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ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ 

INFRASTRUKTURY KAJAKOWEJ NA RZECE 

ŁUPAWA 

31 lipca podpisana została umowa na Wykonanie w 

systemie zaprojektuj i wybuduj zadania: „Pomorskie 

Szlaki Kajakowe – rzeka Łupawa w Gminie 

Potęgowo” w ramach przedsięwzięcia 

strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.  

 

Wykonawcą projektu i robót jest wyłonione w 

drodze przetargu nieograniczonego 

Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Inwestycji 

ANKRA-BIS Małgorzata Trojańska z Rzepnicy; 

wartość umowy 348.858,00 zł.  Nadzór inwestorski 

sprawuje Arkadiusz Gołębiewski prowadzący firmę 

AG Logistic ze Słupska; wartość usługi 7.995,00 zł. 

Zaplanowano następujący zakres robót: 

1) Budowa przenoski wraz z oznakowaniem szlaku 

kajakowego w Poganicach: zaprojektowanie i 

wybudowanie dwóch pomostów (przenosek) 

przed i za elektrownią o długości 5-6 m, 

ogrodzenie uniemożliwiające wejście na tamę 

osób postronnych oraz oznakowanie wodne i 

tablicę informacyjną; 

2) Budowa drogi do istniejącej przystani kajakowej 

– miejsca wodowania lub podejmowania kajaków i 

placu rekreacyjnego: zaprojektowanie i 

wybudowanie drogi dojazdowej do istniejącej 

przystani kajakowej: nawierzchnia z kostki 

betonowej ok. 540 m2 oraz nawierzchnia z ekokraty 

ok. 180 m2. Budowa pomostu o długości 5-6 m do 

wyjścia kajakarzy na brzeg oraz do wodowania 

kajaków oraz oznakowanie drogowe i wodne;   

3) Budowa przenoski wraz z oznakowaniem przy 

elektrowni w Łupawie – dz. nr 252/2; 291 obręb 

0010 Łupawa: zaprojektowanie i wybudowanie 

dwóch pomostów (przenosek) przed i za 

elektrownią o długości 5-6 m, oraz oznakowanie 

drogowe i wodne.   

4) Łupawskie Megality: wykonanie i zamontowanie 

znaku wodnego informującego o atrakcji 

turystycznej „Łupawskie Megality” . 

Wykonanie zaplanowane do 30.09.2021r. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności 

kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż na lata 

2014-2020. Zadanie dofinansowane w ramach 

Działania 8.4. wsparcie atrakcyjności walorów 

dziedzictwa przyrodniczego RPO.  

 

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych 

walorach kulturowych i przyrodniczych. Celem 

bezpośrednim projektu jest zagospodarowanie 

szlaku wodnego na rzece Łupawa dla turystyki 

kajakowej. Projekt przyczyni się do powstania silnej 

i regionalnej marki turystycznej bazującej na 

szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, 

sieciowego produktu turystycznego. Zostaną 

podjęte działania promocyjne produktu 

turystycznego poprzez m.in. reklamę prasową, 

radiową, internetową, publikacje, przewodniki, 

mapy turystyczne, gadżety reklamowe i inne. Na 

promocję zaplanowano kwotę 54.000,00 zł. 

Całkowita wartość projektu wynosi 410.853,00 zł, w 

tym dofinansowanie 349.225,05 zł.  

PRZYGOTOWAŁA: K. KOZIOŁ  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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KONTYNUACJA PRZEBUDOWY DROGI 

ŁUPAWA – DĄBRÓWNO  

W dniu 15.07.2020 w Urzędzie Gminy Potęgowo 

doszło do podpisania umowy na wykonanie robót 

budowlanych pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 

121025G Łupawa-Dąbrówno etap II.  

Ze strony Zamawiającego umowę podpisali Wójt 

Gminy Potęgowo Dawid Litwin i pani Skarbnik Ewa 

Walitów, natomiast w imieniu Wykonawcy POL-

DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. podpis złożył 

pełnomocnik Michał Korda.  

 

Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu 

nieograniczonego. W tym roku realizowany jest 

odcinek o długości ok. 576 mb, począwszy od 

miejsca zakończonych w ubiegłym roku robót, 

szerokość jezdni wyniesie 4 m oraz poboczy 2x0,50 

m. Zaprojektowano nawierzchnię bitumiczną na 

dotychczasowej drodze z bruku granitowego.  

Zadanie związane z przebudową drogi Łupawa – 

Dąbrówno o długości ok. 3360 mb zostało 

podzielone na 3 etapy. Realizacja etapu I o długości 

760 mb odbyła się w 2019 roku, a realizacja III etapu 

odbędzie się w dalszych latach, w zależności od 

możliwości finansowych Gminy. 

Koszt zrealizowanego obecnie realizowanego 

odcinka wynosi 193.404,30 zł. Gwarancja została 

udzielona na 5 lat, wykonanie zaplanowane do 30 

września. Gmina na realizację zadania pozyskała 

dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego, która będzie wynosić 96.702,15 zł.  

Projekt drogi został wykonany przez Janusza 

Szczepańskiego z Bytowa, nadzór inwestorski 

sprawowany jest przez inspektora Juliusza Bernata. 

PRZYGOTOWAŁA: K. KOZIOŁ  

PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W 

ŁUPAWIE I INWESTYCJA W SKÓROWIE  

W dniu 15 lipca 2020 Podpisana została umowa na 

„Adaptację części obiektu świetlicy szkolnej na 

powiększenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole 

Podstawowej w Łupawie wraz z małą architekturą 

oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci przy 

Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej 

w Skórowie”. Zadanie realizowane jest w ramach 

projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. 

Edukacja przedszkolna.  

Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu 

nieograniczonego: Zakład Remontowo-Budowlany 

KRASBUD, Smętowo Chmieleńskie. 

Zakres inwestycji dotyczy adaptacji części świetlicy 

szkolnej  na powiększenie istniejącego Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w 

Łupawie. Po przebudowie będą 4 sale, które 

przewidziane są na 79 dzieci, stołówka, 

pomieszczenia gospodarcze. Obiekt zostanie 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zagospodarowany będzie teren przy przedszkolu, 

doposażony też zostanie plac zabaw. Zakres 

inwestycji dotyczy także zagospodarowania placu 

zabaw przy Oddziale Przedszkolnym Szkoły 

Podstawowej w Skórowie, który wyposażony będzie 

w nowe urządzenia. 

 

Koszt robót budowlanych -  487.061,64 zł, 

gwarancja udzielona na 5 lat,  wykonanie 

zaplanowane do 30 września 2020. Dofinansowanie 

na roboty wynosi 170.000,00 zł. Nadzór inwestorski 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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sprawowany przez Juliusza Bernata ze Słupska, 

koszt usługi 6.201,66 zł. Projekt opracował również 

Juliusz Bernat, wartość 28.290,00 zł. 

PRZYGOTOWAŁA: K. KOZIOŁ  

NOWY SAMOCHÓD DLA OSP ŁUPAWA  

W dniu 21.07.2020 Prezes Zarządu OSP w Łupawie 

Ryszard Nosko podpisał umowę na zakup ciężkiego 

pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla 

OSP w Łupawie. Wykonawcą samochodu jest WISS 

WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. sp.k. z Bielsko-Białej. 

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu 

przeprowadziła Gmina Potęgowo, na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa Wójtowi Gminy 

Dawidowi Litwinowi. Cena zaoferowana wynosi 

1.078.710,00 zł. Realizacja zamówienia 

zaplanowana jest do 20.11.2020.  

Na realizację zamówienia zagwarantowane jest 

dofinansowanie z następujących źródeł:  

• środki finansowe własne oraz samorządowe, 

• dotacja budżetowa ze środków KSRG, 

• środki finansowe NFOŚiGW / WFOŚiGW, 

• środki finansowe przekazywane przez zakłady 

ubezpieczeń. 

PRZYGOTOWAŁA: K. KOZIOŁ  

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI 

PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2020  

Grupa 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w 

Potęgowie zakończyła zajęcia w ramach Programu 

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. 

 

W tym roku zajęcia z nauki pływania wyjątkowo nie 

rozpoczęły się w marcu. Powodem przerwania 

projektu było ogłoszenie w Polsce stanu 

epidemicznego, w związku z koronawirusem SARS-

CoV-2.  Zajęcia zostały przeniesione na okres 

wakacyjny. 

Program obejmował 15 godzin nauki pływania. 

Wiele dzieci opanowało umiejętność pływania w 

takim stopniu, że samodzielnie potrafią przepłynąć 

dużą część basenu. Inne dzieci przełamały lęk przed 

wodą i swobodnie się na niej utrzymują. 

Atrakcyjność prowadzonych w wodzie zajęć 

spowodowała, iż uczniowie z wielką ochotą i 

radością brali  w nich udział, a nabyte umiejętności 

pływackie oraz wiedza na temat odpowiedzialności 

i bezpiecznego korzystania z basenu na pewno 

zaprocentują w przyszłości. Wszystkie dzieci 

otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

Projekt współfinansowany jest ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 

Samorządu Gminnego. Rodzice dzieci 

uczestniczących w projekcie nie ponieśli kosztów. 

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Gmina 

we własnym zakresie pokryła koszty dojazdu dzieci 

na pływalnię. 

WZROST OPŁATY ZA WYDANIE DECYZJI O 

WARUNKACH ZABUDOWY 

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności 

finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 

zwana potocznie tarczą antykryzysową 4.0, 

wprowadza zmiany w ustawie o opłacie skarbowej. 

Skutkiem tarczy 4.0 jest znaczne podwyższenie 

opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Od 24 lipca 

2020r. stawka za wydanie decyzji  została ustalona 

w kwocie 598 zł, wobec dotychczas obowiązującej 

kwoty 107 zł.  

Radykalna podwyżka nie będzie jednak dotyczyła 

wszystkich. Zwolnieni całkowicie  z opłaty są 

właściciele oraz użytkownicy wieczyści 

nieruchomości, na którą ma być wydana decyzja. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Celem wprowadzonych zmian jest poprawa stanu 

finansów gmin i jednocześnie ograniczenie  

wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla 

osób, które nie maja faktycznych zamiarów 

inwestycyjnych a jedynie chcą sprawdzić 

potencjalne możliwości zabudowy  

i zagospodarowania danego terenu. 

OPRACOWANIE: A. PADUCH-JUREK 

KIEDY UCZNIOWIE WRÓCĄ DO SZKOŁY?  

Na Twitterze Ministerstwa Edukacji Narodowej 

pojawiły się dwa wpisy zawierające wypowiedź 

ministra Dariusza Piontkowskiego, które odnosiły 

się do przyszłości, jaka czeka uczniów od września i 

rozpoczynającego się wtedy roku szkolnego 

2020/2021.  

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski 

na temat przygotowań do nowego roku szkolnego - 

Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do 

tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad 

przepisami, które zagwarantują #bezpieczeństwo 

uczniów po powrocie do szkół. 

Pracujemy nad odpowiednimi regulacjami 

prawnymi. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy 

realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, 

chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS 

mógł szybko zareagować. Ważna będzie również 

rola kuratora. 

Więcej informacji na stronie: 

https://twitter.com/MEN_GOV_PL?ref_src=twsrc%

5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E

1285548413338165250%7Ctwgr%5E&ref_url=http

s%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10346187

%2Fuczniowie-wroca-do-szkol-od-wrzesnia-

minister-edukacji-podal-kilka-szczegolow.html 

OPRACOWANIE: ANNA BASARAB 

STYPENDIUM WÓJTA GMINY 

POTĘGOWO 

W wyznaczonym terminie wpłynęło 13 wniosków o 

przyznanie stypendium: 3 wnioski o przyznanie 

stypendium sportowego, 4 wnioski o przyznanie 

stypendium artystycznego oraz 6 wniosków o 

stypendium za wyniki w nauce.  

 

Wnioski zostaną zaopiniowane przez wyznaczonych 

pracowników. Do 31.08.2020r. Komisja ds. 

rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie 

stypendium Wójta Gminy Potęgowo za rok szkolny 

2019/2020 przedstawi Wójtowi protokół wraz z listą 

stypendystów. 

OPRACOWANIE: ANNA BASARAB 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS LITERACKI W 

100. ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ  

Konkurs pod symbolicznym hasłem „1920” ma 

zachęcić do stworzenia literackiej panoramy 

tamtych niezwykłych czasów. Niezwykłych, bo 

odrodzona po ponad stu latach zaborów Polska 

musiała zmierzyć się z niełatwym zdaniem, obrony i 

utrzymania swojej obecności na nowych mapach 

świata. Więcej informacji znajduje się na stronie: 

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

konkurs-literacki-w-100-rocznice-bitwy-

warszawskiej  

OPRACOWANIE: ANNA BASARAB 

AKCJA MEN - #DOBREWAKACJE 

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczyna akcję 

#DobreWakacje. Każdego dnia do końca wakacji w 

swoich kanałach internetowych będzie zamieszczać 

informacje o wartościowych przedsięwzięciach 

edukacyjnych, sportowych czy kulturalnych oraz 

ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu. 

Będzie również przypominać o bezpieczeństwie 

podczas wakacji.   

W ten sposób Ministerstwo Edukacji Narodowej 

chce wesprzeć uczniów i rodziców, którzy ze 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://twitter.com/MEN_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285548413338165250%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10346187%2Fuczniowie-wroca-do-szkol-od-wrzesnia-minister-edukacji-podal-kilka-szczegolow.html
https://twitter.com/MEN_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285548413338165250%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10346187%2Fuczniowie-wroca-do-szkol-od-wrzesnia-minister-edukacji-podal-kilka-szczegolow.html
https://twitter.com/MEN_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285548413338165250%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10346187%2Fuczniowie-wroca-do-szkol-od-wrzesnia-minister-edukacji-podal-kilka-szczegolow.html
https://twitter.com/MEN_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285548413338165250%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10346187%2Fuczniowie-wroca-do-szkol-od-wrzesnia-minister-edukacji-podal-kilka-szczegolow.html
https://twitter.com/MEN_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285548413338165250%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10346187%2Fuczniowie-wroca-do-szkol-od-wrzesnia-minister-edukacji-podal-kilka-szczegolow.html
https://twitter.com/MEN_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285548413338165250%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.wprost.pl%2Fkraj%2F10346187%2Fuczniowie-wroca-do-szkol-od-wrzesnia-minister-edukacji-podal-kilka-szczegolow.html
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względu na pandemię koronawirusa musieli zmienić 

lub ograniczyć swoje plany wypoczynkowe.  

https://www.kuratorium.gda.pl/dobrewakacje-

akcja-men/ 

OPRACOWANIE: ANNA BASARAB 

NIELEGALNY ZRZUT WÓD OPADOWYCH 

DO KANALIZACJI SANITARNEJ  

Regulacje dotyczące odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych zawarte są w kilku aktach 

prawnych, są to m.in. przepisy ustawy prawo 

budowlane, przepisy rozporządzenia  

w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przepisy 

ustawy prawo wodne oraz przepisy ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, wody 

opadowe i roztopowe powinny być 

zagospodarowane na własnym terenie poprzez 

rozsączenie w gruncie (ekokraty, drenaż 

rozsączający, skrzynki rozsączające, studnie chłonne 

w gruntach nieprzepuszczalnych) lub 

retencjonowanie (zbiorniki i oczka wodne). 

Niedozwolone jest odprowadzanie deszczówki  

do kanalizacji sanitarnej, z której ścieki kierowane są 

do oczyszczalni. Może to bowiem skutkować jej 

przeciążeniem lub awarią. Niezgodne z prawem jest 

również odprowadzanie deszczówki na działkę 

sąsiada lub kształtowanie spadku terenu w taki 

sposób, aby woda spływała w stronę jego posesji 

bądź na ulicę. 

Niestety bardzo często stosowaną praktyką jest 

odprowadzanie wód z posesji  

do kanalizacji sanitarnej, co w czasie intensywnych 

opadów deszczu staje się przyczyną zalewania wielu 

nieruchomości i lokalnych podtopień oraz 

przeciążenia oczyszczalni ścieków. Ograniczona 

przepustowość sieci kanalizacyjnych w czasie 

intensywnego opadu  odprowadzonego z dachów i 

powierzchni utwardzonych powoduje bardzo 

szybkie przepełnienie tej sieci i zalewanie niżej 

położonych posesji. Gwałtowny napływ powoduje 

też zalanie przepompowni ścieków, które przestają 

odbierać ścieki oraz awarie urządzeń oczyszczalni. 

Duży zrzut wód opadowych przyczynia się również 

do wypłukania osadu czynnego w reaktorach 

oczyszczalni ścieków, czyli mikroorganizmów 

odpowiedzialnych za redukcję zanieczyszczeń w 

ściekach.  

Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, za niestosowanie się do zakazów 

odprowadzania wód opadowych  

do kanalizacji sanitarnej, można narazić się nawet 

na 10 tysięcy złotych grzywny!  

W ostatnich tygodniach mogliśmy obserwować na 

terenie naszej gminy jak duże straty może 

spowodować ta nielegalna praktyka. Zalane 

posesje, piwnice, samochody. Apelujemy  

do mieszkańców, którzy posiadają nielegalne 

podłączenia do ich pilnej likwidacji, aby 

zminimalizować szkody jakie mogą przynieść coraz 

częściej występujące nawałnice.  

ELWIRA SZEWCZYK –  DYREKTOR ZUP 

POTĘGOWO  

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

W dniu 20 lipca 2020r o godz. 13.00 odbyła się 

dyskusja  publiczna nad przyjętymi  w projekcie 

zmiany studium rozwiązaniami. Zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego obejmuje  obszar całej  Gminy, w 

granicach administracyjnych. 

Frekwencja na spotkaniu była bardzo niska, a 

szkoda, bo studium to ważny dokument, który 

określa politykę przestrzenną Gminy z 

uwzględnieniem między innymi stanu środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, zagrożenia 

ludności i jej mienia, stanu prawnego gruntów, 

występowania złóż kopalin i terenów górniczych, 

warunków i jakości życia mieszkańców, w tym 

ochrony ich zdrowia, stanu systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej i inne.  

Mając określone uwarunkowania, można określić 

kierunki rozwoju gminy.  

Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w dyskusji i 

nie poznali kierunków rozwoju Gminy, jest 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.kuratorium.gda.pl/dobrewakacje-akcja-men/
https://www.kuratorium.gda.pl/dobrewakacje-akcja-men/
http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/prawo-budowlane-po-zmianach-od-1-stycznia-2017-roku,132_15559.html
http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/prawo-budowlane-po-zmianach-od-1-stycznia-2017-roku,132_15559.html
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możliwość zapoznania się z tym dokumentem, na 

stronie: 

https://bip.potegowo.pl/a,21997,wojt-gminy-

potegowo-zawiadamia-o-wylozeniu-do-

publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-

uwarunkowan.html  

OPRACOWANIE: E. BEDNARSKA 

REJESTR DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH  

Od 12 lipca 2020 r. można skorzystać z Rejestru 

Dokumentów Publicznych stworzonego przez 

MSWiA. W rejestrze zawarto m.in. informacje o 

wyglądzie dokumentów obowiązujących w naszym 

kraju i zabezpieczeniach użytych do ich ochrony 

przed fałszerstwem (m.in. dowodów osobistych, 

paszportów, prawa jazdy, kart pobytów). 

Dzięki temu każdy z nas może sprawdzić czy ma do 

czynienia z dokumentem oryginalnym, czy 

podrobionym.  

 

Utworzenie rejestru zostało przewidziane w ustawie 

o dokumentach publicznych, która weszła w życie w 

lipcu 2019 r. Głównym celem ustawy jest walka z 

fałszerstwami dokumentów, a także z 

wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw 

np. wyłudzania kredytów.  

Rejestr Dokumentów Publicznych dostępny jest pod 

adresem: https://www.gov.pl/app/rdp/  

OPRACOWANIE: M. KOZAK 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2020 

Gmina Potęgowo otrzymała wsparcie finansowe w 

wysokości 26.664 zł zł  na realizację Programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” w Ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Całkowity koszt Programu 

wyniesie  30.330 zł, w tym wkład własny gminy 

6.666 zł. 

W ramach Programu zakłada się wsparcie członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad 

osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności – poprzez udzielenie doraźnej, 

czasowej pomocy w formie  usługi opieki 

wytchnieniowej, świadczonej w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

„Opieka wytchnieniowa” ma odciążyć opiekunów 

przy wykonywaniu dotychczasowych obowiązków 

przez zapewnienie im zastępstwa, dzięki któremu 

zyskają czas na odpoczynek i regenerację.  

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o 

kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Potęgowie, ul. Szkolna 2, 76-230 Potęgowo, tel. 

59/8115114 

ROZMOWA Z MAGDALENĄ ADAMOWICZ 

- PRAWNICZKĄ, POLITYK, POSŁANKĄ DO 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO IX 

KADENCJI 

W lipcu gminę Potęgowo odwiedziła Magdalena 

Adamowicz, poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Wizyta była okazją do spotkań z mieszkańcami oraz 

rozmowy z wójtem gminy i urzędnikami  

w kontekście współpracy europejskiej, 

pozyskiwania zewnętrznych środków rozwojowych, 

wspólnej trosce o środowisko. 

 

Magdalena Adamowicz jest doktorem nauk 

prawnych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2019 roku pełni 

mandat posła do Parlamentu Europejskiego  

z Pomorza. 

___________ 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://bip.potegowo.pl/a,21997,wojt-gminy-potegowo-zawiadamia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan.html
https://bip.potegowo.pl/a,21997,wojt-gminy-potegowo-zawiadamia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan.html
https://bip.potegowo.pl/a,21997,wojt-gminy-potegowo-zawiadamia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan.html
https://bip.potegowo.pl/a,21997,wojt-gminy-potegowo-zawiadamia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan.html
https://www.gov.pl/app/rdp/
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Jak według Pani powinna wyglądać współpraca 

Posłów do Parlamentu Europejskiego  

z samorządami. 

MA: Samorząd to my wszyscy, każda mieszkanka 

i mieszkaniec najmniejszej wioski, miasteczka, 

gminy i regionu. Gdy widać rozwój, ludzie są 

szczęśliwi i coraz lepiej im się żyje, to znaczy, że 

samorząd dobrze działa, że dobrze wybraliśmy 

władze samorządowe ale też sami jesteśmy aktywni 

i dbamy o te nasze małe ojczyzny. To sedno 

samorządu. Ale sam samorząd sobie w pewnych 

sprawach nie poradzi. Musi mieć wsparcie rządu – 

także finansowe, a z tym jak wiemy coraz gorzej.  

Z kolei europosłowie powinni pomagać 

samorządom w dostępie do unijnych pieniędzy na 

rozwój, w zrozumieniu unijnych zasad i procedur,  

w tłumaczeniu unijnych polityk w różnych 

dziedzinach i promować nasz przemysł, usługi i 

atrakcje turystyczne w Europie.  

Dlatego jako poseł do Parlamentu Europejskiego 

wspieram samorządy ze wszystkich sił, organizuję 

wydarzenia, które pozwalają promować region  

i zachęcam mieszkańców do aktywnego udziału w 

ich lokalnej wspólnocie. 

 

Odwiedzając gminę Potęgowo jestem zachwycona 

kolejnymi zrealizowanymi oraz realizowanymi 

inwestycjami. Bardzo cieszy mnie, że gmina 

Potęgowo tak skutecznie pozyskuje fundusze 

unijne. To właśnie tutaj można zobaczyć jak ważna 

i owocna dla regionów jest współpraca samorządów 

lokalnych, wojewódzkich oraz struktur unijnych. 

Podczas mojej lipcowej wizyty i spaceru z Panem 

Wójtem Dawidem Litwinem po Potęgowie z wielką 

radością słuchałam o kolejnych inwestycjach  

i o modernizacji jakiej udało się dokonać przy 

wsparciu funduszy unijnych. To jest właśnie 

kwintesencja współpracy szczebla lokalnego  

i unijnego.  

 

Sukcesem jest to, że jako mieszkańcy potraficie tak 

efektownie korzystać ze wsparcia unijnego. Kolejne 

projekty takie jak Nowoczesna Edukacja w Gminie 

Potęgowo, Doposażenie jednostek OSP powiatu 

słupskiego działających w ramach Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego czy Akademia 

Przedszkolaka tylko to potwierdzają. Każda 

inwestycja modernizuje gminę, sprawia, że jest ona 

bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i inwestorów. 

Przez 16 lat polskiego członkostwa w Unii 

Europejskiej Polska pozyskała ogromne fundusze 

na inwestycje o zasięgu krajowym oraz lokalnym. 

Przez ostatnie lata obserwowaliśmy choćby 

gwałtownych rozwój sieci komunikacyjnej – nowe 

ośrodki komunikacyjne, drogi szybkiego ruchu, 

autostrady. Widzimy też, że na poziomie lokalnym 

gminy pozyskują fundusze na inwestycje, których 

pozyskanie w innym przypadku byłoby o wiele 

cięższe. Jednak dzisiaj i tak znajdują się osoby, 

które podważają sens naszego członkostwa w Unii. 

MA: Członkostwo w UE stworzyło nam możliwość 

dodatkowego dofinansowania inwestycji środkami 

Europejskich Funduszy Strukturalnych  

i Inwestycyjnych, a zwłaszcza funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności. Doprowadziło 

to to do wielu pozytywnych zmian w gospodarce  

w postaci przyspieszenia rozwoju gospodarczego,  

a przez to poziomu życia mieszkańców. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Pozyskiwanie środków europejskich nie jest jednak 

procesem łatwym, wymaga profesjonalnej 

identyfikacji potrzeb, formułowania projektów  

w sposób odpowiadający dobrym praktykom  

i uznanym standardom, a także zapewnienia 

środków krajowych na współfinansowanie 

inwestycji. Polska od 2004 roku otrzymała wiele 

środków na szeroko pojętą infrastrukturalną 

rozbudowę, ale także na pomoc osobom tracącym 

pracę, podnoszenie kwalifikacji. Polska przeszła 

dobrą przebudowę i podważanie pozytywnej roli UE 

jest nie tylko kłamstwem, ale też bardzo nam 

wszystkim szkodzi na przyszłość. Wystarczy 

rozejrzeć się dookoła, w niemal każdej inwestycji 

widać udział Unii Europejskiej. Jednak od początku 

wiedzieliśmy, że te dofinansowania nie będą trwać 

wiecznie. 

 

Te 16 lat było po to, byśmy się przygotowali do 

bardziej samodzielnego działania. Już  

w perspektywie 2014-2020 większy nacisk 

postawiono na współpracę. W województwie 

pomorskim utworzono Obszar Metropolitalny 

Gdańsk Gdynia Sopot, rozpoczęto również realizację 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, takich 

jak np. komunikacyjne węzły integracyjne.  

W miejscowościach jak Słupsk, Lębork utworzono 

Miejskie Obszary Funkcjonalne, w których gminy 

realizują wspólnie projekty. To wszystko wpłynęło 

nie tylko na rozwój infrastrukturalny ale miało nas 

nauczyć wspólnego działania. Patrząc na to jak 

działa wspomniany przeze mnie OMGGS i inne 

pomorskie instytucje tego typu możemy być 

spokojni o dalszy rozwój naszych miast, miasteczek 

oraz gmin. 

Unia chce do 2050 roku stać się wolna od emisji  

CO2. Ma temu pomóc projekt nazywany 

Europejskim Zielonym Ładem / European Green 

Deal. Co to dokładnie oznacza? 

MA: Wciąż za słabo dbamy o środowisko, ponieważ 

cały czas za mała jest świadomość, że problem 

zanieczyszczenia klimatu i globalnego ocieplenia 

dotyczy bezpośrednio nas samych. 

Jeżeli nie będę sprzątała, po kilku dniach w moim 

domu będzie brudno. Chociaż Ziemia jest naszym 

wspólnym domem, to dla wielu ludzi takie słowa 

ciągle pozostają abstrakcją. Jeżeli ktoś wyrzuca 

śmieci do lasu, albo pali śmieci w piecu, wydaje się 

mu, że problem śmiecenia nie istnieje, bo pozbył się 

śmieci bezpośrednio ze swojego mieszkania. Tacy 

ludzie zapominają jednak, że potem oddychają 

zanieczyszczonym powietrzem, a śmieci w lesie 

zatruwają przyrodę, co ma wpływ na nas, jak  

i przyszłe pokolenia. 

Chociaż wciąż nie dbamy o środowisko tak jak 

powinniśmy, w ostatnich latach bardzo wzrosła 

świadomość ludzi co do konieczności dbania o naszą 

planetę. Unia Europejska jako priorytet uznaje 

powstrzymanie katastrofy klimatu oraz ochroną 

naszego środowiska. Jako Posłanka do Parlamentu 

Europejskiego i członkini Komisji Transportu  

i Turystyki pracuję nad dokumentem, który 

wprowadza zasady raportowania o emisjach CO2  

w transporcie morskim, który jest wielkim 

trucicielem atmosfery ale i oceanów. Także 

działania Komisji Europejskiej takie jak European 

Green Deal czyli Europejski Zielony Ład mają na celu 

zmienić Europę i drastycznie zmniejszyć emisję CO2 

dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu 

zasobów poprzez przejście na czystą gospodarkę  

o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie utracie 

różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu 

zanieczyszczeń. Unia Europejska stawia sobie za cel, 

aby do 2050 roku Europa stała się kontynentem 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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neutralnym dla klimatu, czyli żebyśmy nie niszczyli 

planety, na której żyjemy. 

Przy okazji negocjowania Wieloletnich Ram 

Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027, 

czyli mówiąc prościej – budżetu Unii – słyszymy, że 

Polska uzyskała miliardy euro. Jednak dla 

przeciętnego mieszkańca Polski te kwoty pozostają 

abstrakcją. Gdyby mogłaby Pani wyjaśnić jak 

wygląda proces przyznawania funduszy dla krajów 

członkowskich oraz od czego zależy kwota jaką 

otrzyma dany kraj?  

MA: Negocjacje środków unijnych dla 

poszczególnych państw rozpoczyna się od 

przedstawienia wstępnej propozycji podziału przez 

Komisję Europejską, która jest przygotowana na 

podstawie wcześniej uzgodnionych kryteriów. 

Następnie propozycja Komisji trafia do Parlamentu 

Europejskiego oraz wszystkich państw 

członkowskich UE, które są reprezentowane  

w Radzie UE. Między Parlamentem a państwami 

toczą się trudne negocjacje, często konieczna jest 

interwencja szefów państw i rządów krajów UE 

(Rada Europejska). Wynik tych negocjacji zależy od 

zdolności przekonywania i budowania koalicji 

sojuszników popierających nasze stanowisko  

i bardziej korzystny dla nas podział środków. To nie 

są jedynie dyskusje o wskaźnikach i liczbach, ważne 

są takie kwestie, jak wcześniejsze doświadczenia, 

wzajemne zaufanie, pozytywna atmosfera, dobre 

relacje interpersonalne. Do Polski odnoszono się z 

sympatią i podziwem dla naszych osiągnieć. Jednak 

teraz rząd i prezydent ostentacyjnie złamali wiele 

praw i zasad, pogwałcili praworządność, wcześniej 

okazali zupełny brak solidarności w sprawie 

uchodźców, a także kłamali o roli UE w naszym 

rozwoju. Efektem tego jest deklaracja Parlamentu 

Europejskiego uzależniająca nowe ramy finansowe 

Unii na lata 2021-2027 od praworządności. 

Jesteśmy częścią europejskiego klubu, czerpiemy  

z niego wiele korzyści, ale musimy też przestrzegać 

jego reguł. Unia nie jest przeciwko Polsce. Unia jest 

za swoimi obywatelami. Jeżeli prawa obywateli Unii 

są łamane, to my, jako Posłowie do Parlamentu 

Europejskiego mamy obowiązek działać i ich bronić. 

I właśnie to znajdzie odzwierciedlenie w środkach 

przyznanych Polsce przez Unię. 

 

Jako posłowie nie chcemy jednak, aby Polska 

ucierpiała przez nieodpowiedzialną politykę rządu. 

W Parlamencie rozumiemy, że najlepsze  

i najbardziej potrzebne inwestycje są realizowane 

przez tych, którzy są blisko ludzi, czyli przez 

samorządowców. Dlatego Parlament Europejski 

chce, aby pieniądze przyznawane przez Unię, były 

bezpośrednio przeznaczone samorządom lokalnym. 

To pozwoliłoby uniknąć karania Polek i Polaków za 

krzywdzącą politykę rządu. 

Dziękujemy za rozmowę i wizytę w naszej gminie. 

W przypadku pytań lub propozycji 

związanych z niniejszym Informatorem, 

uprzejmie prosimy o kontakt przez pocztę  

e-mail na adres: zp@potegowo.pl 

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

