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Posiadacze KDR maj¹ mo¿liwo�æ
tañszego korzystania z oferty pod-

miotówm.in. z bran¿y spo¿ywczej, pa-
liwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera bud¿ety rodzin wielo-
dzietnych oraz u³atwia dostêp do dóbr
i us³ug. Informacje dotycz¹ce osób
uprawnionych, sposobu z³o¿eniawnio-
sku, sposobu z niej korzystania, wygl¹-
du karty tradycyjnej i mobilnej za-
mieszczone s¹ na stronieMinisterstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Zestaw artyku³ów spo¿ywczych
obejmuje 21 produktów z 7 grup

towarowych.Wpaczkach s¹m.in.:ma-
karony, ry¿e, sery, mleko, przetwory
z warzyw, owoców, konserwy miêsne,
olej, cukier. Warto�æ paczki na jedn¹
osobê wynosi ok. 263 z³.
Uczestnicy Programu mog¹ tak¿e

skorzystaæ z bezp³atnych szkoleñ lub
warsztatów dotycz¹cych, m.in.: przy-
gotowywania posi³ków, dietetyki oraz
zdrowego od¿ywiania, sprawnego za-
rz¹dzania bud¿etemdomowym, zapo-

Prawodoposiadania KartyDu¿ej Ro-
dziny przys³uguje wszystkim rodzicom
orazma³¿onkom rodziców, którzymaj¹
lubmieli na utrzymaniu ³¹cznie co naj-
mniej troje dzieci. Prawo do Karty Du-
¿ej Rodziny przys³uguje tak¿e dzieciom:
w wieku do 18. roku ¿ycia, wieku do
25. roku ¿yciawprzypadku dzieci ucz¹-
cych siê w szkole lub szkole wy¿szej,
bez ograniczeñwiekowychwprzypad-
ku dzieci legitymuj¹cych siê orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym

stopniu niepe³nosprawno�ci, ale tylko
w przypadku, gdy w chwili sk³adania
wniosku w rodzinie jest co najmniej
troje dzieci spe³niaj¹cych powy¿sze
warunki. Karta jest przyznawana nie-
zale¿nie od dochodu w rodzinie. Jej
wydanie jest bezp³atne. Jedyniewprzy-
padku wniosku o dodatkow¹ formê
iwydaniu duplikatu karty pobierane s¹
op³aty.
W celu otrzymania Karty Du¿ej Ro-

dziny nale¿y z³o¿yæ wniosek w gminie
odpowiadaj¹cej miejscu Twojego za-
mieszkania.WGminie Somonino zada-
nie realizuje Gminny O�rodek Pomocy
Spo³ecznej � osoba odpowiedzialna
Aneta Rychert, tel. 58 743-23-76.
Do chwili obecnej KDR wydano 482

rodzinom mieszkaj¹cych na terenie
Gminy Somonino. Tym samym 2128
osób mieszkaj¹cych w Naszej Gminie
mo¿e korzystaæ z systemu zni¿ek i do-
datkowych uprawnieñ zarówno w in-
stytucjach publicznych, jak i w firmach
prywatnych.

stawienie swojej sytuacji ¿yciowej i do-
chodowej. Program cieszy siê du¿¹
popularno�ci¹ w�ród mieszkañców
Gminy Somonino, na chwilê obecn¹
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Somoninie wyda³ 375 skierowañ dla
1188 osób.

Pomoc ¿ywno�ciowa dla mieszkañców gminy
POMOC SPO£ECZNA

bieganiamarnowaniu ¿ywno�ci w celu
zwiêkszenia samodzielno�ci iw³¹czenia
spo³ecznego.
Aktualna edycja programu potrwa

do czerwca 2019 roku. Pomoc mog¹
otrzymywaæ osoby/rodziny znajduj¹ce
siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i uzy-
skuj¹ce dochód nieprzekraczaj¹cy:
1 402 z³ w przypadku osoby samotnie
gospodaruj¹cej oraz 1 056 z³ w przy-
padku osoby w rodzinie. Aby uzyskaæ
wsparcie nale¿y zg³osiæ siê do O�rod-
ków Pomocy Spo³ecznej w celu przed-

Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Somoninie przy wspó³pracy
Pomorskiego Oddzia³u Okrêgowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a,
Stowarzyszenia Trzech Wsi �Kaszubski Zak¹tek� oraz Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Egiertowie realizuje Program Operacyjny Pomoc ¯ywno�ciowa
2014-2020 � Podprogram 2018.

Karta du¿ej rodziny

Ustawa z dnia
5 grudnia 2014 r.
o Karcie Du¿ej
Rodziny wprowa-
dzi³a system zni¿ek
i dodatkowych
uprawnieñ dla
rodzin 3+ zarówno
w instytucjach
publicznych,
jak i w firmach
prywatnych.

WARTO WIEDZIEÆ

www.rodzina.gov.pl
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Miesi¹c luty i marzec by³ bardzo
zapracowanym czasem dla Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w S³awkach.

Zaraznapocz¹tku lutegopanie prze-
prowadzi³y w S³awkach czwarte

warsztaty kulinarne, realizowane w ra-
mach projektu pn. �Miêdzypokolenio-
we warsztaty kulinarne prowadzone
w jêzyku kaszubskim. Wydanie publi-
kacji z autorskimi przepisamiwypraco-
wanymi na warsztatach w jêzyku pol-
sko-kaszubskim� dofinansowanego
ze �rodków Unii Europejskiej.
Z kolei, w dniach 15-17 lutego wraz

z Wójtem Gminy, panem Marianem
Kowalewskim oraz delegacj¹: Kapel¹
z Somonina i pracownikami Gminne-
go O�rodka Kultury, reprezentowa³y
zarówno Gminê Somonino, Pomorze
i Kaszuby na ogólnopolskiej imprezie
�Sercem gotowane w Lubczy� w Gmi-
nie RyglicewMa³opolsce. Podczas tego
wydarzenia Ko³o Gospodyñ w S³aw-
kach zajê³o pierwsze miejsce i dodat-
kowo otrzyma³o nagrodê za przygoto-
wan¹ nalewkê jajeczn¹ �Jajówê�. Panie
przyrz¹dzi³ymiêdzy innymi pulki ze �le-
dziem, zupêbrukwiow¹, kaszubski kuch
marchewny. Wa¿nym punktem tego
spotkania by³o podpisanie porozumie-
nia o wspó³pracy partnerskiej pomiê-
dzy gminami: Jod³owa, Krasnystaw,
Ryglice, Sejny i Somonino. Wspó³praca
ma s³u¿yæ rozwojowi wielop³aszczyz-
nowych i wzajemnie korzystnych sto-
sunkówwdziedzinach: spo³eczno-kul-

Aktywne Ko³o Gospodyñ Wiejskich w S³awkach

turalnych, edukacji, sportu, turystki,
promocji produktu regionalnego,
wspó³pracy pomiêdzy organizacjami
pozarz¹dowymi.
Marzec to intensywny czas na przygo-

towanie siê do Powiatowego Turnieju
Kó³ Gospodyñ Wiejskich. KGW S³awki
rywalizowa³o w piêciu konkurencjach
z Paniami z gminy: Sierakowice, Kar-
tuzy, Przodkowo, ¯ukowo, Stê¿yca, Su-
lêczyno i Chmielno. Zaprezentowa³y
w³asnorêcznie przyrz¹dzony produkt
tradycyjny: �ledziemarynowanewole-
ju. Przedstawi³y tak¿e wykonan¹ przez
siebie tablice pn. �1918-2018My Pola-
cy�. Wziê³y te¿ udzia³ w pokazie mody
� ich zadaniem by³o zaprezentowanie
uszytej przez siebie kreacji nawi¹zuj¹-
cej do has³a �otulona kwiatami�, która
zajê³a I miejsce w tej kategorii. Swoje
umiejêtno�ci komediowe wykaza³y

w scence kabaretowej pn. �Kagiewusz-
ki kandyduj¹ � program wyborczy na
weso³o�, a na koniec za�piewa³y pio-
senkê �O mojej mamie�, której towa-
rzyszy³a inscenizacja.Wprzysz³ymroku
powiatowy turniej odbêdzie siêwGmi-
nie Somonino.
W marcu do zespo³u Ko³a do³¹czy³y

cztery noweosoby. Trzy Panie do³¹czy-
³y do KGW po wcze�niejszym uczest-
nictwie w miêdzypokoleniowych war-
sztatach kulinarnych. Jest to ogromy
sukces, gdy¿ tam, gdzie nowi ludzie,
tamnowepomys³y i �wie¿e spojrzenie.
Do koñca marca Ko³o zg³osi³o udzia³

w ogólnopolskim konkursie kulinar-
nym �Bitwa Regionów�, który polega
naprzygotowaniu regionalnej potrawy
w oparciu o w³asn¹ recepturê i rodzi-
me produkty.
Kwiecieñ i maj bêdzie czasem na do-

piêcie szczegó³ów zwi¹zanych z zakoñ-
czeniem realizacji projektu unijnego.
W ramach projektu wmaju planowany
jestwyjazddoMuzeumWsi S³owiñskiej
w Klukach. To tak¿e czas na dopraco-
wanie wydania publikacji, która bê-
dzie finalnymproduktemmiêdzypoko-
leniowych warsztatów kulinarnych.
W kwietniu czekamy na ukazanie siê
�Kulinarnej Biblii PotrawTradycyjnych�.
Znajd¹ siê w niej dwa pomorskie prze-
pisy autorstwa pañ z Ko³a Gospodyñ
Wiejskich w S³awkach.
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Napocz¹tek zorganizowanowyjazd
do Kina �Remus� w Ko�cierzynie

na film animowany �Ralph Demolka
w internecie� oraz �Lego przygoda II�
w nastêpnym tygodniu. Innym wyjaz-
dem zorganizowanym przez GOK So-
monino by³a wycieczka do utrzymanej
w bajkowym klimacie krainy dzieciê-
cej rozrywki � FunPark w Gdyni.
Ferie to okazja do poznawania no-

wych rzeczy. Podczas zabaw manual-
nych dzieci w³asnorêczne wykonywa³y
walentynkowe serduszka na drewnie
metod¹decoupage, koloroweba³wan-
ki ze skarpetek, pingwinki z wyt³acza-
nek. Du¿o rado�ci przynios³a uczestni-
kom zajêæ w³asnorêcznie przygotowa-
na kolorowamasa � piankolina. Innym
punktem feryjnego programu by³

Aktywne ferie zimowe w Gminie Somonino
Jak ka¿dego roku Gminny O�rodek Kultury w Somoninie wraz z Gminn¹
Bibliotek¹ Publiczn¹ przygotowali dla dzieci akcjê zimow¹ � ferie 2019,
które trwa³y w naszym rejonie w okresie 11.02.2019 � 22.02.2019.
Ka¿dy kolejny dzieñ przynosi³ co� nowego.

konkurs plastyczny pod nazw¹ �Moje
Kaszuby�, gdzie dzieci wykaza³y siê nie
tylko zdolno�ciami plastycznymi, ale
te¿ bogat¹ wiedz¹ na temat naszego
regionu. Dzieci chêtnie uczestniczy³y
w spotkaniach ze stra¿akiem i z £ow-
czym Ko³a £owieckiego �£abêd�� oraz
uczy³y siê, czy te¿ utrwala³y wiedzê na
temat jak udzieliæ pomocy przedme-
dycznej.
Sporym zainteresowaniem cieszy³y

siê interaktywne pokazy i warsztaty
edukacyjne �EduFun� � �W�ciek³y, cie-
k³y azot� oraz �Para i dym�. Najwiêksza
frekwencja by³a jednak na spektaklach
teatralnych �Nowe przygody doktora
Dolittle� i �Lodowa Kraina�wwykona-
niu aktorówze studia TeatralnegoKrak-
-Art z Krakowa.

Na zakoñczenie akcji zimowej, odby-
³o siê rozdanie nagród za udzia³ w kon-
kursie, bal karnawa³owy z licznymi za-
bawami i sto³em pe³nym s³odko�ci.
Dzieñ pó�niej odby³y siê jeszcze XVII
Otwarte Mistrzostwa Gminy w Sza-
chach, licz¹ce ponad sze�ædziesiêciu
uczestnikówwpiêciu kategoriachwie-
kowych.
£¹cznie w akcji zimowej Ferie 2019

zorganizowanejprzezGminnyO�rodek
Kultury w Somoninie wziê³y udzia³
744 osoby.

Konkurs recytatorski poezji i prozy polskiej

Klasy I � III
� I miejsce � Sara Lemañczyk

� Szko³a Podstawowa w Egiertowie
� II miejsce � Daria Walaszkowska

� Szko³a Podstawowa w Borczu

Klasy VII, VIII i klasy gimnazjalne
� I miejsce � Aniela Miloch

� Szko³a Podstawowa w Somoninie
� II miejsce � Oliwia Czaja

� Szko³a Podstawowa w Gorêczynie
� III miejsce � Marta Gawroñ

� Szko³a Podstawowa w Somoninie
� Wyró¿nienie � Julia Grucha³a

� Szko³a Podstawowa w Gorêczynie
� udzia³ � Klaudia Armatowska

� Szko³a Podstawowa w Egiertowie

Do eliminacji powiatowych zakwalifi-
kowali siê uczniowie, którzy zajêli I i II
miejsce w danej kategorii wiekowej.
Organizatorami Konkursu s¹ Gminna
Biblioteka Publiczna i GminnyO�rodek
Kultury w Somoninie.

Dnia 7 marca 2019 roku w Gminnym
O�rodku Kultury w Somoninie odby³y
siê gminne eliminacje XXXVI Woje-
wódzkiego Konkursu Recytator-
skiego Poezji i Prozy Polskiej.

Konkurs przebiega³ w trzech katego-
riach wiekowych: klasy I � III, klasy

IV � VI i klasy VII, VIII i kl. gimnazjalne.
£¹cznie do konkursu przyst¹pi³o 19
uczniów szkó³ podstawowych Gminy
Somonino. Powys³uchaniu wszystkich
uczestników, komisjaw sk³adzie: Arka-
diusz Urban z Centrum Kultury w Kar-
tuzach, Hanna Penkowska z Zespo³u
Szkó³ PonadgimnazjalnychwSomoninie
i Gabriela Litke z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Somoninie � filia Gorê-
czyno, przyzna³a nastêpuj¹ce miejsca:

� III miejsce � Nadia Peek
� Szko³a Podstawowa w Gorêczynie

� Wyró¿nienie � Marcelina Plichta
� Szko³a Podstawowa w Gorêczynie

� udzia³ � Lena Kryszewska
� Szko³a Podstawowa w Borczu

� udzia³ � Kacper Elgert
� Szko³a Podstawowa w Egiertowie

� udzia³ � Malwina Zaborowska
� Szko³a Podstawowa w Somoninie

� udzia³ � Pawe³ Kowalewski
� Szko³a Podstawowa w Somoninie

Klasy IV � VI
� I miejsce � Adam Ducher

� Szko³a Podstawowa w Somoninie
� II miejsce � Anna Klinkosz

� Szko³a Podstawowa w Gorêczynie
� III miejsce � Julia Plichta

� Szko³a Podstawowa w Gorêczynie
� Wyró¿nienie � Aleksandra Kaczmarek

� Szko³a Podstawowa w Somoninie
� udzia³ � Aleksandra Gleinert

� Szko³a Podstawowa w Egiertowie
� udzia³ � ¯aklina Majewska

� Szko³a Podstawowa w Egiertowie
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Dnia 7 kwietnia 2019 roku Gminny
O�rodek Kultury w Somoninie

w³¹czy siê w akcjê VIII Pola Nadziei.
Jest to akcja maj¹ca na celu pomoc
nieuleczalnie chorym na raka, przy-
pominaj¹ca o ludziach cierpi¹cych,
oczekuj¹cych naszej pomocy i opieki
w trudnym okresie ¿ycia.
W godzinach przedpo³udniowych

przy parafialnych ko�cio³ach odbêdzie
siê kwestowanie na rzecz Domowego
Hospicjum w Kartuzach. Ca³o�æ prze-
biega pod znakiem �¯onkil� � symbol
pomocy dla chorych, najbardziej po-
trzebuj¹cych. Organizatorami akcji s¹:
Kartuskie Hospicjum Domowe �Cari-
tas�, GminnyO�rodek KulturywSomo-
ninie, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nychwSomoninie, Szko³a Podstawowa
w Somoninie, Szko³a Podstawowa
w Gorêczynie.

Dnia 12 kwietnia 2019 r. w sali
Gminnego O�rodka Kultury w So-

moninie odbêdzie siê Konkurs Re-
cytatorski Literatury Kaszubskiej
�Rodnô Mówa� � eliminacje gminne.
Celem konkursu jest poznawanie i po-
pularyzacja literatury kaszubskiej, tra-
dycji i folkloru regionu oraz pielêgno-
wanie mowy kaszubskiej. Konkurs
stwarza recytatorom okazjê do indy-
widualnej wypowiedzi artystycznej,
a tak¿emawp³ywnapog³êbianiewra¿-
liwo�ci na urodê literatury kaszubskiej.
Konkurs przebiega w piêciu katego-

riach wiekowych:
� grupa przedszkolna i klasy �O�
� uczniowie szkó³ podstawowych
� uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych

Gminny O�rodek Kultury w Somoni-
ninie organizuje �PowiatowyKon-

kurs Ozdób Wielkanocnych 2019�,
który dedykowany jest dla dzieci i m³o-
dzie¿y powiatu kartuskiego � uczniów
wszystkich typów szkó³. Prace przed-
stawione s¹ do konkursu poprzednich
eliminacjach, przeprowadzonych
w poszczególnych szko³ach.

Konkurs odbywaæ siê bêdzie pod pa-
tronatem Starosty Powiatu Kartuskie-
go i Wójta Gminy Somonino. Ocena
prac prowadzona jest wed³ug kategorii
wiekowych i tematycznych � palma,
stroik na stó³.W pracachmile widziane
s¹ motywy kaszubskie. Rozstrzygniêcie
konkursu i rozdanie nagród nast¹pi
w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz.
14.00 w sali Gminnego O�rodka Kul-
tury w Somoninie. Organizatorami Po-
wiatowego Konkursu Ozdób Wielka-
nocnych s¹ Gminny O�rodek Kultury
i Gminna Biblioteka Publiczna w So-
moninie.

Pracownicy GOK � dzieciom, wiel-
kanocny objazd z zaj¹cami do

dzieci szkó³ podstawowych i przed-
szkoli Gminy Somonino.

Co czeka nas w najbli¿szych miesi¹cach
w ofercie kulturalnej?

KULTURA

Dnia 15 kwietnia 2019 r. pracowni-
cy Gminnego O�rodka Kultury i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Somoninie
wraz z akordeonist¹ odwiedz¹ z Zaj¹cz-
kiem wszystkie szko³y i przedszkola
Gminy Somonino oraz przedszkole
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w Kie³pinie. Ponad 1500 dzieci zosta-
nie obdarowanych s³odkimi upomin-
kami. Zaj¹czkowa ekipa poczêstuje
równie¿ wszystkie dzieci s³odyczami
przekazanymi przez Wójta Gminy
Somonino, Mariana Kowalewskiego.
W poprzednich latach wszystkie dzieci
z wielk¹ rado�ci¹ przyjmowa³y w swo-
ich placówkach niecodziennych go�ci,
którzy niezwykle mi³o byli witani rów-
nie¿ przez przechodniów, zarówno
dzieci, jak i doros³ych.

W dniu 25 kwietnia 2019 roku
w sali GminnegoO�rodka Kultu-

ry w Somoninie odbêdzie siê �Studnia
Talentów�. Konkurs dla osób, które
chcia³yby zaprezentowaæ swoje zdol-
no�ciw ró¿nych formach artystycznych
i w dowolnej tematyce, zgodnie z re-
gulaminem. Konkurs adresowany jest
do dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawo-
wych z terenu Gminy Somonino. Orga-
nizatorami Konkursu s¹ Gminny O�ro-
dek Kultury i Gminna Biblioteka Publi-
czna w Somoninie.

MAJ

Dnia 1 maja 2019 roku w Ostrzy-
cach odbêdzie siê �Wi�ta Wio...

czyli na kaszubsk¹ nutê� � Turniej
wo�niców i hodowców koni zimno-
krwistych na Kaszubach. Impreza
o charakterze rekreacyjno-kulturalno-
-turystycznym z akcentem folklorysty-
cznym dla wo�niców, mieszkañców
i turystów. Prezentuje narzêdzia i zwy-
czaje Kaszubów. W programie przewi-
dziane s¹: konkursy sprawno�ciowe
z udzia³em koni, konkurencje dla dzieci
i doros³ych oraz wystêp kapeli kaszub-
skiej. Celem imprezy jest zachowanie
dziedzictwa kulturowego Kaszub i poka-
zanie lokalnego folkloru.Miejscem za-
wodów jestpolebiwakowe�Stolemek�
nad piêknym Jeziorem Ostrzyckim.
Organizatorami konkursu s¹: Gminny
O�rodek Kultury w Somoninie, Cen-
trum Rekreacji �U Stolëma� i Hodowcy
Kaszubskich Koni Zimnokrwistych.

Dnia 2 maja 2019 roku w Ostrzy-
cach odbêdzie siê �Bëlny Wic�,

czyli Kaszubska Biesiada Kabaretowa.
Celem tej imprezy jest zachowanie
dziedzictwa kulturowego Kaszub, pro-
mocja folkloru kaszubskiego, kultywo-

wanie jêzyka i muzyki kaszubskiej, po-
kazanie i przybli¿enie turystom rodzin-
nego dowcipu i gadek kaszubskich.
Imprezê rozpoczyna przemarsz kapeli
i kabaretów, które wspólnie na scenie
wielkiego namiotuwitaj¹ i bawi¹ go�ci.
Jest to wielka gratka zarówno dla mie-
szkañców jak i turystów przebywaj¹-
cych podczas d³ugiego weekendu ma-
jowego w Gminie Somonino i na Ka-
szubach. Organizatorami konkursu s¹:
Gminny O�rodek Kultury w Somoninie
i Stowarzyszenie Przyjazna Wie� Ka-
szubska.

Wdniu 16 maja 2019 roku Gmin-
naBiblioteka PublicznawSomo-

ninie zorganizuje Konkurs Fotograficz-
ny �Moja GminawObiektywie�. Kon-
kurs adresowany jest do dzieci i m³o-
dzie¿y szkó³ podstawowych Gminy So-
monino, a tak¿ewszystkich zaintereso-
wanych spoza gminy. Celem konkursu
jest zachêcanie m³odych ludzi do poz-
nania ciekawych miejsc w Gminie So-
monino, kszta³towaniewyobra�ni oraz

promocja form wypoczynku na ³onie
natury. Dla zwyciêzców w poszczegól-
nych kategoriach przewidziane s¹ na-
grody rzeczowe. Organizatorem Kon-
kursu jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Somoninie i GminnyO�rodek Kultury.

Wdniu 31 maja 2019 roku na sta-
dionie w Somoninie przy Radbur

Sp. z.o.o. odbêdzie siê Dzieñ Dziecka.
Jest to impreza plenerowa, której ucze-
stnikami s¹ dzieci w wieku przedszkol-
nym i szkolnym � mieszkañcy Gminy
Somonino.GminneobchodyDniaDzie-
cka to forma integracji dzieci z ca³ej
gminy. Dzieci mog¹ skorzystaæ nieod-
p³atnie ze zje¿d¿alni, zamkówdmucha-
nych, przeja¿d¿ek kucykami i ogl¹daæ
wystêpyartystówcyrkowych.Nakoniec
wszyscy otrzymuj¹ s³odki poczêstunek.
Organizatorami imprezy s¹: Gminny
O�rodek Kultury i Gminna Biblioteka
Publicznaw Somoninie oraz Stowarzy-
szenie PrzyjaznaWie�Kaszubska. Zada-
nie jest dofinansowane z bud¿etuGmi-
ny Somonino.



KWARTALNIK GMINY SOMONINO8

Nowinë nr 1/2019 OCHRONA �RODOWISKA

Dofinansowanie nowych �róde³ ciep³a
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych!

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
� w trosce o zdrowie, klimat i �rodowisko!

Od ubieg³ego roku mieszkañcy
województwa pomorskiego mog¹
sk³adaæ wnioski o dofinansowanie
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdañsku przy ul. Rybaki Górne 8
w ramach Programu Czyste Powietrze.

Wielko�æ dotacja uzale¿niona jest od kryterium dochodowego:

Program Czyste Powietrze to mo¿liwo�æ uzyskania
wsparcia finansowegow formie dotacji i/lub po¿ycz-
ki przez osoby fizyczne, w³a�cicieli domów jedno-
rodzinnych na:
� wymianê starego kot³a grzewczego (podstawado

uzyskania dotacji to posiadanie lub zakup �ród³a
ciep³a zgodnego zwymaganiami �Ekoprojektu�),

� termomodernizacjê budynku,
� wymianê stolarki okiennej, drzwi zewnêtrznych,

bramy gara¿owej,
� instalacje fotowoltaiczne i solarne (tylko w for-

mie po¿yczki).

Dokumenty dotycz¹ce programu, w tym wniosek
o dofinansowanie znajduj¹ siê na Portalu Benefi-
cjenta.

Program realizowany bêdzie w latach 2018-2029. Nabór prowadzo-
ny jest w trybie ci¹g³ym. Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej umo¿liwia spotkania oraz pomoc przy wype³-
nianiu wniosku o dofinansowanie, po uprzednim kontakcie telefo-
nicznym.
Rezerwacja terminu: (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21

Tabela nr 1
Dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mog¹
skorzystaæ z ulgi termomodernizacyjnej,
w szczególno�ci Wnioskodawców, których
dochody nie podlegaj¹ opodatkowaniu.

Tabela nr 2
Dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczaj¹c siê indywidualnie
lub wspólnie z ma³¿onkiem, bêd¹ mogli skorzystaæ z ulgi
termomodernizacyjne.

Osoby zainteresowane Programem
Czyste Powietrze s¹ obs³ugiwane
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdañsku:
� w poniedzia³ki w godz. 10.00-18.00.

1 2 3 4 5

I do 600 90% do 10% do 100%

II 601-800 80% do 20% do 100%

III 801-1000 70% do 30% do 100%

IV 1001-1200 60% do 40% do 100%

V 1201-1400 50% do 50% do 100%

VI 1401-1600 40% do 60% do 100%

VII 1601 wzwy¿ 30% do 70% do 100%
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Po¿yczkaTABELA nr 1

1 2 3 4 5

I do 600 90% do 10% do 100%

II 601-800 80% do 20% do 100%

III 801-1000 67% do 33% do 100%

IV 1001-1200 55% do 45% do 100%

V 1201-1400 43% do 57% do 100%

VI 1401-1600 30% do 70% do 100%

VII powy¿ej 18% do 82% do 100% do 85 528

15% 85% do 100% od 85 528
do 125 528

0% 100% do 100% powy¿ej
125 528
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W dniu 8 marca 2019 roku Rada Gminy Somonino podjê³a uchwa³ê
w sprawie ustalenia stawek op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkaniec bêdzie musia³ wnie�æ op³atê stanowi¹c¹ wynik iloczynu stawki op³aty i liczby
mieszkañców zamieszkuj¹cych dan¹ nieruchomo�æ. Miesiêczna stawka w gospodarstwie,
w którym gospodaruje siê odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 15 z³otych
od osoby. Natomiast w przypadku gospodarstw, w których odpady komunalne nie s¹ zbierane
w sposób selektywny wynosi 26 z³otych od osoby.

W zwi¹zku z ustaleniem stawki op³aty od osoby, Urz¹d Gminy Somonino zwraca siê z pro�b¹
do mieszkañców o sk³adanie nowych deklaracji w przypadku zmian maj¹cych wp³yw na wyso-
ko�æ op³at �mieciowych (tj. narodziny dziecka, wprowadzenie b¹d� wyprowadzenie siê osób,
tymczasowe zamieszkanie, wynajem domu, lokalu lub zgon).

Stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi pozosta³ymi po segregacji
powsta³ymi na nieruchomo�ciach, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady
komunalne:
a) za pojemnik 120 litrów � w wysoko�ci 42 z³ote za jednorazowe opró¿nienie pojemnika,
b) za pojemnik 240 litrów � w wysoko�ci 63 z³ote za jednorazowe opró¿nienie pojemnika,
c) za pojemnik 1100 litrów � w wysoko�ci 217 z³otych za jednorazowe opró¿nienie pojemnika.

Stawki op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny,
powsta³ymi na nieruchomo�ciach, na których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹ odpady
komunalne:
a) za pojemnik 120 litrów � w wysoko�ci 74 z³ote za jednorazowe opró¿nienie pojemnika,
b) za pojemnik 240 litrów � w wysoko�ci 111 z³ote za jednorazowe opró¿nienie pojemnika,
c) za pojemnik 1100 litrów � w wysoko�ci 380 z³otych za jednorazowe opró¿nienie pojemnika.

Uchwa³a wejdzie w ¿ycie pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

SZKOLENIE
dla rolników z zasad uboju na u¿ytek w³asny

WójtGminy Somonino informuje,
¿e Rada Powiatowa Pomorskiej

Izby Rolniczej Powiatu Kartuskiego
oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Kartuzach og³aszaj¹ nabór na szko-
lenie teoretyczne z �Zasad ochrony
zwierz¹t podczas ich u�miercania przy
przeprowadzaniu uboju zwierz¹t wy-
korzystywanych do produkcji miêsa
na u¿ytek w³asny�.

Szkolenie kierowane jest do rolni-
ków oraz osób ubiegaj¹cych siê o zdo-
bycie kwalifikacji uprawniaj¹cych do
uboju zwierz¹t w gospodarstwie na
u¿ytek w³asny.
Termin oraz miejsce szkolenia teo-

retycznego zostan¹ ustalone tu¿ po
zweryfikowaniu list z osobami chêtny-
mi na szkolenie.

Udzia³ mo¿liwy jest tylko po wcze�-
niejszymzg³oszeniu telefonicznympod
nr PIR w Kartuzach u pani Anny Pisak
601-147-548 oraz u pana Zygmunta
Stromskiego � Przewodnicz¹cego Rady
Powiatowej PIR Powiatu Kartuskiego
tel. 603-711-705.

Uwaga! Nowe stawki za �mieci
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Jest to najwiêksza kampania w Pol-
sce promuj¹ca zdrowy tryb ¿ycia

i zrównowa¿on¹ mobilno�æ w�ród
dzieci przedszkolnych, uczniów szkó³
podstawowych oraz grona nauczyciel-
skiego. Rowerowy Maj, poprzez zaba-
wê po³¹czon¹ z elementami rywaliza-
cji, popularyzuje rower jako �rodek

Rowery z aktywnym GPS�em i wbu-
dowanym terminalem pozwol¹ na

szybkie i ³atwe ich wypo¿yczanie. Dziêki
temu mo¿na wyszukaæ najbli¿szy wolny
pojazd oraz go zarezerwowaæ. Nato-
miast pozostawienie roweru mo¿liwe
jest przy dowolnym stojaku.
Gmina Somonino otrzyma docelo-

wo 10 rowerów oraz 15 stojaków,
zlokalizowanych w Somoninie oraz
Ostrzycach.
Wypo¿yczenie roweru jest intuicyjne

i proste. Dokonaæ bêdzie mo¿na tego
za pomoc¹ aplikacji, karty zbli¿eniowej
lub Biura Obs³ugi Klienta. Aby zwróciæ

Rower metropolitalny

www.rowermevo.pl
Najnowocze�niejszy system rowerów miejskich IV generacji zosta³ 26 marca
2019 roku uruchomiony na Pomorzu � stacje postoju, 3800 sztuk rowerów
wraz z systemem informatycznym oraz aplikacj¹ dla u¿ytkowników.

rower wystarczy zamkn¹æ blokadê
znajduj¹c¹ siê na tylnym b³otniku pod
komputerem pok³adowym.
ZachêcamyMieszkañców do odwie-

dzenia strony www.rowermevo.pl.
Ju¿ teraz mo¿na dokonywaæ rejestra-
cji w systemie. Na mapie mo¿na zoba-
czyæ stacje MEVO, strefy dozwolone
i niedozwolone, gdzie zwrot roweru
bêdzie wi¹za³ siê z dodatkow¹ op³at¹.
Pomocna mo¿e byæ zak³adka �Jak to
dzia³a�, gdzie przystêpnie opisanowie-
le zagadnieñ zwi¹zanych z u¿ytkowa-
niem roweru.

Pierwszy etap zak³ada uruchomienie
30% floty rowerów (tj. 1224 szt.) oraz
ca³ej infrastruktury postojowej oraz za-
plecza teleinformatycznego. O termi-
nie uruchomienia ca³o�ci, czyli 4080
rowerów,bêdziemy informowaæwpó�-
niejszym terminie.
Projekt wspó³finansowany jest

ze �rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Dofinansowanie ze �rod-
kówunijnych dla ca³egowojewództwa
wynosi 17 218 259 z³.

Rowerowy Maj!

transportu do szko³y, uczy dobrych
i zdrowych nawyków, które utrzymuj¹
siê równie¿ po zakoñczeniu kampanii.
Zasady kampanii s¹ bardzo proste:

uczeñ lub nauczyciel, którywmaju do-
trze na lekcje w sposób aktywny: na
rowerze, hulajnodze, rolkach czydesko-
rolce, otrzymuje naklejki do rowero-

wego dzienniczka i na wspólny plakat
klasowy. Dla najaktywniejszych uczest-
ników, klas i placówek przewidziane s¹
atrakcyjne nagrody.

Gmina Somonino wraz ze Szko³¹ Podstawow¹ w Gorêczynie do³¹czy³a
do Ogólnopolskiej Kampanii pt. �Rowerowy Maj 2019�.

www.rowerowymaj.eu
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Celem zawodów jest popularyzacja
tenisa sto³owego, wy³onienie mi-

strza szkó³ ponadgimnazjalnychpowia-
tu kartuskiego, a nade wszystko, roz-
wijanie umiejêtno�ci i sprawno�ci fizy-
cznej m³odzie¿y szkolnej. W turnieju
udzia³ wziê³o 12 zawodników repre-
zentuj¹cych trzy szko³y powiatu kartu-
skiego:
1. Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólno-

kszta³c¹cych w Kartuzach,
2. I Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kar-

tuzach.
3. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych

w Przodkowie.
Zwyciêzcy w kategoriach indywidual-
nych otrzymali dyplomy i nagrody rze-
czowe. Wyniki dru¿ynowe przedsta-
wia³y siê nastêpuj¹co:
� I miejsce i Puchar Starosty Powiatu
Kartuskiego � ZSZiO Kartuzy,

Na pocz¹tku marca 2019 roku od-
by³y siê Mistrzostwa Okrêgu U16

wbiegachprze³ajowychwCz³uchowie.
Zawodniczka Akademii Biegowej Kar-
tuzy, JuliaGrucha³anadystansie1,5 km
zajê³a najwy¿sze miejsce na podium.
UczennicaVIII klasy sportowej Szko³y

Podstawowej w Gorêczynie reprezen-
towa³a Gminê Somonino na kolejnych
zawodach prze³ajowych � Miêdzywo-
jewódzkichMistrzostwachM³odzików.
Makroregion odby³ siê 30 marca na
terenie o�rodka wczasowego w Gar-
czynie, gdzie wygra³a wy�cig na dy-
stansie 2,5 km.
Tonie pierwszy sukces Julii.Wewrze-

�niu 2018 roku podczas najwa¿niejszej
imprezy lekkoatletycznej w kraju, zdo-
by³a tytu³ wicemistrzyni Polski m³odzi-
czek U16 w Be³chatowie. Wywalczy³a
wówczas swój pierwszy medal krajo-
wego czempionatu. Trzymamy kciuki
i ¿yczymy jeszcze wielu sukcesów.

Julia Grucha³a � nasz¹ Mistrzyni¹

Dnia 23 lutego 2019 roku w sali
Gminnego O�rodka Kultury w So-

moninie odby³y siê XVII Otwarte Mis-
trzostwa Gminy w Szachach. Turniej
by³ adresowany do wszystkich chêt-
nych: dzieci im³odzie¿y �mieszkañców
Gminy Somonino i nie tylko.W turnie-
ju wziê³o udzia³ 68 szachistów. Orga-
nizatorem by³ Gminny O�rodek Kultu-
ry w Somoninie oraz Klub Szachowy
�ORMUZD� z Kartuz. Zawody mia³y na
celu popularyzacjê sportu szachowego,
integracjêdzieci im³odzie¿yoraz zachê-
cenie do innej formy spêdzania wolne-
go czasu. Zwyciêzcy otrzymali puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe.

Du¿e zainteresowanie
szachami

Turniej Tenisa Sto³owego �Dwie rakiety�

W dniu 8 lutego 2019 roku w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Gorêczynie odby³ siê XXI Powiatowy Turniej Tenisa Sto³owego
Szkó³ Ponadgimnazjalnych �DWIE RAKIETY�.

� II miejsce i Puchar Wójta Gminy So-
monino � I LO Kartuzy i ZSP Przod-
kowo.
Organizatorami Turnieju Tenisa Sto-

³owego �DWIE RAKIETY� byli: Gminny
O�rodek Kultury w Somoninie, Staro-
stwo Powiatowe w Kartuzach i Stowa-
rzyszenie �Przyjazna wie� Kaszubska�
w Somoninie.

Natomiast 22marca 2019 rokuw hali
sportowej przy Szkole Podstawowej
w Gorêczynie odby³ siê XVIII Woje-
wódzki Turniej Tenisa Sto³owego repre-
zentacji Powiatów Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych �DWIE RAKIETY�.
W turnieju udzia³ wziê³o 23 zawod-

ników reprezentuj¹cych 6 powiatów
województwa pomorskiego: kartuski,
ko�cierski, wejherowski, tczewski,
gdañski i nowodworski. W wynikach

dru¿ynowych I miejsce i Puchar Staro-
sty Kartuskiego zaj¹³ Powiat Wejhe-
rowski. Natomiast II miejsce i Puchar
Wójta Gminy Somonino otrzyma³ Po-
wiat Kartuski. III miejsce i Puchar Prze-
wodnicz¹cegoPomorskiego Zrzeszenia
LZSwGdañsku zdoby³ Powiat Tczewski.
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Spo³eczne cele projektu to:
� poprawa warunków ¿ycia i zdrowia
ludno�ci;

� stymulowanie rozwoju gospodarcze-
go gminy i regionu poprzez popra-
wê atrakcyjno�ci inwestycyjnej;

� wzrost atrakcyjno�ci turystycznej
obszaru gminy.

W ramach projektu zaplanowano:
� roboty budowlane w zakresie budo-
wy sieci kanalizacyjnej w miejsco-
wo�ciach: Egiertowo, Gorêczyno,
Rybaki, R¹ty;

� roboty budowlane w zakresie budo-
wy sieci wodoci¹gowej w miejsco-
wo�ci Egiertowo;

� roboty budowlane w zakresie prze-
budowy stacji uzdatniania wody
w Rybakach;

� zakup sprzêtu w postaci zakupu po-
jazdu wielofunkcyjnego do obs³ugi
sieci oraz dwóch agregatów pr¹do-
twórczych do awaryjnego zasilania.

W wyniku realizacji projektu do sieci
kanalizacyjnej zostanie pod³¹czonych
358 mieszkañców gminy, za� do sieci
wodoci¹gowej kolejnych 10 osób.
Realizacja inwestycji przyczyni siê do
poprawy jako�ci �rodowiska natural-
nego w gminie, zapewniaj¹c efektyw-
ny odbiór i oczyszczenie �cieków oraz
poprawê jako�ci dostaw wody do od-
biorców.
Realizacja projektu rozpoczê³a siê w IV
kwartale 2018 roku, a jej zakoñczenie
planowane jest na III kwarta³ 2020
roku. Agregaty pr¹dotwórcze zosta³y
ju¿ zakupione. Obecnie trwaj¹ roboty
budowlane zwi¹zane z poszczególny-
mi dzia³aniami w ramach projektu.

�Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-
-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino�
Gmina Somonino rozpoczê³a realizacjê projektu pn. �Rozbudowa
i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji
Somonino�. Jego celem jest rozwi¹zanie problemu gospodarki wodno-
-�ciekowej w obszarze aglomeracji Somonino oraz dostosowanie
aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej pañstwa i regionu.

Planowane efekty rzeczowe:
� d³ugo�æ wybudowanej sieci kanali-
zacji sanitarnej � 8,5 km.

� liczbamodernizowanych stacji uzda-
tniania wody na potrzeby komunal-
ne � 1 szt.

� d³ugo�æ wybudowanej sieci wodo-
ci¹gowej � 302,2 m.

Warto�æ projektu wynosi
8 925 542,89 z³.

Natomiastwysoko�æ dofinansowania
ze �rodkówUnii Europejskiejw ramach
ProgramuOperacyjnego Infrastruktu-
ra i �rodowisko 2014�2020 wynosi

4 660 256,07 z³.
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Ruszaj¹ dalsze prace zwi¹zane
z budow¹ drogi gminnej
Gmina Somonino bêdzie w roku bie¿¹cym dalej kontynuowaæ realizacjê
zadania pn. �Budowa drogi gminnej relacji Somonino � Gorêczyno�.

¿enia do 2020 roku. Obecnie trwa
przygotowanie procedury przetargo-
wej w celu wy³onienia wykonawcy za-
dania.
W kwietniu zostanie wys³ana infor-

macja do beneficjentów programu
o wp³acie zaliczki na wdro¿enie pro-
jektu z terminem do koñca kwietnia
2019 r.
Nastêpnie planowane jest równie¿

spotkanie zmieszkañcamiwceluprzed-
stawienia szczegó³ów wdra¿ania.

Umowa obejmuje ³¹cznie dofinan-
sowanie wysoko�ci 10 mln z³ na

instalacje fotowoltaicznenabudynkach
prywatnych i gminnych, a poziom do-
finansowania bêdzie wynosi³ 76,85%
wydatków kwalifikowalnych.
W Somoninie instalacje fotowolta-

iczne zostan¹ zainstalowane na 107
budynkach prywatnych oraz na 8 bu-
dynkach u¿yteczno�ci publicznej. Pla-
nowany termin realizacji to koniec
roku 2019, z mo¿liwo�ci¹ jego wyd³u-

Na to przedsiêwziêcie w 2018 roku
gmina z³o¿y³a wniosek o dofinan-

sowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016-2019 i ze swoim
zadaniem znalaz³a siê na 3. miejscu
listy rankingowej.
Kwota dofinansowaniawynosi 3mln

z³. Jest to maksymalna warto�æ, o jak¹
mo¿naby³o siê ubiegaæ. Obecnie trwa-
j¹ procedury przetargowe, maj¹ce na
celu wy³onienie wykonawcê robót
budowlanych.
Zakres robót obejmuje budowê od-

cinka ulicy Kasztelañskiej na terenie
miejscowo�ci Gorêczyno i Somonino
oraz ulicy Ceramicznej w Somoninie
o ³¹cznej d³ugo�ci 3,2 km. Projekt obej-
muje tak¿e budowê skrzy¿owañ z dro-
gami gminnymi, w tym w³¹czenie do
drogi wojewódzkiej nr 224. Projekt
przewiduje oznakowanie i wykonanie

Eko Energia od Somonina a¿ po Przywidz

przej�æ dla pieszych, w tym przej�cie
dla pieszych zlokalizowane na jednym
z azyli na ul. Kasztelañskiej. Planowany
wewniosku zakres robót budowlanych
obejmuje równie¿: wykonanie war-
stwy �cieralnej na budowanej drodze;
wykonanie �cie¿ki rowerowej, budowie
chodnika jedno- i dwustronnego na
przebiegu wnioskowanych odcinków,

Gmina Somonino w partnerstwie Gminy Przywidz jest beneficjentem
projektu pn. �Eko Energia od Somonina a¿ po Przywidz", który jest
wspó³finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

budowê o�wietlenia ulicznego, wyko-
nanie oznakowania pionowego i pozio-
mego, prace wykoñczeniowe. Prace
ruszaj¹ na pocz¹tku kwietnia.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
prowadzi program rozwoju ma-

³ej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej o charakterzewielopokoleniowym
� Otwarte Strefy Aktywno�ci (OSA).
GminaSomoninow2018 rokuotrzy-

ma³a dofinansowanie na budowêpla-
cu zabawwraz z si³owni¹ zewnêtrzn¹
w Borczu. Ca³kowity koszt inwestycji
wynosi 101 615 z³, a kwota dofinan-
sowania to 48 000 z³.
Otwarte Strefy Aktywno�ci (OSA) to

ogólnodostêpne plenerowe miejsca
sportu, rekreacji i odpoczynku sprzyja-
j¹ce integracji spo³ecznej i skierowane
do ró¿nych grup wiekowych. Zadanie
zostanie wykonane do sierpnia 2019 r.
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Przy Szkole Podstawowej im. �w. Fran-
ciszka z Asy¿u w Egiertowie od kilku
lat dzia³a Stowarzyszenie �Moja wie�
� nasza szko³a�. W ramach dzia³alno-
�ci tego stowarzyszenia w kwietniu
i w maju odbêdzie siê organizacja wy-
cieczek rowerowych. Odbywaæ siê
one bêd¹ wyznaczon¹ tras¹ Szlakiem
Hutniczym biegn¹cym na trasie Wie-
¿yca � Po³êczyno � Tr¹tkownica.
Zadania projektu bêd¹ realizowane

we wspó³pracy z dyrekcj¹ szko³y.

W Szkole Podstawowej im. �w.
Franciszka z Asy¿uw Egiertowie

we wspó³pracy z Fundacj¹ Przyjazny
�wiat Dziecka po raz drugi odbywa siê
akcja zbiórki makulatury na rzecz ro-
dzinnych domów dziecka pod has³em
�Przywróæmy dzieciom u�miech�.
Celem akcji jest pomoc dzieciom

przebywaj¹cymw rodzinnych domach
dziecka. Zbiórka makulatury odbywa
siê w drugi pi¹tek ka¿dego miesi¹ca
i bêdzie trwa³a do 10 maja 2019 r.
Koordynatorami akcji s¹ nauczycielki:
Hanna Brylowska, Ma³gorzata Sala-
monoraz EwaPiotrowska.Mechanizm
akcji jest prosty. Uczniowie przynosz¹
w wyznaczony dzieñ zalegaj¹ce w ich
domach stare gazety, ksi¹¿ki, tekturê.
Potem fundacja odbiera zbiórkê papie-
ru ze szko³y. Do tej pory zebrano 1320
kilogramów makulatury z pomoc¹
uczniów i rodziców.
Projektmawymiar edukacyjny. Uczy

dzieci i m³odzie¿ empatii, a tak¿e po-
kazuje, ¿e nale¿y pomagaæ innym.
Uczniowie poprzez edukacjê ekolo-
giczn¹ zdobywaj¹ wiedzê na temat
segregowania odpadów i od najm³od-
szych lat wdra¿aj¹ j¹ w ¿ycie. Bardzo
dziêkujemywszystkim za zaanga¿owa-
nie w nasze przedsiêwziêcie i prosimy
o dalsz¹ pomoc.

Wdniu 17 maja 2019 roku w Szko
le Podstawowej im. Ziemi Ka-

szubskiej w Gorêczynie odbêd¹ siê
obchody Dnia Ziemi pod has³em
�Ochrona zagro¿onych gatunków�.
W ramach tegorocznego �wiatowego
Dnia Ziemi odbêd¹ siê warsztaty przy-
rodnicze pod kierunkiem zaproszo-
nych go�ci z O�rodka Edukacji Ekolo-
gicznej z Szymbarku. W przerwie miê-
dzywarsztatami uczniowiewybior¹ siê
w teren, aby posprz¹taæ okolicê wokó³
szko³y. Uczniowie klasy VII wraz z chó-
rem szkolnymprzygotowuj¹ na t¹ oko-
liczno�æ monta¿ s³owno-muzyczny pt.
�Zacznij od siebie�. W ramach podsu-
mowania apelu zostanie wy�wietlony
film edukacyjny dotycz¹cy zagro¿o-
nych gatunków na Ziemi.

Cykliczna akcja zbierania makulatury w Egiertowie

Program promuje ruch na �wie¿ym
powietrzu, mo¿liwo�æ rozwijania zain-
teresowañ sportowych i turystycznych,
forsuje przekonanie, ¿e aktywno�æ ru-
chowa powinna byæ uto¿samiana ze
zdrowiem. Rower to �wietny �rodek
lokomocji, w ka¿dej chwili mo¿na siê
zatrzymaæ, odpocz¹æ, zachwyciæwido-
kiem. Dziêki niemu uczniowie mog¹
poznaæ uroki swojej �Ma³ej Ojczyzny�.
Realizacja zadania jest wspó³finanso-
wana ze �rodków bud¿etu gminy.

Dwa kó³ka maj¹ moc!

Dzieñ Ziemi!

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy uczniów szkó³ podstawowych i oddzia³ów gimnazjalnych
z terenu Gminy Somonino do wziêcia udzia³u w konkursie fotograficznym,
którego celem jest uwiecznienie na fotografii najpiêkniejszych miejsc na obszarze
naszej gminy. Warunki uczestnictwa w konkursie:
� nades³anie max. 2 plików ze zdjêciami na adres e-mail: sp2somonino@wp.pl
do dnia 10.05.2019 r., podaj¹c imiê i nazwisko, klasê oraz szko³ê,

� z³o¿enie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (u nauczyciela geografii).

Konkurs sk³ada siê z nastêpuj¹cych etapów:
� wstêpna elektroniczna weryfikacja nades³anych zdjêæ przez komisjê konkursow¹,
� wywo³anie zdjêæ zakwalifikowanych do II etapu konkursu, zorganizowanie wystawy,
uroczyste nagrodzenie uczestników konkursu za uzyskane miejsca I-III oraz nagrody
pocieszenia dla autorów wszystkich zdjêæ z II etapu konkursu.

Czekaj¹ cenne nagrody dofinansowane przez UG w Somoninie
oraz Stowarzyszenie Rozwiñ Skrzyd³a przy SP w Somoninie.

¯yczymy mi³ej i owocnej pracy!!!

Zakochaj siê w Gminie Somonino!
Najciekawsze zak¹tki turystyczne Gminy Somonino!

GMINA
SOMONINO
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Sk¹d wziê³o siê takie zad³u¿enie?

Celempokrycia deficytu bud¿etu Gmi-
ny Somonino zaci¹gniêto kredyty w:
� 2012 roku w kwocie 4.060.000 z³ na
czas sp³aty do 2025 roku, którego
stan d³ugu na koniec roku 2018 wy-
nosi 2.740.000 z³

� 2013 roku w kwocie 2.940.000 z³ na
czas sp³aty do 2025 roku, którego
stan d³ugu na koniec roku 2018 wy-
nosi 2.232.000 z³,

� 2014 roku w kwocie 2000.000 z³ na
czas sp³aty do 2030 roku, którego
stan d³ugu na koniec roku 2018 wy-
nosi 1.700.000 z³.

Celem pokrycia deficytu bud¿etu Gminy
Somonino wyemitowano obligacje w:
� 2017 roku w kwocie 1.000.000 z³
z terminem wykupu do 2025 roku,

� 2018 roku w kwocie 4.580.000 z³
z terminem wykupu do 2035 roku.

Ponadto 6 grudnia 2018 r. podpisano
umowê z Narodowym Funduszem
Ochrony �rodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie o po¿yczce
w kwocie 2.645.000 z³ na realizacjê
przedsiêwziêcia pod nazw¹: Rozbudo-
wa i modernizacja systemu wodno-
-kanalizacyjnego na terenie aglomera-
cji Somonino� wspó³finansowanego
ze �rodków Unii Europejskiej.
Do 31.12.2018 roku Gmina Somoni-
no otrzyma³a po¿yczkê w kwocie
185.367,23 z³.

W dniu 13 marca 2019 roku Wójt Gminy Somonino podpisa³ Zarz¹dzenie nr 21/2019
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzêdzie Gminy w Somoninie.
Ustala siê dni wolne od pracy dla pracowników Urzêdu Gminy w Somoninie:
1) dzieñ 2 maja 2019 r. � czwartek, za odpracowaniem w sobotê dnia 13 kwietnia 2019 r.
2) dzieñ 21 czerwca 2019 r. � pi¹tek, za odpracowaniem w sobotê dnia 15 czerwca 2019 r.
3) dzieñ 16 sierpnia 2019 r. � pi¹tek, za odpracowaniem w sobotê dnia 10 sierpnia 2019 r.

Og³oszenie

Zad³u¿enie Gminy Somonino

Kolejne transzepo¿yczkiGminaotrzyma
w 2019 roku w kwocie: 2.016.937 z³
i w 2020 roku w kwocie 442.695,77 z³,
co skutkuje zwiêkszeniem zad³u¿enia
do kwoty 14.897.000 z³.

Na 31.12.2018 roku zad³u¿enie Gminy Somonino wynosi³o 12.437.367,23 z³ z tytu³u:
� zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 6.672.000 z³,
� wyemitowanych obligacji w kwocie 5.580.000 z³,
� zaci¹gniêtej po¿yczki w kwocie 185.367,23 z³.

ZAD£U¯ENIE GMINY w latach 2007-2018 w mln z³

ROK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

- 0,8 -3,4 -11,0 -11,4 -10,3 -11,7 -10,0 -11,2 -10,2 -9,0 -9,0 -12,4

14 000 000 z³

12 000 000 z³

10 000 000 z³

8 000 000 z³

6 000 000 z³

4 000 000 z³

2 000 000 z³

� z³
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W Gminie Somonino w miesi¹-
cach kwiecieñ � czerwiec 2019

roku odbêdzie siê cykl szkoleñ pn.
�Ja w Internecie�, których celem jest
podniesienie kompetencji cyfrowych
osób doros³ych, by wwiêkszym stop-
niu korzysta³y z us³ug �wiadczonych
drog¹ elektroniczn¹ w ¿yciu prywat-
nym i zawodowym.

Tematyka szkoleñ bêdzie obejmowa³a
cztery modu³y:
1. Rodzic w Internecie,
2. Mój biznes w sieci, Moje finanse

i transakcje w sieci,
3. Rolnik w sieci,
4. Kultura w sieci
Dla mieszkañców szkolenia bêd¹ bez-
p³atne i zostan¹ przeprowadzone
w Szko³ach Podstawowych w Somoni-
nie oraz w Egiertowie.

W szkoleniach mog¹ uczestniczyæ do-
ro�li od 25. roku ¿ycia, w tym osoby
niepe³nosprawne, wykluczone elek-
tronicznie czy bezrobotne. Szkolenia
dostosowane bêd¹ do stopnia wiedzy
uczestników.
W pierwszej kolejno�ci zapraszamy na
szkolenia w zakresie:

Program bezp³atnych szkoleñ w zakresie
kompetencji cyfrowych

1. Rodzic w sieci � Czy wiesz, co Two-
je dziecko robi w sieci?
Szkolenie Rodzic w sieci przezna-
czone jest dla rodziców chc¹cych
chroniæ swoje dzieci przed realny-
mi zagro¿eniami, które wi¹¿¹ siê
z korzystaniem z Internetu. W spe-
cjalnym kursie po�wiêconym, m.in.
zwalczaniu cyberprzestêpczo�ci
mog¹ wzi¹æ udzia³ równie¿ opieku-
nowie, nauczyciele, dziadkowie.

2. Moje finanse i transakcje w sieci.
Po zakoñczeniu szkolenia ka¿dy
uczestnik bêdzie potrafi³, wykorzy-
stuj¹c sieæ, zarz¹dzaæ kontem ban-
kowym, dokonywaæ p³atno�ci, reali-
zowaæ zakupy, rezerwowaæ podró¿,
p³aciæ podatki oraz nauczy siê, jak
korzystaæ z podstawowych us³ug
e-administracji, m.in. wnioskuj¹c
o za�wiadczenia czy te¿ wystêpuj¹c
o dowódosobisty �wszystkow spo-
sób elektroniczny, szybko i bez-
piecznie.

Terminy szkoleñ:
� Rodzic w sieci:

� 15,16,17 kwietnia 2019 r.
� 3 dni w godzinach 16:00-20:00

� Moje finanse i transakcje w sieci
� 14,15,16 maja 2019 r.
� 3 dni w godzinach 16.00-20:00

Szkolenia realizowane s¹ w ma³ych
grupach, w systemie 3 spotkania po
4 godziny. Ilo�æ miejsc jest ograniczo-
na, za� o udziale w szkoleniu decydu-
je kolejno�æ zg³oszeñ.
Miejsce: Szko³a Podstawowa w Somo-
ninie, ul. Osiedlowa 17.

ZAPISY:
Chêæ uczestnictwa mo¿na zg³aszaæ
mailowo pod adresem:
jawinternecie@op.pl
lub telefonicznie pod numerem
(58) 684 56 43
Przesy³aj¹c zg³oszenie mailowe prosi-
my dopisaæ na koñcu formu³ê:
�Zgadzam siê na przetwarzanie moich
danych osobowych w celach rekruta-
cyjnych do szkoleniaw ramach progra-
mu Jaw Internecie realizowanegoprzez
Gminê Somonino, którego operato-
rem jest fundacja Legalna Kultura�.

Program szkoleñ Ja w Internecie reali-
zowany jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Operatorem Ja w interne-
cie jest Fundacja Legalna Kultura.

Wiêcej informacji pod adresem:
https://jawinternecie.edu.pl/

Informacje o szkoleniach
znajduj¹ siê równie¿

na stronie internetowej
www.somonino.pl

lub w Urzêdzie Gminy
tel. (58) 743 23 53.
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Somonino, dnia 1 kwietnia 2019 r.

OG£OSZENIE
Wójta Gminy Somonino o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki
i przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Somonino uchwa³y Nr VI/38/19 z dnia
19 marca 2019 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rybaki. Na podstawie art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udo-
stêpnieniu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz
ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235, z pó�n. zm.), zawiadamiam o przyst¹pieniu
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale¿y sk³adaæ
na pi�mie w Urzêdzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino w terminie do dnia 6.05.2019 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko i imiê, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomo�ci, której dotyczy.

/-/ Marian Kowalewski
Wójt Gminy Somonino
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Somonino, dnia 1 kwietnia 2019 r.

OG£OSZENIE
Wójta Gminy Somonino o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino
i przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pó�n. zm.) oraz w zwi¹zku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz
o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z pó�n. zm.), zawiadamiam o podjêciu przez
Radê Gminy Somonino uchwa³y Nr VI/39/2019 z dnia 19 marca 2019 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino oraz o przyst¹pieniu do opracowania prognozy
oddzia³ywania na �rodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2, 3 oraz w zwi¹zku z art. 29 ustawy z dnia
3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnieniu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
�rodowiska oraz ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pó�n. zm.), zawiadamiam
o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ sprawy oraz sk³adaæ wnioski do projektu planu
i prognozy oddzia³ywania na �rodowisko w siedzibie Urzêdu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
w terminie do dnia 6.05.2019 r. w formie pisemnej, ustnie do protoko³u lub drog¹ elektroniczn¹ na adres:
a.plichta@somonino.pl bez konieczno�ci opatrywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Somonino.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomo�ci, której dotyczy.

/-/ Marian Kowalewski
Wójt Gminy Somonino

INFORMACJE



www.somonino.pl

Zawody wêdkarskie
W maju odbêd¹ siê Zawody Wêdkarskie
Memoria³ Mieczys³awa Flisikowskiego.
Impreza o charakterze rekreacyjno-sportowym.
Memoria³ adresowany jest do doros³ych wêdkarzy,
bez podzia³u na kategorie wiekowe, rozgrywany
jako zawody spinningowe z ³odzi.

Organizatorami imprezy s¹:
Wêdkarski Klub Sportowy �Kaszub� Somonino,
Ko³o PZW nr 118 Somonino,
Gminny O�rodek Kultury w Somoninie.

Bezp³atne
zajêcia ruchowe
Stowarzyszenie �Aktywnie Razem�
realizuje zadanie publiczne pn. �Ak-
tywnie po zdrowie�, które polega na
aktywizacji fizycznej osób z terenu
Gminy Somonino, które ukoñczy³y
40. rok ¿ycia. Realizuj¹c zadanie
w zakresie wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej i sportuzosta-
nie zorganizowanych trzydzie�ci pó³-
toragodzinnych spotkañ. Miejscem
realizacji zadania s¹ sale gimnasty-
czne po³o¿one na terenie Gminy So-
monino, tj. hala sportowa w Gorê-
czynie oraz ma³a salka gimnastycz-
na w budynku Szko³y Podstawowej
w Somoninie, ul. Wolno�ci 42.

Obowi¹zuj¹ zapisy pod numerem
telefonu: 665-010-990 (instruktor),
poniewa¿ w grupie mo¿e wzi¹æ
udzia³ maksymalnie 20 osób.
S¹ jeszcze miejsca w ka¿dej z grup.
Æwiczenia ruszy³y w marcu.
Zadanie jest wspó³finansowane
z bud¿etu gminy.



Zdrowych, pogodnych �wi¹t
Wielkanocnych,

przepe³nionych wiar¹,
nadziej¹ i mi³o�ci¹.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ w gronie
Rodziny i w�ród Przyjació³
oraz weso³ego �Alleluja�

¿ycz¹

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

ANDRZEJ SO£TYSEK

oraz Radni
Gminy Somonino

Wójt Gminy Somonino

MARIAN KOWALEWSKI

wraz z Pracownikami
Urzêdu Gminy


