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UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW 

WÓJTA GMINY POTĘGOWO ZA ROK 

SZKOLNY 2021/2022 

W dniu 31.08.2022r.  Wójt Gminy Potęgowo Dawid 

Litwin wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Waldemarem Zientarskim wręczyli uczniom 

Stypendia Wójta Gminy Potęgowo. Od kilku lat 

stypendia przyznawane są uczniom za wysokie 

wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe.  

 

W tym roku nagrodzono 13 stypendystów 

(przyznano 6 stypendiów naukowych po 250 zł 

miesięcznie przez 10 miesięcy; 1 stypendium 

sportowe i 6 artystycznych w wysokości 1200 zł 

jednorazowo). Wykaz uczniów, którym przyznano 

Stypendium Wójta Gminy Potęgowo za rok szkolny 

2021/2022 stanowi załącznik do zarządzenia Wójta 

Gminy Potęgowo nr 171/2022 z dnia 31.08.2022r. 

https://bip.potegowo.pl/a,23413,zarzadzenie-nr-

1712022-wojta-gminy-potegowo-z-dnia-31-

sierpnia-2022-roku-w-sprawie-przyznania-

ucznio.html  

Mamy nadzieję, że przyznane stypendia przyczynią 

się do osiągania dalszych sukcesów i pozwolą 

jeszcze lepiej rozwijać liczne talenty, pasje i 

zainteresowania. Kandydatom, którym nie udało się 

spełnić w tym roku wymaganych kryteriów, życzymy 

dużo sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym i 

zapraszamy do składania wniosków za rok. 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów. 

SPORZĄDZIŁA: A. SZARY  

SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ ŁUPAWA  

W dniu 25.08.2022r mieliśmy przyjemność 

uczestniczyć w spływie kajakowym rzeką Łupawa, 

mającym na celu promocję produktu turystyki 

kajakowej na terenie Gminy Potęgowo w związku z 

realizacją projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – 

rzeka Łupawa w Gminie Potęgowo”. 

 

Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowanie o 

czym świadczyć może duża frekwencja. Zwodowano 

ponad 60 dwuosobowych kajaków, kilku 

zainteresowanych spływem przyjechało z własnym 

sprzętem dołączając się do grupy.  

Każdy z uczestników otrzymał sportową koszulkę, 

http://www.potegowo.pl/
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etui na telefon oraz saszetkę. 

O bezpieczeństwo uczestników zadbała obsługa 

firmy wynajmującej kajaki. Został przeprowadzony 

instruktarz, a podczas spływu uczestnikom pomagali 

pracownicy firmy. 

 

Spływ rozpoczął się w Łupawie z powstałego z 

projektu pomostu, a kończył przy Elektrowni 

Wodnej w Poganicach, gdzie również mogliśmy 

korzystać z udogodnień powstałych w wyniku 

realizacji projektu. Odcinek nie należał do łatwych, 

na drodze uczestników stało wiele przeszkód, 

niemniej jednak obeszło się bez kąpieli i każdy z 

uczestników dotarł do mety suchą stopą. 

Po spływie na uczestników czekał ciepły 

poczęstunek, kawa i herbata, a każdego 

dopływającego do mety witał wodzirej.  

Zadowolenie uczestników jest najlepszym 

wyznacznikiem powodzenia przedsięwzięcia, a 

dzięki dużemu zainteresowaniu wydarzeniem, Wójt 

Gminy Potęgowo podjął decyzję o cyklicznym 

organizowaniu tego typu wydarzeń. 

OPRACOWANIE: P. KUBICKA 

GRANTY PPGR – RUSZYŁO 

PRZEKAZYWANIE LAPTOPÓW  

Od 22.08.2022 przekazywane są laptopy w ramach 

realizacji projektu Cyfrowa Gmina "Wsparcie dzieci 

z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 

Granty PPGR". 

Wielu mieszkańców Gminy Potęgowo odebrało 

sprzęt wraz z dodatkowym wyposażeniem, które 

udało się zakupić dzięki powstałym w 

wyniku rozstrzygnięcia przetargu oszczędnościom. 

Dostarczono 476 sztuk laptopów wraz z myszkami 

bezprzewodowymi oraz słuchawkami.  

Przekazany umową darowizny sprzęt wraz z 

dodatkowym wyposażeniem ma wspomóc dzieci w 

nauce oraz służyć do nauki zdalnej - o ile zaistnieje 

taka potrzeba. Dzięki przekazanym laptopom, wiele 

rodzin zostanie przygotowany na ewentualny 

lockdown lub inne zdarzenia wymagające pracy z 

domu. 

 

Jest to niewątpliwie duże wsparcie dla rodzin a 

także doskonały prezent dla dzieci 

rozpoczynających nowy rok szkolny. 

OPRACOWANIE: P. KUBICKA 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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WAKACYJNY SIERPIEŃ Z GOK -IEM 

Działo się co nie miara podczas tegorocznych 

wakacji z GOKiem. Każdego dnia gwarnie i radośnie. 

Podczas kolejnych, wakacyjnych i mega aktywnych 

dni, uczestnicy zajęć z GOK mieli mnóstwo okazji do 

wspólnej zabawy, relaksu, jak i do odkrycia swoich 

umiejętności: zamieniali się w małych artystów, 

którzy odkrywali swoje plastyczne umiejętności lub 

podczas zajęć "Wakacyjnej kuchni juniora" w 

kucharzy, którzy przygotowywali ulubione słodkie 

przysmaki i sałatki. Nadmiar energii mogli zaś spalić 

w trakcie zajęć ruchowych, organizowanych 

codziennie w sali GOK.  

 

Ażeby nie popaść w rutynę, dla wszystkich, 

spędzających wakacje z GOKiem przygotowaliśmy 

także propozycję wyjazdów i warsztatów. Wszyscy 

amatorzy słońca i Bałtyku mogli skorzystać 3 

sierpnia z nieodpłatnego wyjazdu na plażowanie w 

Ustce. Było mega słonecznie, a lejący się z nieba żar 

skutecznie chłodziła rześka woda. 10 sierpnia w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbyło się 

"Bibułowe show"! Były tańce hulańce, mega 

animacje i zabawy w bibule! A wszystko pod 

kierunkiem super duetu Duo Paulo.  Następnego 

dnia w GOK- u odbyły się ostatnie z wakacyjnych, 

sportowo- rekreacyjnych zajęć z "Klubem 

aktywnych". Po takim meega wysiłku był czas na 

odpoczynek podczas Bajkowych Wakacji. Kolejną 

wakacyjną propozycją dla dużych i małych były 

warsztaty miodowe,  na których uczestnicy 

dowiedzieli się kilku ciekawostek o pszczołach i ich 

ważnej roli w życiu człowieka, ich ochronie oraz o 

produktach, które dzięki pszczołom uzyskujemy. O 

niezwykłym świecie pszczół opowiadał 

doświadczony pszczelarz Pan Krzysztof Startek z 

Pasieki Królowa Marysieńka. 

"Lato w teatrze" to kolejna propozycja na wakacje w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. 

Dwutygodniowe artystyczne półkolonie "Lato w 

teatrze" to program Instytut Teatralny im. 

Zbigniewa Raszewskiego, realizowany ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

 

W  tegorocznej 15 edycji  programu Stowarzyszenie 

Smak Przygody otrzymało dofinansowanie jako 

jeden 69 ośrodków z całej Polski. Autorskie 

warsztaty przygotowywane przez pedagogów  

i artystów były dla dzieci i młodzieży szansą na 

poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego 

języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie 

siebie i zabawę teatrem.  

Półkolonie realizowane były od 16 do 29 sierpnia,  

a ich zwieńczeniem było przedstawienie finałowe, 

które odbyło się 26 sierpnia w sali Gminnego 

Centrum Kultury w Potęgowie oraz Festyn  pt. 

"Dzień otwartego Teatru",  który odbył się 28 

sierpnia 2022 r. na terenie Tajnej Bazy Pirackiej w 

Grąbkowie.  

 

KOLONIJNA WYMIANA Z GMINAMI 

PARTNERSKIMI 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Od 29 lipca do 5 sierpnia dzieci i młodzież z Gmin 

Partnerskich wypoczywały w Gminie Potęgowo.  Po 

aktywnej sobocie nad Jeziorem Darżyńskim, 

niedziela i poniedziałek minęły równie dynamicznie. 

Wspaniała pogoda sprzyjała relaksowi na 

powietrzu. W niedzielę młodzież odpoczywała w 

Ustce. Nadmorska przygoda rozpoczęła się od 

godzinnego rejsu „Dragonem, pasażerskim statkiem 

stylizowanym na XVII- wieczny galeon, który 

powstał na bazie wojskowego holownika. Po 

południu grupa korzystała z uroków nadmorskiej 

plaży oraz poznawała Ustkę, malownicze 

nadmorskie kąpielisko. Także poniedziałek upłynął 

pod znakiem słońca i zwiedzania. Tym razem 

koloniści wybrali się do Sopotu i Gdańska. Młodzież 

z opiekunami zwiedzili molo w im. Jana Pawła II – 

najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim. Następnie 

z okien autobusu obejrzeli Stadion Energa Gdańsk, 

który został wybudowany specjalnie z myślą  

o mistrzostwach Europy w piłce nożnej, które 

odbywały się w 2012r. w Polsce i na Ukrainie. Ze 

Stadionu koloniści udali się na Westerplatte - 

symbol wybuchu II wojny światowej. Po pysznym 

obiedzie był czas na zwiedzanie miasta, spacer 

Długim Pobrzeżem, podziwianie panoramy miasta z 

wieży widokowej Kościoła Mariackiego.  

W godzinach wieczornych zmęczeni, ale pełni 

wrażeń wrócili do Potęgowa. We wtorek dzieci i 

młodzież oraz opiekunowie odpoczywali w Centrum 

Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie 

mogli aktywnie spędzić czas.  W towarzystwie 

przewodnika, nasi goście zwiedzili unikalne w skali 

świata obiekty, m. in.: Najdłuższa Deska Świata, 

Dom Sybiraka, Bunkier TOW "Gryf Pomorski", 

Kaszubski Świat Bajek, czy Największy Koncertujący 

Fortepian Świata. Jedną z najbardziej 

charakterystycznych atrakcji znajdującą się w CEPR 

jest "Dom do Góry Nogami", w którym nasi goście 

na własnej skórze mogli odczuć efekty zawirowań 

błędnika. Świat do góry nogami ma nie lada gratka 

dla każdego!  

Ruchome Wydmy w Łebie - niewątpliwie największa 

atrakcja Słowińskiego Parku Narodowego były 

kolejnym punktem, do którego dotarli koloniści z 

gmin partnerskich. Przejście wydmowego szlaku o 

długości 5 kilometrów z Rabki do Łeby było nie lada 

wyzwaniem, zwłaszcza że żar lał się z nieba. 

Aktywny wypoczynek nad morzem przypadł do 

gustu wszystkich uczestnikom kolonii. Na 

wszystkich wytrwałych podróżników, po pysznym 

obiedzie, czekał zasłużony wypoczynek na plaży i 

chłodna kąpiel w Bałtyku. 

Czwartek był kolejnym, aktywnym dniem dla 

wypoczywających w Gminie Potęgowo uczestników 

kolonii. Rano, grupa odwiedziła Gminny Ośrodek 

Kultury w Potęgowie, gdzie na dzieci i młodzież 

czekało słodkie powitanie. Następnie, koloniści 

pojechali do Łupawy, gdzie odbyli "neolityczną 

podróż w czasie" ścieżką edukacyjno-dydaktyczną 

szlakiem łupawskich megalitów, na którą zaprosili 

pracownicy Szkoły Podstawowej w Łupawie. Dla 

dzieci i młodzieży przygotowano pyszne kiełbaski z 

ogniska, a na zakończenie spotkania koloniści 

otrzymali pamiątkowe gadżety z Gminy Potęgowo. 

Po południu koloniści zwiedzali młyn i zagrodę 

agroturystyczną państwa Baran. Na zakończenie 

wizyty w Łupawie spotkali się z Proboszczem Parafii 

Łupawa, zwiedzili Kościół Parafialny pw. Matki 

Boskiej Częstochowskiej w Łupawie oraz zabytki 

znajdujące się na terenie kościoła i terenie 

przykościelnym. 

 

 

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych w Gminie 

Potęgowo przebywały na kolonii w gminach 

partnerskich w Ustrzykach Dolnych i Kańczudze od 

5 sierpnia do 12 sierpnia br.  Piękną pogodą 

przywitały ich Ustianowa i Solina: był rejs statkiem 

po Zalewie Solińskim, zwiedzanie elektrowni 

wodnej w Solinie, przejazd koleją gondolową nad 

Jeziorem Solińskim, a na koniec dnia Horlica. 

Wypoczywająca młodzież skorzystała m.in. z 

basenowego relaksu w Zespole Basenów Delfin w 

Ustrzykach Dolnych, przejechała drezynami 

rowerowymi trasę Ustrzyki Dolne - Krościenko, 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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uczestniczyła w warsztatach pieczenia chleba w 

Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych.  

Uczniowie ze szkół podstawowych w Łupawie, 

Potęgowie i Skórowie kontynuując wypoczynek na 

kolonii,  mieli przyjemność zwiedzić piękny 

Sandomierz, czyli Mały Rzym na siedmiu wzgórzach, 

Przemyśl oraz  zamek w Łańcucie i Stary Rynek.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za 

życzliwość, pomoc i gościnę podczas tegorocznej 

kolonijnej wymiany dzieci i młodzieży. 

BIAŁE BOCIANY ROZDANE!  

19 sierpnia br. odbyła się uroczysta gala wręczenia 

"Białych Bocianów". W zabytkowym pałacu  

w Damnicy starosta słupski Paweł Lisowski 

uhonorował osoby, stowarzyszenia i zespoły 

szczególnie zasłużone dla powiatu słupskiego w 

dziedzinie twórczości artystycznej oraz 

upowszechniania i ochrony dóbr kultury.  

 

W tym roku jedną z trzech głównych nagród 

otrzymała Zuzanna Malek, wieloletnia nauczycielka, 

animatorka i społeczniczka z Gminy Potęgowo! 

Nagroda "Białego Bociana" to uhonorowanie jej 

pracy za edukację kulturalną dzieci i młodzieży, 

popularyzację muzyki i śpiewu oraz kultywowanie 

tradycji ludowych!  

Serdecznie gratulujemy Pani Zuzannie i życzymy 

dalszej owocnej pracy!   

WIELKI FINAŁ TOUR DE KONSTYTUCJA  

W sobotę 27 sierpnia odbył się Wielki Finał Tour de 

Konstytucja. Na zaproszenie organizatorów przed 

Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie na scenie jako 

jedna z 5 wokalistów z całej Polski wystąpiła Nikola 

Kędra ,która wokalne szlify zdobywała w Gminny 

Ośrodek Kultury w Potęgowie. Serdecznie 

gratulujemy występu 

 

OPRACOWANIE: GOK 

DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW  

W sierpniu 2022 r. dokonano odbioru zadania: 

„Doposażenie placów zabaw przy przedszkolu i 

żłobku w Potęgowie”.  

 

Celem zadania było doposażenie trzech placów 

zabaw przy nowowybudowanym obiekcie w 

Potęgowie  przy ul. Darżyńskiej. Dodatkowymi 

elementami zamontowanymi dla dzieci 

uczęszczających do żłobka są: kiwak kangurzyca, 

ławka kwiatek, kiwak koń rycerski, tablica 

rysunkowa pojedyncza 2 szt., zaś dla dzieci 

uczęszczających do przedszkola zamontowano 

dodatkowe urządzenia tj.: banan, ławka STOP, 

urban tree, gra językowa, kiwak helikopter, urban 

dynamic tower Basic, gra geometryczna. W ramach 

zadania dokonano również przeniesienia i 

ponownego montażu huśtawki łączonej.  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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Realizacja zadania zapewni bezpieczne, przyjazne 

warunki do rozwoju ruchowego i społecznego dzieci 

oraz stworzy najmłodszym możliwość atrakcyjnego 

i aktywnego spędzania wolnego czasu na wolnym 

powietrzu pod opieką dorosłych. Miejsce to będzie 

sprzyjać nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi 

we wspólnej zabawie i doskonalić umiejętności 

ruchowe dzieci w wieku żłobkowym i 

przedszkolnym.  

 

Wykonawcą zadania była firma Saternus Service Sp. 

z o.o., z którym umowa została podpisana w dniu 31 

marca 2022 r.  

Koszt wykonania zadania wyniósł 98.593,11 zł 

brutto, w tym dla części żłobkowej 13.393,47 zł 

brutto dla części przedszkolnej 85.199,64 zł brutto. 

DOSTAWA CIĄGNIKA Z PŁUGIEM DO 

ZAKŁADU USŁUG PUBLICZNYCH Z.B. W 

POTĘGOWIE  

W dniu 11.08.2022r. do Zakładu Usług Publicznych 

Z.B. w Potęgowie dostarczony został ciągnik marki 

CLASS ARION 450 o mocy 137 KM oraz pług 

lemieszowy KOŁASZEWSKI VARIO o szerokości 

roboczej 2,9 m. 

Dostawcą sprzętu była firma „ULENBERG” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Główczycach. Wykonawca wybrany 

został w postępowaniu przeprowadzonym w trybie 

podstawowym. Wartość zamówienia wyniosła 

515.370,00 zł brutto. Wraz z oferowanym sprzętem 

Wykonawca zapewnia pięcioletni okres gwarancji 

oraz usługę bezpłatnych serwisów.  

Ciągnik oraz pług wyprodukowane zostały w roku 

2022, są fabrycznie nowe i posiadają wyposażenie 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.  

 

Ciągnik przeznaczony będzie do realizacji zadań 

własnych gminy z zakresu utrzymania dróg 

gminnych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków oraz innych 

zadań realizowanych przez Zakład.  

Ciągnik oraz pług zakupione zostały ze środków 

gminy Potęgowo, w tym środków przekazanych 

przez sołectwa gminy Potęgowo w ramach funduszu 

sołeckiego. 

PRZETARG NA SPRZEDAŻ LOKALU 

MIESZKALNEGO W POTĘGOWIE  

W dniu 18 sierpnia 2022 r. ogłoszony został przetarg 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy 

ul. Racławickiej 32A w Potęgowie. Cena 

wywoławcza to 200.000,00 zł. Przetarg odbędzie się  

20 września 2022 r. o godz. 11:00 w sali narad 

Urzędu Gminy Potęgowo. Warunkiem przystąpienia 

do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 

20.000,00 zł na rachunek depozytowy Urzędu 

Gminy Potęgowo z dopiskiem „Wadium – dz. nr 297, 

lokal mieszkalny” w terminie do 16.09.2022r. Przed 

wpłatą wadium należy zapoznać się z pełną treścią 

ogłoszenia, które jest dostępne na stronie 

internetowej bip.potegowo.pl oraz w siedzibie 

Urzędu – pokój nr 23. Serdecznie zapraszamy do 

przystąpienia do przetargu. Dodatkowych 

informacji można zasięgnąć pod nr tel. 59 845 49 86. 

SPORZĄDZIŁA: M. BEREZOWSKA  

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
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CO NOWEGO W PLANOWANIU 

PRZESTRZENNYM? 

Dnia 4 sierpnia 202 2r. na sesji Rady Gminy 

Potęgowo Radni uchwalili zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Potęgowo.  

Zmiany jakie zostały wprowadzone  dotyczyły 

aktualizacji kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Potęgowo i dotyczyły 

obszarów zlokalizowanych przy głównych szlakach 

transportowych naszej gminy tj. terenów w 

Rzechcinie, Grapicach, Skórowie Nowym, 

Potęgowie i Chlewnicy. Potrzeba zmiany 

obowiązującego dotychczas aktu planistycznego 

spowodowana była koniecznością dostosowania 

jego ustaleń do aktualnych uwarunkowań tj. 

budowy drogi ekspresowej S6 i wyznaczeniem w 

związku z tym nowych terenów pod zabudowę.  

Studium jest dokumentem określającym politykę 

przestrzenną gminy. Studium nie jest aktem prawa 

miejscowego, co oznacza, że nie stanowi postawy 

do uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Ustalenia studium są za to wiążące dla organów 

gminy przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń Studium, 

zarówno w zakresie przeznaczenia terenów pod 

określone funkcje, jak również w zakresie zasad 

zabudowy i zagospodarowania poszczególnych 

terenów. 

OPRACOWANIE: A. PADUCH-JUREK 

WSPARCIE DLA GOSPODARSTW 

DOMOWYCH - DODATEK WĘGLOWY   

W związku z wejściem w życie z dniem 12 sierpnia 

2022r. ustawy o dodatku węglowym informujemy, 

że sprawy związane z przyjmowaniem i 

rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku 

węglowego 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 

lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 

zaufanego; 

• za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając 

na adres siedziby GOPS Potęgowo; 

• począwszy od 17 sierpnia  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 węglowy to jednorazowe świadczenie  

w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu 

domowemu, w którym głównym źródłem 

ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, 

kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, 

zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym 

do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie 

lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł 

zarówno dla gospodarstwa domowego 

jednoosobowego jak i gospodarstwa 

wieloosobowego; 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można 

składać do dnia 30.11.2022 r. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po 

dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Szczegóły dotyczące realizacji ustawy zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-

odpowiedzi-dodatek-weglowy  

Wzór wniosku do pobrania: 

https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/wsparcie-dla-

gospodarstw-domowych-dodatek-w%C4%99glowy-

wniosek  

ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA 2022 

W miesiącach sierpień – październik 2022 r. każdy 

pełnoletni mieszkaniec Gminy Potęgowo będzie 

mógł skorzystać z bezpłatnego zabiegu kastracji psa 

lub kota. 

http://www.potegowo.pl/
http://www.facebook.com/ugpotegowo
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy
https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy
https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/wsparcie-dla-gospodarstw-domowych-dodatek-w%C4%99glowy-wniosek
https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/wsparcie-dla-gospodarstw-domowych-dodatek-w%C4%99glowy-wniosek
https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/wsparcie-dla-gospodarstw-domowych-dodatek-w%C4%99glowy-wniosek
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Wysokość środków finansowych jest ograniczona, 

dofinansowanie zostanie zapewnione według 

kolejności dokonanych zgłoszeń. Nabór wniosków 

prowadzony będzie w terminie od 30 sierpnia do 30 

września 2022 roku, lub do wyczerpania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel.  

W przypadku wyczerpania puli środków, 

poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem o 

zakończeniu naboru.  

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest 

dokonanie kolejno następujących czynności: 

1. Złożenie przez pełnoletniego właściciela psa 

lub kota wniosku do Wójta Gminy Potęgowo o 

dofinansowanie wykonania zabiegów wraz  

z aktualnym zaświadczeniem  

a. szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie  

(w przypadku psów/suk), będącego 

mieszkańcem gminy Potęgowo. 

2. Otrzymanie pisemnej informacji o akceptacji 

wniosku i skierowania na wykonanie zabiegów 

w Lecznicy Weterynaryjnej, przez lekarza 

weterynarii z którym Gmina Potęgowo posiada 

zawartą umowę. Skierowania zachowują 

ważność przez okres miesiąca od daty 

wystawienia. 

3. Zakwalifikowanie zwierzęcia do zabiegów i ich 

zrealizowanie w Lecznicy Weterynaryjnej 

„Klinika dla zwierząt”, ul. Armii Krajowej 29, 

76-200 Słupsk.  

4. Do dofinansowania zalicza się tylko usługę 

wykonania zabiegów kastracji (w tym podania 

niezbędnych leków) oraz trwałego 

oznakowania zwierzęcia w ramach profilaktyki 

związanej z zapobieganiem bezdomności 

zwierząt. Wszelkie dodatkowe koszty związane 

z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty 

dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty 

opieki po zabiegowej, w tym zakupu 

dodatkowych leków – ponosi właściciel lub 

opiekun zwierzęcia. 

5. W ramach realizacji planu każdy pies albo kot 

poddany zabiegowi kastracji zostaje trwale 

oznakowany przez wszczepienie mikroczipa. 

Zwierzę nie zostanie oznakowane, jeżeli już 

wcześniej wszczepiono mu mikroczip. Każde 

oznakowane zwierzę zostaje wpisane przez 

zakład wykonujący zabieg, do ogólnopolskiej 

bazy zwierząt oznakowanych Safe – Animal. 

6. Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno 

zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym 

roku budżetowym uzyskać dofinansowanie 

maksymalnie na kastrację jednego psa lub 

kastrację jednego kota. Z możliwości 

wykonania zabiegów finansowanych przez 

Gminę Potęgowo wyłączone są zwierzęta 

utrzymywane przez właścicieli w ramach 

zorganizowanej hodowli, prowadzonej  

w celach zarobkowych. 

7. Udzielenie dofinansowania uzależnione jest od 

wykonania zabiegów nie później niż do dnia 15 

października 2022 r. 

8. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania 

zwierzęcia do wykonania zabiegów należy do 

lekarza weterynarii, który ocenia czy stan 

zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki 

pozwalają na jego przeprowadzenie. 

Zabiegi wykonywać będzie lekarz weterynarii 

Andrzej Baczyński – Lecznica Weterynaryjna „Klinika 

dla zwierząt”, ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, 

tel. 59 842 80 94.  

Akcja jest prowadzona we współpracy z Fundacją 

ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu.  

Mieszkańcy mogą składać wnioski w sekretariacie 

Urzędu Gminy Potęgowo w godzinach pracy Urzędu 

(pon. 7:30 – 16:30, wt. – czw. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 

– 14:30).  

Zasady działania Programu zostały określone  

w Zarządzeniu Wójta Gminy Potęgowo Nr 166/2022 

z dnia 25 sierpnia 2022 roku.  

Wniosek do pobrania na stronie: 

https://potegowo.pl/pl/aktualnosc/wsparcie-dla-

gospodarstw-domowych-dodatek-w%C4%99glowy-

wniosek  
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15 września - Bezpłatne badania mammograficzne 

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są 

w mobilnej pracowni mammograficznej w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi i nie 

wymagają skierowania lekarskiego 

Pracownia mobilna będzie stacjonowała w Potęgowie – 15 września w godzinach od 8.30 

do 11.30 przy Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Szkolna 2b 

Zapraszamy do rejestracji pod nr tel. 58 666 24 44 lub poprzez formularz na stronie 

internetowej http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do 

badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na 

badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie 

były one wykonane w pracowni LUX MED. 

Więcej informacji na stronie www.mammo.pl  

 

1 października zapraszamy na Mistrzostwa Polski o Puchar Nordic 

Walking w Potęgowie. Trasa 5 km i 10 km. Udział w zawodach jest 

bezpłatny dla mieszkańców Gminy Potęgowo. Wystarczy zapisać 

się do 15 września - przy zapisach wybieramy opcję:  

pakiet z koszulką. 

 

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