, Łukasz Krefft (Szydercy): czas 5:47, 

zero punktów karnych. Warto dodać, że najlepszy 

czas na tej trasie- 4:48- miał Jarosław Bartczak 

(UMKS Orkan Ostróda), jednakże nie ustrzegł się 

błędu na jednym z PK- złapał „podstępnego” 

stowarzysza i uplasował się na trzeciej pozycji. 

Tradycyjnie najwięcej uczestników (102 osoby) 

zebrała trasa Smerfowa- piesza 10 km. Mimo, że jest 

to trasa rodzinna o wdzięcznej nazwie- to 

rywalizacja jest tutaj zawsze bardzo zacięta. 

Zwyciężył zespół NieMaŻeNieMogę (Anna, Robert, 

Maciej i Jacek Stefaniak), czas 2:51. 57 uczestników 

zgromadziła sympatyczna, 15-kilometrowa trasa 

Różowa. Z imponującym czasem 2:28 wygrał tutaj 

team „Słomiane Bambusy” (Justyna Dolna i Bartosz 

Lepka). 32 osoby wystartowały na trasie 

Kubusiowej, gdzie uczestnicy mieli do pokonania na 

rowerach trasę około 21 km. Zwyciężyli lokalni 

uczestnicy- Michalina Dębska i Bartosz Dębski z 

Bytowa oraz zespół PELUNTKI a także Jacek i Jakub 

Filosek ze Studzienic. 

43 zawodników stawiło się na starcie trasy 

Fioletowej- TR 100km. Mieli oni do odszukania 22 

punkty kontrolne- zlokalizowane bardzo często w 

trudniej dostępnych miejscach. Tym bardziej 

zachwyca czas zwycięzcy- Wojciecha 

Piwakowskiego (6:44). 

 

58 osób rywalizowało na trasie Żółtej- rowerowej 42 

km. Wygrał tutaj z czasem 4:15 Damian Lanc (który 

następnie z bardzo dobrym wynikiem ukończył 

także trasę Czarną). 24 osoby wystartowały w 

trudnej, 50km trasie pieszej Czerwonej. Zwycięzcy- 

Pawłowi Karnickiemu pokonanie trasy zajęło 8h 

19min. 

59 osób zgromadziła trasa Zielona. Bezbłędnie i w 

najkrótszym czasie pokonał ją zespół Sopockich 

Szkół Autonomicznych (Piotr Woldrich i Paweł 

Woźniak). Do rangi prawdziwego rekordu może 

zostać zaliczony wynik Piotra Światkowskiego na 

trasie Czarnej. Trudną trasę z siedemnastoma 

punktami kontrolnymi pokonał w zaledwie 3 godzin 

i 7 minut. 

OPRACOWANIE: NATALIA  ZIELONKA 
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