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tel. 58 743 23 16 e-mail: zastepcawojta@somonino.pl

Sekretarz Gminy: Janusz Augustynowicz
tel. 58 743 23 17 e-mail: sekretarz@somonino.pl

Skarbnik Gminy: Cecylia Kitowska
tel. 58 743 23 35 e-mail: skarbnik@somonino.pl

Biuro Rady (pok. 14):
Kierownik Referatu Organizacyjnego: Alicja Malanowska
tel. 58 743 23 26, e-mail: a.malanowska@somonino.pl

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: Andrzej So³tysek

Interesantów Przewodnicz¹cy Rady Gminy przyjmuje
w ka¿d¹ �rodê w godzinach od 15:30 do 16:30.

Wiceprzewodnicz¹cy: Roman Potrykus
Wiceprzewodnicz¹cy: Leszek Maliszewski
Przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Publicznych: Jaros³aw Ustowski
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Nadolski
Przewodnicz¹cy Komisji Rozwoju i Bud¿etu: Wies³aw Formela
Przewodnicz¹cy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Marcin Rybakowski
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� Referat Rozwoju i Promocji � Kierownik: Karolina Szmo³da, tel. 58 743 23 25
� Referat Podatków i Op³at � Kierownik: Emilia Lemañczyk, tel. 58 743 23 21
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Z Mirabelk¹ poznaj¹ historiê
W sobotê, 8 czerwca 2019 roku
w Gminnym O�rodku Kultury
w Somoninie mia³a miejsce
inauguracja �Akademii Mirabelek�.
Dzieci z Gminy Somonino w wieku
8-12 lat, które zakwalifikowa³y siê
do projektu dofinansowanego
z Muzeum Historii Polski w Warsza-
wie w ramach Programu Patriotyzm
Jutra, rozpoczê³y swoj¹ przygodê
z histori¹ oraz Mirabelk¹.

Akademia Mirabelek jest to cykl
warsztatów o tematyce historycz-

nej z elementami literatury, plastyki,
teatru dla dzieci w wieku 8-12 lat
z terenu Gminy Somonino. Podczas
sze�ciomiesiêcznego cyklu uwagadzie-
ci zostanie skierowana na historiê XX
wieku, dziedzictwo kulturowe oraz
lokaln¹ historiê naszej �Ma³ej Ojczy-
zny�. Spotkania w ramach Akademii
bêd¹ odbywaæ siê raz w miesi¹cu,
w sobotê, w okresie wakacyjnym czê-
�ciej � równie¿ w tygodniu.
Czerwcowe spotkanie mia³o charak-

ter zapoznawczy. Dzieci na pocz¹tku
robi³y plakat � drzewa Mirabelki
ze swoimi imionami oraz skojarzenia-
mi ze s³owem historia.
Nastêpnie zosta³y wprowadzone

w motyw przewodni projektu, który
zosta³ zainspirowany ksi¹¿k¹ Cezarego
Harasimowicza pt. �Mirabelka�, czyli
niezwyk³¹ histori¹ zmieniaj¹cego siê
�wiata opowiadan¹ z punktu widzenia
drzewa, które ros³o kiedy� w Warsza-
wie. St¹d te¿ nazwa projektu. Uczest-
nicy projektu bêd¹ rozwijaæ wybrane
tematy poruszone w ksi¹¿ce.
Na spotkaniu dzieci wypo¿yczy³y te¿

inne ksi¹¿ki o historii XX wieku, które
bêd¹ omawiane na kolejnych spotka-
niach. Integracje zakoñczono war-
sztatami filcowania na mokro i ka¿dy
uczestnik móg³ zabraæ swoje dzie³o
sztuki do domu.

Kolejne spotkanie �Mirabelkaw tea-
trze� ju¿ w lipcu. Bêd¹ to warsztaty
kreatywnego my�lenia z wykorzysta-
niem metody teatru kamishibai, czyli
twórcze opracowaniewarto�ci mi³o�ci
i patriotyzmu.

Projekt jest dofinansowany ze �rod-
kówMuzeumHistorii Polski wWarsza-
wie w ramach programu �Patriotyzm
Jutra�.Realizatoremprojektu jestGmin-
na Biblioteka Publiczna w Somoninie.

KULTURA
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Co nas czeka w najbli¿szych miesi¹cach
w ofercie kulturalnej?
W dniach 24 czerwca � 30 sierp-

nia 2019 roku odbywaæ siê bê-
dzie akcja letniawGminie Somonino.
Gminny O�rodek Kultury w Somoninie
zorganizuje wakacyjne wyjazdy dla
dzieci w wieku szkolnym (tj. od 7 do
12 roku ¿ycia). Informacje odno�cie
wyjazdów mo¿na uzyskaæ na stronie
www.somoninogok.pl oraz na profilu
Facebook Gminny O�rodek Kultury
w Somoninie.

W dniu 6 lipca 2019 roku odbê-
dzie siê Piknik Po³êczyñski.

Impreza lokalna powsta³a z inicjatywy
Rady So³eckiej wsi Po³êczyno. Na
uczestników czekaj¹ liczne konkursy
i zabawy z animatorem dla dzieci.
Najm³odsi uczestnicy nagradzani bêd¹
symbolicznymi upominkami oraz bêd¹
mog³y skorzystaæ z dmuchanego
zamku czy placu zabaw. W godzinach
wieczornych DJ zaprasza do wspólnej
zabawy �pod chmurk¹� do pó�nych
godzin nocnych.

Dnia 7 lipca 2019 roku odbêd¹ siê
V Mistrzostwa Kaszub w wy�ci-

gach na rowerkach wodnych. Zawody
odbywaæ siê bêd¹ na wodach Jeziora
Ostrzyckiego w czterech kategoriach
wiekowych. Zwyciêzcy otrzymaj¹ dy-
plomy, nagrody rzeczowe i pami¹tko-
we puchary. Celem tej imprezy jest
popularyzacja aktywnegowypoczynku
na wodzie.

12lipca 2019 roku odbêdzie siê
VI Kaszubski Przegl¹d Zespo-

³ów Weselnych �WESELNE GRANIÉ�.
Jest to impreza w formie konkursu, do
której zg³aszaj¹ siê zespo³y weselne
b¹d� biesiadne. Podczas kilkuminu-
towego programu kapele prezentuj¹
swój stylmuzyczny. Przegl¹d zespo³ów
transmitowany jest na ¿ywo w Radio
Kaszëbë. S³uchacze poprzez sms wy-
bieraj¹ najlepszych. Go�cie mog¹ tañ-
czyæ i biesiadowaæ do pó�nych godzin
wieczornych.

Festiwal Kultury £owieckiej �KNIEJA
2019� odbêdzie w dniu 13 lipca

2019 roku, organizowana jest wspólnie
z Gmin¹ Sierakowice. W programie tej
imprezy plenerowej s¹wystêpy zespo-
³ów biesiadnych, przegl¹d pie�ni my-
�liwskiej oraz parada pocztów sztan-
darowych ulicamiOstrzyc i Sierakowic.
Wydarzeniu towarzyszy kiermasz twór-
ców ludowych i sztuki my�liwskiej.
Wydarzeniema na celu promocjê folk-
loru ró¿nych krajów, ale te¿ muzyki
my�liwskiej i kultury ³owieckiej.

W dniu 4 lipca 2019 roku odbê-
dzie siê otwarciewystawy foto-

graficznej towarzysz¹cej Festiwalowi
Kultury £owieckiej �Knieja 2019� pn.
�Tajemnice Afryki� autorstwaMarcina
Zawadzkiego. Wystawê mo¿na obej-
rzeæ wystawê tematyczn¹ zwi¹zan¹
z kultur¹ ³owieck¹ w sali Gminnego
O�rodka Kultury w Somoninie.

Wdniu 14 lipca 2019 roku odbê-
dzie siê koncert towarzysz¹cy

XXI Jubileuszowemu Miêdzynarodo-
wemu Festiwalowi Muzyki Organo-
wej w Katetrze w Pelplinie. Koncert
znakomitych artystów � �wiatowej
s³awy, graj¹cych utwory na organach
i innych instrumentach muzycznych,
który odbywa siê w zabytkowym ko�-
ciele w Gorêczynie.

Powiatowy Turniej Strzelecki �Z³o-
ta Muszka� odbêdzie siê 21 lipca

2019 roku w le�niczówce Sarni Dwór.
Zawody strzeleckie dla m³odzie¿y

i osób doros³ych. Strzelanie z broni
pneumatycznej. Turniej odbywa siê
w odpowiednio zabezpieczonym tere-
nie i przebiega z podzia³em na katego-
rie wiekowe. Udzia³ bior¹ zawodnicy
indywidualni i grupowi � dru¿yny.
Celem imprezy jest popularyzacja
sportu strzeleckiegooraz aktywne spê-
dzanie czasu wolnego.

Ostrzyckie Lato to dwudniowa
impreza plenerowa, odbywaæ siê

bêdzie 3 i 4 sierpnia 2019 roku. Pierw-
szego dnia na scenie przy parkingu
w Ostrzycach, wystêpuj¹ zespo³y i ar-
ty�ci prezentuj¹cy ró¿ne style muzyki.
Drugi dzieñ, to dalszy ci¹g wystêpów
artystycznych. Od wielu lat, w drugim
dniu �Ostrzyckiego Lata�, na scenie
odbywa siê program pn. �Diabelskie
granie�, w którym chêtni wspólnie
graj¹ na kaszubskim instrumencie lu-
dowym, zwanym �diabelskimi skrzyp-
cami� w towarzystwie kapel kaszub-
skich. W zabawie tej uczestnicz¹ mie-
szkañcy Kaszub oraz tury�ci. Dwudnio-
wej imprezie wOstrzycach towarzysz¹
zawody wêdkarskie dla dzieci, które
odbêd¹ siê 3 sierpnia 2019 roku. Tra-
dycyjnie imprezie towarzyszy kiermasz
twórców ludowych, prezentuj¹cych
swojewyroby na przygotowanych spe-
cjalnie dla nich stoiskach wystawien-
niczych.
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Wtegorocznej edycji konkursu
udzia³ wziê³o 35 solistów z 17

szkó³. Poziom konkursu by³ niezwykle
wysoki, a konkurencja bardzo liczna.
Laureatk¹ konkursu zosta³a Amelia

Krause z klasy VII Szko³y Podstawowej
wBorczu, która zajê³a III miejsce, urze-
kaj¹c zgromadzon¹ publiczno�æ, jury
oraz organizatorów swoim ciekawym
repertuarem i piêknymg³osem.Mi³ym
zaskoczeniem by³o tak¿e wyró¿nienie
dla Igora Arendt z klasy I (SP Borcz),
który oprócz dyplomu za udzia³ w kon-
kursie otrzyma³ tak¿e tytu³ za najsym-
patyczniejszy wytêp w tegorocznym
konkursie wokalnym. Piosenk¹ �Szkol-
ny rock� wywo³a³ na wszystkich twa-
rzach szeroki u�miech. Wielkie brawa
dla uczniów Szko³y Podstawowej
w Borczu za niesamowite �serce� w³o-
¿one w wykonanie prezentowanych
utworów. Serdecznie gratulujemy i ¿y-
czymy dalszych sukcesów.

Powiatowy Konkurs ,,�piewam, bo lubiê�
Dnia 29 maja w Szkole Podstawowej im. ks. Anastazego Sadowskiego
w Lisich Jamach odby³ siê Powiatowy Konkurs ��piewam, bo umiem�.
Konkurs ten przeznaczony by³ dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjum z terenu powiatu kartuskiego i na sta³e wpisa³ siê
w kalendarz imprez gminnych i powiatowych.

Festiwal Przyjemno�ci Muzycznych odbêdzie siê
9 i 10 sierpnia 2019 roku w Ostrzycach. G³ów-

nymorganizatorem jest StarostwoPowiatowewKar-
tuzach. Podczas festiwalu mo¿na byæ �wiadkiem
wystêpów artystów z �najwy¿szej pó³ki�, którzywpo-
³¹czeniu z piêkn¹ sceneri¹ przyci¹gaj¹ mi³o�ników
³agodnych brzmieñ. Ca³o�æ odbywa siê w ostrzyc-
kim amfiteatrze.

Wdniu 15 sierpnia 2019 roku odbêdzie siê kon-
cert towarzysz¹cy XXI Jubileuszowemu Miê-

dzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Organowej
w Katedrze w Pelplinie. Koncert znakomitych arty-
stów � �wiatowej s³awy, graj¹cych utwory na orga-
nach i innych instrumentach muzycznych, który od-
bywa siê w zabytkowym ko�ciele w Hopowie.

Dnia 18 sierpnia 2019 roku w Borczu odbêd¹ siê
Do¿ynki Gminy Somonino. Do¿ynki rozpoczy-

naj¹ siêMsz¹�wiêt¹Polow¹. Tradycyjnie zostajeprze-
prowadzony konkurs na naj³adniejszywieniec do¿yn-
kowy. W trakcie odbywaj¹ siê wystêpy zespo³ów
przeplatane zabawami i konkursami z publiczno�ci¹.

Ognisko Czterech Ksi¹¿¹t
Wdniu 19 czerwca 2019 roku naOsiedluMestwinaw Somoninie

odby³o siê ju¿ III Ognisko Czterech Ksi¹¿¹t. Jest to doroczna
impreza integracyjna mieszkañców Osiedli Mestwina, Sambora I,
Ksiêcia �wiêtope³ka Wielkiego, Ksiêcia Racibora I oraz ulic Osiedlo-
wej i Polnej w Somoninie. Wydarzenie to jest oddolnym, spontanicz-
nymspotkaniem, któremana celu zintegrowanie dotychczasowych
oraz nowychmieszkañców tak zwanego �górnego tarasu� Somonina.
Przy wspólnym ognisku bawi³o sie oko³o 150 osób. Muzykê oraz

animacjê dla najm³odszych mieszkañców osiedli prowadzi³a firma
Dynamic Event. Oko³o godziny 23.00 dla wszystkich uczestników
spotkania zosta³a przygotowana niespodzianka w postaci tañca
z ogniami wykonanego przez grupê Shikardos.
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XVII Plenerowe Spotkanie Osób
Niepe³nosprawnych
�Ostrzyckie Wêdkowanie�

Ostrzyckie Wêdkowanie to impre-
za cykliczna, orgaznizowana od

17 lat i wci¹¿ cieszy siê ogromnym za-
interesowaniem. W tym roku na wêd-
kowanie zaproszonych zosta³o 26 pla-
cówek skupiaj¹cych osoby niepe³no-
sprawne z terenu ca³ego wojewódz-
twa pomorskiego. Na zaproszenie od-
powiedzia³y 24 o�rodki. £¹cznie w im-
prezie udzia³ wziê³o oko³o 450 osób.
Przybyli go�cie korzystali z licznie
przygotowanych atrakcji, aktywnie
spêdzali czas na wolnym powietrzu,
�wietnie bawi¹c siê przy d�wiêkach
muzyki. O oprawê muzyczn¹ zadba³
zespó³ z Warsztatu Terapii Zajêciowej
w Somoninie. Uczestnicy �Ostrzyckie-
goWêdkowania� dziêki pomocyWêd-
karskiego Klubu Sportowego �Kaszub�
z Somonina po raz kolejny mogli spró-
bowaæ swych si³ w zawodach wêdkar-
skich.
Podczas zawodów wy³oniono 5 lau-

reatów, czyli osoby które z³owi³y naj-
wiêcej ryb. Nagrodzono tak¿e wêdka-
rza, który z³owi³ najwiêksz¹ rybê. Stra-
¿acy z OSP w Somoninie umo¿liwili
go�ciom przeja¿d¿kê wozembojowym
na sygnale. Funkcjonariusze Komendy

Powiatowej jak co roku, przygotowali
dla uczestników quiz wiedzy z zacho-
wania siê nad wod¹ i w ruchu drogo-
wym. Podczas tegorocznego spotkania
odby³ siê równie¿ przegl¹d komedio-
wo � kabaretowy, w którym uczestni-
czyli przedstawiciele z 14 o�rodków.
Dla wszystkich uczestników konkur-

sówprzygotowanoatrakcyjnenagrody,
a laureaci zostali dodatkowouhonoro-
wani pucharami i dyplomami.
W czasie trwania imprezy go�cie

mogli posiliæ siê bigosem, a tak¿e upiec
sobie kie³baskê na ognisku.
Zorganizowanie XVII Plenerowego

Spotkania Osób Niepe³nosprawnych
mog³o siê odbyæ dziêki wspó³pracy
Gminy Somonino z PFRON-em oraz
hojno�ci licznych sponsorów.

Wmarcu 2019 roku Rada Gminy
Somonino podjê³a uchwa³ê

o przyznaniu pomocy finansowej dla
Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem
na budowê hospicjum w Kartuzach.
Od roku bie¿¹cego do 2022 roku gmina
bêdzie przekazywaæ na ten cel w ka¿-
dym roku 230 000 z³.
W maju 2019 roku odby³o siê wmu-

rowanie aktu erekcyjnego pod budo-
wê hospicjum stacjonarnego w Kartu-
zach. Uroczysto�æ rozpoczê³a siê msz¹
�w. w ko�ciele �w. Wojciecha w Kartu-
zach sprawowan¹ przez ks. Bp. Diece-
zjalnego Ryszarda Kasynê w intencji
pomy�lnej budowy.
Nastêpna czê�æ spotkania odby³a siê

na placu budowy hospicjum przy ul.
Le�nejwKartuzach. Przy udziale samo-
rz¹dowców, ordynariusza pelpliñskie-
go, kap³anów, kap³anów, przedsiêbior-
ców,mieszkañców, pracowników iwo-
lontariuszy hospicjum domowego
w �cianê powstaj¹cej placówkiwmuro-
wano tubê z podpisanym aktem erek-
cyjnym wraz z aktualnym numerem
�Pielgrzyma� oraz monetami.

Dnia 12 czerwca 2019 roku na polu biwakowym �U Stolemka� w Ostrzycach
odby³o siê XVII Plenerowe Spotkanie Osób Niepe³nosprawnych �Ostrzyckie
Wêdkowanie�, organizowane przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Somoninie pod patronatem Wójta Gminy Somonino � Mariana
Kowalewskiego.

Gmina wspiera
budowê hospicjum
w Kartuzach

Obiekt ma zostaæ wybudowany do
koñca 2022 roku. Do hospicjum stacjo-
narnego, które bêdzie dysponowa³o
36miejscami, bêd¹ przyjmowane oso-
by terminalnie i nieuleczalnie chore
z terenu Powiatu Kartuskiego.
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Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Somoninie
informuje o terminach sk³adania wniosków o �wiadczenia
na okres zasi³kowy 2019/2020

POMOC SPO£ECZNA

Wnioski sk³adane drog¹ elektroniczn¹
(np. przez stronê banku)

bêd¹ przyjmowane
od dnia 1 lipca 2019 roku.

Wnioski sk³adane drog¹ tradycyjn¹
(papierow¹) przyjmowane bêd¹
od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Wnioski o �wiadczenie Dobry Start
na rok szkolny 2019/2020 sk³adaæ mo¿na

do dnia 30 listopada 2019 roku.

Wnioski sk³adane drog¹ elektroniczn¹
(np. przez stronê banku)

bêd¹ przyjmowane
od dnia 1 lipca 2019 roku.

Wnioski sk³adane drog¹ tradycyjn¹
(papierow¹) przyjmowane bêd¹
od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Wnioski sk³adane drog¹ elektroniczn¹
(np. przez stronê banku)

bêd¹ przyjmowane
od dnia 1 lipca 2019 roku.

Wnioski sk³adane drog¹ tradycyjn¹
(papierow¹) przyjmowane bêd¹
od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

Wnioski sk³adane drog¹ elektroniczn¹
(np. przez stronê banku)

bêd¹ przyjmowane
od dnia 1 lipca 2019 roku.

Wnioski sk³adane drog¹ tradycyjn¹
(papierow¹) przyjmowane bêd¹
od dnia 1 sierpnia 2019 roku.

DRUKI WNIOSKÓW MO¯NA POBIERAÆ
Z TUTEJSZEGO URZÊDU GMINY

od 15 lipca 2019 roku!
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Wkwietniu 2019 roku Rada Gmi-
ny Somonino przyjê³a program

opieki nad zwierzêtami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomno�ci zwie-
rz¹t na terenie Gminy Somonino na
2019 rok.
Ma on zastosowanie w odniesieniu

do wszystkich bezdomnych zwierz¹t
domowych i gospodarskich, a w szcze-
gólno�ci do psów i kotów, przebywa-
j¹cych w administracyjnych granicach
Gminy Somonino. Funkcjê koordyna-
tora dzia³añ podejmowanych w ra-
mach programu pe³ni Inspektor ds.
rolnictwa i ochrony �rodowiska Urzê-
du Gminy Somonino, pani Teresa
Gostkowska, tel. 58 743 23 41.
W weekendy i �wiêta bezdomne

zwierzêta nale¿y zg³aszaæ pod nr tel.
603-308-106.

WGminie Somonino trwa inten-
sywna realizacja projektu pn.

�Rozbudowa i modernizacja systemu
wodno-kanalizacyjnego na terenie
aglomeracji Somonino�. Jego celem
jest rozwi¹zanie problemu gospodarki
wodno-�ciekowej w obszarze aglome-
racji Somonino oraz dostosowanie
aglomeracji dowymogówpolityki eko-
logicznej pañstwa i regionu.
Wczerwcu 2019 rokuw ramach pro-

jektu odebrano dostawê pojazdu wie-
lofunkcyjnego do czyszczenia kanali-
zacji o warto�ci 885 600 z³.
Pojazd jest przeznaczony g³ównie

do wybierania osadów ze studzienek
kanalizacyjnych. Mo¿e tez byæ u¿yty
do usuwania nieczysto�ci i osadów
z g³êbokich kana³ów i do³ów. Mo¿e
tak¿e usuwaæ wodê z zalanych piwnic
i porz¹dkowaæ miejsce po awariach
wodoci¹gowych.
W ramach projektu prowadzone s¹

tak¿e jednocze�nie inne dzia³ania, takie
jakmiêdzy innymi budowa stacji uzdat-
niania wody w Rybakach czy budowa
kanalizacji w Gorêczynie, Rybakach
i R¹tach.

Zakup pojazdu wielofunkcyjnego

Opieka nad zwierzêtami
bezdomnymi

Ca³kowita warto�æ projektu wynosi
8 925 542,89 z³. Natomiast wysoko�æ
dofinansowania ze �rodków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i �rodowisko
2014-2020 wynosi 4 660 256,07 z³.

Trwaj¹ koñcowe prace nad Specyfikacj¹ Istotnych Warunków Zamówie-
nia do przetargu maj¹cego wy³oniæ wykonawcê w projekcie pn. �Eko

Energia od Somonina a¿ po Przywidz�. Dotychczasowe prace dotyczy³y
w du¿ej czê�ci uaktualnienia wymogów sprzêtowych specyfikacji technicz-
nej w taki sposób, aby mieszkañcy mogli korzystaæ ze wspó³czesnej tech-
nologii dostêpnej dzi� na rynku. W kwietniu podpisano aneksy do umów
z mieszkañcami zainteresowanymi udzia³em w projekcie. Uczestnicy pro-
jektu proszeni byli o wp³atê zaliczki w ramach wk³adu w³asnego. Po zaak-
ceptowaniu ca³ej dokumentacji przez Urz¹d Marsza³kowski niezw³ocznie
zostanie og³oszony przetarg. Termin realizacji zadania zosta³ przesuniêty
do koñca pa�dziernika 2020 roku.
Realizacja projektu jest zwieñczeniem wielomiesiêcznej pracy i wspól-

nych starañ. Obejmuje ona ³¹cznie dofinansowanie w wysoko�ci 10 mln z³
na instalacje fotowoltaiczne na budynkach prywatnych i gminnych na tere-
nie Gmin Somonino i Przywidz. Osob¹ do kontaktu w ramach tego przed-
siêwziêcia jest pani Marta Skrzypkowska, tel. 58 743 23 53.

Wkrótce przetarg na Eko Energiê
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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 dotacji 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 prowadzony
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 tele-
fonicznym.
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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nie
dotyczy

1601



KWARTALNIK GMINY SOMONINO10

Nowinë nr 2/2019 O�WIATA

Za nami �Rowerowy maj�
W Szkole Podstawowej w Gorêczynie
odby³a siê kampania pt.: ,,Rowerowy
maj��. Do kampanii zg³oszono klasy
pi¹te. G³ównym celem kampanii
by³o promowanie aktywno�ci
fizycznej, a w szczególno�ci
komunikacji rowerowej.

Zasady kampanii by³y bardzoproste:
ka¿dy uczeñ i nauczyciel, który

w maju dotar³ na lekcje w sposób ak-
tywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach
czy deskorolce, otrzymywa³ naklejki do
rowerowego dzienniczka i na wspólny
plakat klasowy.RowerowyMaj, poprzez
zabawêpo³¹czon¹ z elementami rywa-
lizacji, popularyzuje rower jako �rodek
transportu do szko³y, uczy dobrych
i zdrowych nawyków, które utrzymuj¹
siê równie¿ po zakoñczeniu kampanii.

Organizowane by³y tak¿e z nauczy-
cielami wycieczki rowerowe po oko-
licy � do Ostrzyc i do Somonina. Kam-
pania mia³a charakter konkursu, wiêc
uczniowie ju¿ od pierwszego dnia mo-
bilizowali siê, a z ka¿dymdniemaktyw-
no�æ i rywalizacja ros³y.
Uczniowie zostali nagrodzeni. Za

udzia³ w akcji, otrzymali bilety do kina
�Metropolia�.

Poznaj¹ gminê na rowerach

Wzwi¹zku z realizacj¹ zadania
w maju 2019 roku odby³y siê

zajêcia dla uczniów klas VII z ratownic-
twa i udzielania pierwszej pomocy
medycznej.

Uczniowie tych klas uczestniczyli
tak¿e w czterech wyjazdach, które
wiod³y przez urocze miejsca na Kaszu-
bach: Hopowo, Tr¹tkownica, Sarni
Dwór, Hopowo, Somonino i Egiertowo.
Ka¿da trasa liczy³a ponad 20 km.

Na zakoñczenie uczestnicy projektu
spêdzili czas przy wspólnym ognisku.
Efektem tych zajêæ by³ konkurs foto-
graficzny ze zdjêæ zrobionych podczas
wyjazdóworazwystawa.Przedsiêwziê-
cie jest wspó³finansowane ze �rod-
ków bud¿etu Gminy Somonino.

Szko³a Podstawowa w Egiertowie odkrywa swoj¹ okolicê na rowerach.
Wycieczki rowerowe to kolejny etap zajêæ projektowych �Dwa kó³ka maj¹
moc�, który jest realizowany w szkole we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem
�Moja wie� � nasza szko³a�.
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Festyn rodzinny

Podczas tego rajdu grupa 17 harce-
rzy i 3 opiekunów przemierzy³a

oko³o 35 km w Górach �wiêtokrzy-
skich. M³odzie¿ mia³a okazjê aktywnie
spêdzaæ czas, uczestnicz¹c w pieszej
wêdrówce. Podczas rajdu harcerze
wykonywali zadania, które rozwija³y
umiejêtno�ci wspó³pracy w zespole,
miêdzy innymi wspólnie w patrolu
brali udzia³ w konkursie kulinarnym,
przygotowuj¹c w plenerze dla swojej
grupy zdrow¹ potrawê.
Podczas rajdu odby³y siê równie¿

warsztaty, na których zosta³y omówio-
ne zagadnienia zwi¹zane z napojami
energetyzuj¹cymi. O z³ym wp³ywie na
nasze zdrowie i o zagro¿eniach, jakie
niesie ich nadu¿ywanie przezm³odych
ludzi, opowiada³a miêdzy innymi in-
struktor, która jest dietetyczk¹.
Rajd spowodowa³, ¿e m³odzie¿ mia³a

szanse oderwaæ siê od komórek i kom-
puterów, aktywnie spêdziæ czas,poznaæ
nowe miejsca w Polsce. Celem wyjaz-
du by³o nawi¹zanie relacji z rówie�ni-
kami, a przede wszystkim rozwijanie
zami³owania do chodzenia po górach.

Dnia 8 czerwca 2019 r. po raz siód-
my w Gorêczynie na boisku odby³

siê Festyn Rodzinny. Podczas imprezy
mia³y miejsce pokazy taneczne
uczniów pod kierunkiem Centrum
Tañca Szczepan, konkurencje spraw-
no�ciowe, konkursy, zabawy, loteria
fantowa oraz zje¿d¿alnie. W wydarze-
niu uczestniczyli równie¿ przedsta-
wiciele w³adz samorz¹dowych gminy
i powiatu.

61. Harcerski Rajd �wiêtokrzyski
W dniach od 29 maja do 2 czerwca 2019 roku grupa harcerzy
z 5. Wielopoziomowej Dru¿yny Harcerskiej �Le�ni�, dzia³aj¹cej
przy Szkole Podstawowej w Somoninie uczestniczy³a w Ogólnopolskim
61. Rajdzie �wiêtokrzyskim.
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Miejsce rekreacji nad Jeziorem
Po³êczyñskim w Kameli
Jest tam pla¿a z umocnionym brzegiem jeziora, pomost p³y-
waj¹cy, k³adka drewniana,ma³a architektura, tj. ³awki, ³awo-
stó³, wiata rekreacyjna, o�wietlenie solarne, tablice eduka-
cyjne o tematyce zwi¹zanej z rybo³ówstwem oraz rze�ba
rybaka. Znajduje siê tam tak¿e parking oraz toalety.

Jak aktywnie spêdzaæ czas latem
w Gminie Somonino?

Rowerem do Ostrzyc
Powsta³a profesjonalna infrastruktura dla rowerzystów na
odcinku Somonino � Ostrzyce o ³¹cznej d³ugo�ci 3,8 km
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G. Przepiêk-
ny krajobraz wzd³u¿ �cie¿ki dodatkowo uatrakcyjnia podró¿!

Podró¿e kajakiem
Gmina Somonino jest partnerem projektu pn. �Pomorskie
Szlaki Kajakowe � Szlakiem Raduni�. W ramach projektu
powsta³a sieæ kajakowa, która umo¿liwi³a turystom i miesz-
kañcom sprawne p³ywanie po jeziorach Kó³ka Raduñskiego
i rzece Raduni. W ramach projektu w Ostrzycach na Jezio-
rze Ostrzyckim powsta³y nowe pomosty. Za� w Gorêczynie,
Somoninie i Ostrzycach na rzece Raduni wybudowano przy-
stanie kajakowe, które s¹ wyposa¿one w pomosty s³u¿¹ce
do cumowania i wodowania kajaków oraz w infrastrukturê
towarzysz¹c¹.

Park wiejski w Po³êczynie
Zapraszamy do wiejskiego parku rekreacyjno-wypoczynko-
wego nad Jeziorem Po³êczyñskim. Powsta³y tam ró¿nego
typu �cie¿ki oraz pla¿a, przyozdobiona drewnian¹ palisad¹
wzd³u¿ brzegu jeziora. Znajduje siê tam tak¿e wiata rekre-
acyjna oraz miejsce na ognisko.

Promenada nad Jeziorem Ostrzyckim
Zapraszamy na spacer promenad¹ w Ostrzycach na odcinku
od pola biwakowego �Stolemek� do ulicy Ko�cielnej
w Ostrzycach. Na mieszkañców i turystów spaceruj¹cych
wzd³u¿ promenady czeka wiele atrakcji, miêdzy innymi
przeró¿ne rze�by drewniane, makiety ryb oraz tablice
informacyjne.
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Wspieramy naszych sportowców
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu

30 maja 2019 roku wrêczono Julii
Grucha³adecyzjê o przyznaniu stypen-
dium sportowego. Wójt pogratulowa³
jej bardzo dobrych wyników sporto-
wych, ¿ycz¹c dalszych sukcesów oraz
spe³nienia marzeñ!
Julia jest uczennic¹ Szko³y Podstawo-

wej w Gorêczynie. Od dwóch lat tre-

nuje lekkoatletykê w klubie sporto-
wym Akademia Biegowa Kartuzy. Do
jej sukcesów mo¿na zaliczyæ zdobycie
I miejsca w Ogólnopolskich Biegach
Prze³ajowych SZS Szkó³ Podstawowych
na dystansie 1500 m dziewcz¹t oraz
z³oty medal Miêdzywojewódzkich
MistrzostwM³odzikówwGarczynie na
dystansie 2,5 km.

Wkwietniu 2019 roku Rada Gmi-
ny Somonino uchwali³a regula-

min korzystania z przystani kajakowych
w Gminie Somonino. Wszystkie osoby
przebywaj¹ce na terenie przystani ka-
jakowej zobowi¹zuje siê do przestrze-
gania postanowieñ regulaminu oraz
zachowania wszelkich zasad bezpie-
czeñstwa.
Przystanie czynne s¹ codziennie, od

1 maja do 30 wrze�nia, w godzinach
9.00 - 18.00. Korzystanie z przystani
kajakowej jest bezp³atne. Osoby do 16
roku ¿ycia mog¹ przebywaæ na obiek-
cie jedynie pod opiek¹ doros³ych. Na
teren przystani kajakowej obowi¹zuje
zakaz wprowadzania zwierz¹t. Za gru-
pê zorganizowan¹ uwa¿a siê grupê
minimum 5 osób. Wstêp grupy zorga-
nizowanej na teren przystani musi zo-
staæ bezzw³ocznie zg³oszony pracow-
nikowi przystani kajakowej.

Kajakarzu,
korzystaj m¹drze!

Kontakt do pracownika przystani ka-
jakowej w Gorêczynie to:
605-377-931
Zobowi¹zuje siê mieszkañców i tu-

rystów do pozostawienia porz¹dku na
terenie obiektu po zakoñczonym po-
bycie. Za pilnowanie i przestrzeganie
regulaminu odpowiedzialny jest pra-
cownik przystani kajakowej.

SPORT I REKREACJA

Szko³a Podstawowa w Somoninie
zdoby³a awans na zawody ogólno-

polskie w szkolnych igrzyskach dzieci
w kategorii pi³ka no¿na dziewczêta
rocznik 2006-2008. Powygraniu zawo-
dów gminnych, a nastêpnie powiato-
wych oraz pó³fina³u wojewódzkiego
przyszed³ czas na fina³wojewódzki roz-
grywany w Gdyni. W grupie zmierzyli
siê z zespo³ami z Gdañska, pokonuj¹c
ich 2:0 oraz z gospodarzami z Gdyni,
wygrywaj¹c 4:1 i tym samym awansu-
j¹c do �cis³ego fina³u turnieju.
W finale wygrali z Nowy Stawem

6:0!!! i zdobyli Mistrzostwo Woje-
wództwa Pomorskiego oraz awanso-
wali na zawody ogólnopolskie. Dziew-
czyny w drodze do awansu wygra³y
³¹cznie 14 meczów ¿adnego nie prze-
grywaj¹c ani remisuj¹c! Na Mistrzo-
stwach Polski, które odby³y siêw czer-
wcu w G³ucho³azach, nasza dru¿yna
zajê³a siódme miejsce.

Sk³ad mistrzowskiego zespo³u SP
Somonino to: Aleksandra Kreft � bram-
karz, Aleksandra Weso³owska, Nikola
Byczkowska, Ma³gorzata Leszkowska,
Aneta Walaszkowska i kapitan zespo-
³uOliwia Pipiórka � zdobywczyni 7 bra-
mek podczas turniejuwojewódzkiego.
Rezerwowe: Martyna Puzdrowska,
Wiktoria Went, Zuzanna Czapieska.
Trener: Waldemar Rychert.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy

dalszych sukcesów!

Fina³ Igrzysk nale¿a³ do Somonina
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Wmaju realizowali�my w naszej
Gminie projekt podnoszenia

kompetencji cyfrowych mieszkañców
onazwie �Jaw Internecie�.Wiêkszo�æ
z nas korzysta na co dzieñ z Internetu,
jest te¿ grono osób, które maj¹ spo-
radyczny kontakt z Internetem. Co�
co ³¹czy te osoby � zarówno obyte
z Internetem, jak i stroni¹ce od niego
� to wci¹¿ niewielki poziom wiedzy
o tym, jak funkcjonuje i co oferuje
Internet. Wiele osób pos³uguje siê
Internetemwprzekonaniu o anonimo-
wo�ci i wynikaj¹cej z tego bezkarno-
�ci. Nic bardziej mylnego � ka¿dego
u¿ytkownika mo¿na zidentyfikowaæ
i poci¹gn¹æ do odpowiedzialno�ci za
tre�ci zamieszczanew sieci.Wiêkszo�æ
internautów jest te¿ przekonana o pe³-
nej swobodzie w korzystaniu z za-
sobów Internetu � zdjêæ i tekstów �

Plac zabaw
i si³ownia
w Borczu

Do u¿ytku mieszkañców Borcza
zosta³o oddane nowe miejsce

�Otwarta Strefa Aktywno�ci� zreali-
zowane w ramach programu rozwoju
ma³ej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym.

WojewodaPomorski, DariuszDre-
lich podpisa³ z gminami i powia-

tami umowy na dofinansowanie mo-
dernizacji dróg.
Fundusz Dróg Samorz¹dowych to

kompleksowy instrument wsparcia
realizacji zadañ na drogach zarz¹dza-
nych przez jednostki samorz¹du tery-
torialnego. Jego cel to przyspieszenie
powstawania nowoczesnej i bezpiecz-
nej infrastruktury drogowej na szcze-
blu lokalnym, stanowi¹cej wa¿ny ele-
ment prawid³owego funkcjonowania
i rozwoju gospodarki oraz przyczynia-

Umowa na modernizacjê ul. Kasztelañskiej podpisana
j¹cej siê do poprawy poziomu ¿ycia
obywateli.
Uroczyste podpisanie umowy na za-

danie pn. �Budowa drogi gminnej re-
lacji Somonino-Gorêczyno (Etap I-III)�
odby³o siê w pi¹tek, 24 maja br. w Po-
morskim Urzêdzie Wojewódzkim
w Gdañsku. Kwota dofinansowania
wynosi 2 597 158 z³.
G³ównym wykonawc¹ robót jest

Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe
�DROMOS� Sp. z.o.o. Zakres robót
obejmuje budowê odcinka ulicy Kasz-
telañskiej na terenie miejscowo�ci

Gorêczyno i Somonino oraz ul. Cera-
micznej w Somoninie o ³¹cznej d³ugo-
�ci 3,2 km.

Ja w internecie � korzystaj �wiadomie
i bezpiecznie!

jednak¿e, ka¿d¹ tre�æ zamieszczon¹
w Internecie chroni prawo autorskie.
W³a�nie o tymwszystkimuczyli�my siê
w naszej Gminie w ramach projektu
�Ja w Internecie�.
Ze szkoleñ skorzysta³o 48 osób

w 4 szkoleniach realizowanych w So-
moninie i Egiertowie.
Zajêcia realizowane by³y w 4 modu-

³ach tematycznych:
� �Rodzic w sieci�,
� �Kultura w sieci�,
� �Moje finanse w sieci�,
� �Rolnik w sieci�.
Projekt zosta³ sfinansowany ze �rod-

ków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Polska Cyfrowa.

Inwestycja po³o¿ona jest w central-
nej czê�ci wsi, gdzie zaprojektowano
ogrodzony plac zabaw z³o¿ony z z ze-
stawu zabawowego, hu�tawki ramie-
niowej, urz¹dzenia sprawno�ciowego,
�cianki wspinaczkowej i stolika do gry
w szachy. Si³ownia jest wyposa¿ona
w 6 urz¹dzeñ do æwiczeñ oraz stó³ do
ping-ponga. Zadanie jest dofinanso-
wane zMinisterstwa Sportu i Turysty-
ki w ramach programu Otwarte Stre-
fy Aktywno�ci (OSA).
Ca³kowita warto�æ przedsiêwziêcia

wynios³a 106 583,93 z³.

PROJEKTY
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Wzwi¹zku z opracowywaniem
Strategii Rozwoju Gminy Somo-

nino na lata 2020-2029 informujemy
o planowanych terminach spotkañ
warsztatowo-konsultacyjnych, na któ-
rych omawiane bêd¹ wnioski z prze-
prowadzonej diagnozy oraz opracowy-
wane g³ówne za³o¿enia dokumentu do
czê�ci strategicznej.
Spotkania zosta³y podzielone na trzy

grupy roboczewed³ug poszczególnych
interesariuszy:
� grupa I � mieszkañcy,
� grupa II � przedstawiciele,
administracji publicznej (radni,
so³tysi, GOPS, GOK, szko³y, itp.),

� grupa III � NGO i przedsiêbiorcy.

Terminarz spotkañ:
� 9 lipca 2019 r. (wtorek) godz. 17.00
� grupa I mieszkañcy,

� 10 lipca 2019 r. (�roda) godz. 14.00
� grupa III przedstawiciele admini-
stracji publicznej,

� 11 lipca2019 r. (czwartek) godz. 17.00
� grupa II NGO i przedsiêbiorcy.

Miejsce spotkania: sala obrad Urzê-
du Gminy Somonino. Spotkanie po-
prowadzi przedstawiciel firmy AMT
Partner Sp. z o.o., która opracowuje
dokument Strategii. Wszelkich infor-
macji w sprawie Strategii Rozwoju
Gminy Somonino na lata 2020-2029
udziela: Karolina Szmo³da, Kierownik
Referatu Rozwoju i Promocji,
tel. (58) 743-23-25,
e-mail: promocja@somonino.pl.

Strategia rozwoju gminy � we� udzia³ w jej tworzeniu!

Zakaz dokarmiania dzików
Powiatowy LekarzWeterynarii w Kar-
tuzach przypomina, ¿e na terenie ca-
³ego kraju obowi¹zuje zakaz dokar-
miania dzików pod kar¹ grzywny!
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Wdniu 16 kwietnia 2019 roku
podczas sesji Rady Gminy So-

monino Marian Kowalewski, Wójt
Gminy Somonino wraz z radnymi gmi-
ny podziêkowa³ paniom z Ko³a Gos-
podyñ ze S³awek za zaanga¿owanie
i pracê na rzecz promocji Gminy So-
monino oraz kultywowanie tradycji
kaszubskich.
Ponadto w maju 2019 roku Gmina

Somonino podpisa³a umowê z przed-
stawicielami Samorz¹du Wojewódz-
twa Pomorskiego o udzielenie pomo-
cy finansowej na zadanie pn. �Budo-
wa kaszubskiej altany w S³awkach�
w ramach programu �Aktywne So³ec-
two Pomorskie�.
Celemprzedsiêwziêcia jest zaspoko-

jenie zbiorowych potrzeb wspólnoty
poprzez stworzenie warunków do roz-
woju lokalnej spo³eczno�ci. Mieszkañ-
cy S³awek na istniej¹cym placu zabaw
przygotuj¹ odpowiednio teren pod al-
tanê oraz nastêpnie po jej zamonto-
waniu wykonaj¹ na niej hafty kaszub-
skie. Altana stanie siê dla nich miej-
scem spotkañ i wzajemnych integracji.
Zadanie ma zostaæ wykonane do koñ-
ca wrze�nia 2019 roku.

Aktywne So³ectwo S³awek

Wspó³dzia³amy
z powiatem
Wmarcu 2019 roku Rada Gminy

Somonino podjê³a uchwa³ê
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Kartuskiemu w kwo-
cie 60 000 z³ z przeznaczeniem na bu-
dowê chodnika w Kameli.
Natomiast w kwietniu 2019 roku

podjêto uchwa³ê w sprawie wspó³pra-
cy gminy z innymi jednostkami samo-
rz¹du w celu podjêcia dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do rozwi¹zania problemów
komunikacyjnych i bezpieczeñstwa
na skrzy¿owaniu drogi powiatowej
nr DP 1924G i drogi wojewódzkiej
nr 224oraz drogi prowadz¹cej doOsie-
dla Bernardyno w Somoninie poprzez
budowê bezpiecznego skrzy¿owania.
Gmina przeznaczy³a na ten cel w roku
bie¿¹cym 25 000 z³ z przeznaczeniem
na dokumentacjê techniczn¹.

W dniu 14 czerwca 2019 roku na
wniosek So³tysa i Rady So³eckiej

wsi Wyczechowo, Rada Gminy Somonino
uchwali³a nadanie nowej nazwy ulicy
w miejscowo�ci Wyczechowo i Hopowo.
Nadano nazwê ulicy Mieczys³awa Flisi-
kowskiego w granicach dzia³ki nr 50/1
wmiejscowo�ci Wyczechowo oraz w gra-
nicach dzia³ek 3122/3, 3120/2, 3119/2
i 122/5 wmiejscowo�ci Hopowo. Uchwa-
³a wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Nowa nazwa ulicy
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So³ectwo BORCZ
So³ectwo EGIERTOWO
So³ectwo GORÊCZYNO
So³ectwo HOPOWO
So³ectwo KAMELA
So³ectwo KAPLICA
So³ectwa OSTRZYCE
So³ectwo PIOTROWO
So³ectwo PO£ÊCZYNO
So³ectwo RAMLEJE
So³ectwo R¥TY
So³ectwo RYBAKI
So³ectwo S£AWKI
So³ectwo SOMONINO
So³ectwo STARKOWA HUTA
So³ectwo WYCZECHOWO

SO£TYSI GMINY SOMONINO

W czerwcu zakoñczy³y siê zebrania wiejskie w Gminie Somonino.
Poni¿ej prezentujemy wykaz so³tysów poszczególnych so³ectw

na najbli¿sze piêæ lat:

Mateusz Zieliñski
Kamil Klein
Krzysztof Stencel
Waldemar Grzêdzicki
£ucja Szadach
Zbigniew Dysarz
Marek Szalewski
Kazimierz Gleinert
Andrzej Kryszewski
Ewa Szlija
Adam Wojtala
Tadeusz Regliñski
Mateusz Adamczyk
Gerard Trepczyk
Mariola Sikora
Natalia Marszewska

W czerwcu na sesji Rady Gminy Somonino wrêczono listy gratulacyjne nowym
so³tysom oraz wrêczono podziêkowania za zaanga¿owanie tym, którzy od wielu
lat dzia³ali na rzecz swoich so³ectw.
Podziêkowania zawieloletni¹ pracê na rzecz swoichmiejscowo�ci otrzymali: pani
El¿bieta Draws (So³ectwo Wyczechowo), pani Genowefa Dymek (So³ectwo
Borcz), pani Ma³gorzata Stromska (So³ectwo Hopowo), pan Miros³aw Szalew-
ski (So³ectwo Ostrzyce) oraz pan Stanis³aw Stefanowski (So³ectwo Egiertowo).

Gmina Somonino skorzysta z Rz¹-
dowego Programu �Posi³ek
w szkole i w domu�. Jednostka
otrzyma³a 80 000 z³ dotacji na re-
mont i wyposa¿enie kuchni oraz
jadalniw Szkole Podstawowej im.
�w. Franciszka z Asy¿u w Egier-
towie tak, aby w placówce od
nowego roku szkolnego dzieci
mog³y spo¿ywaæ posi³ki przygoto-
wane w ich szkole.

Rz¹dowy Program bêdzie reali-
zowany w latach 2019�2023

i obejmie swoim zasiêgiemwszyst-
kie województwa. Celem modu³u
3 Programu, z którego skorzysta³a
Gmina Somonino, jest wzmocnie-
nie opiekuñczej funkcji szko³y pod-
stawowej poprzez tworzenie wa-
runkówumo¿liwiaj¹cych spo¿ywa-
nie przez uczniów posi³ku w trak-
cie pobytu w szkole.
Chodzi bowiem o zapewnienie

dzieciom i m³odzie¿y w wieku
szkolnym zjedzenia gor¹cego po-
si³ku przygotowanego w sto³ówce
szkolnej. Takie rozwi¹zanie daje
bowiem wiêksz¹ kontrolê nad
jako�ci¹ kupowanych produktów,
z których przygotowywane s¹
posi³ki, oraz nad procesem ich
przygotowywania.
W ramach Programu w szkole

w Egiertowie wykonany zostanie
remont kuchni oraz pomieszczeñ
przeznaczonych na zaplecze so-
cjalne. Kuchnia oraz jadalnia zo-
stan¹ wyposa¿one w odpowiedni
sprzêt i meble. Obecnie trwaj¹
procedury przetargowe maj¹ce
na celu wy³onienie wykonawcy
zadania.

Dotacja dla Szko³y
Podstawowej
w Egiertowie

Wkrótce modernizacja drogi w Ramlejach
Gminie Somonino przyznano dotacjê wysoko�ci 96 708 z³ z przeznaczeniem
na modernizacjê drogi transportu rolnego relacji Ramleje � Gorêczyno.
Planowana d³ugo�æ modernizowanego odcinka wyniesie 570 mb. przy sze-
roko�ci 5 m. Dotacja pochodzi ze �rodków bud¿etu Województwa Pomor-
skiego. Realizacjê zadania zaplanowanonabie¿¹cy rok. Aktualnie trwaj¹ przy-
gotowania, maj¹ce na celu wy³onienie wykonawcy robót budowlanych.
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Ka¿dy rolnik, który chce odzy-
skaæ czê�æ pieniêdzy wyda-

nych na olej napêdowy u¿ywany
do produkcji rolnej powinien od
1 sierpnia 2019 r. do 2 wrze�nia
2019 r z³o¿yæ odpowiedni wnio-
sek do Wójta Gminy Somonino,
wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowi¹cymi dowód zaku-
pu oleju napêdowego w okresie
od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca
2019 r. w ramach limitu zwrotu
podatku okre�lonego na 2019 r.
od 1 lutego 2019 r.
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 10 mar-

ca 2006 r. o zwrocie podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju
napêdowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1340, 0.z pó�n. zm.), zwrot
podatku akcyzowego przys³uguje
producentom rolnym � osobom
fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nie-
posiadaj¹cym osobowo�ci praw-
nej, bêd¹cymi posiadaczami go-
spodarstw rolnych w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
Zwrot podatku akcyzowego do-

tyczy oleju napêdowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej,
oznaczonego kodemCN27101943
do 2710 19 48, kodem CN 2710 20
11 do 2710 20 19 oraz kodem CN
3826 0.

Zwrot kosztów
za olej napêdowy

Konkurs obejmuje zadania z zakre-
su: demonta¿u, zbierania, trans-

portu, zabezpieczenia i unieszkodliwie-
nia odpadów zawieraj¹cych azbest,
jak równie¿ transportu, zabezpieczenia
i unieszkodliwienia odpadów zawiera-
j¹cych azbest znajduj¹cych siê wmiej-
scach do tego nieprzeznaczonych (np.
dzikie wysypiska, posesje) i objêtych
inwentaryzacj¹ wyrobów zawieraj¹-
cych azbest.
Kwota dofinansowania zadania mo-

¿e wynosiæ do 100% kosztów kwalifi-
kowalnych.

Trwa nabór wniosków
WójtGminy Somoninowzwi¹zku z informacj¹ opublikowan¹przezWojewódzki
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku og³asza nabór
wniosków w ramach konkursu pn. �Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest
z terenu województwa pomorskiego� (edycja 2019).

Wnioski nale¿y sk³adaæ w terminie
do 22.07.2019 roku do tutejszego
Urzêdu Gminy w Somoninie w godzi-
nach pracy urzêdu. Wniosek mo¿na
otrzymaæ od pracownika Urzêdu Gmi-
ny (pokój nr 16), a tak¿e pobraæ ze stro-
ny internetowej www.somonino.pl
Wiêcej informacji pod numerem te-

lefonu: 58 743-23-41, 603-308-106.

Przepiêkn¹ uroczysto�æ w czerwcu
2019 roku zorganizowali stra¿acy

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Somo-
ninie dla swojego, by³ego,wieloletnie-
go prezesa W³adys³awa Tusk z okazji
90-tych urodzin. W³adys³aw Tusk
zosta³ tak¿e uhonorowany medalem
im. Boles³awa Chomicza, który by³
cz³owiekiemwybitnym. Cechowa³a go
pasja pracy i nieprzeciêtny talent or-
ganizatorski. Dzi� medalem jego imie-
nia, Zarz¹d G³ówny ZOSP RP honoruje
wybitnych dzia³aczy po¿arniczych.

Wyj¹tkowe urodziny
Jubilatowi gratulujemy zaanga¿owania
na rzecz lokalnej spo³eczno�ci i z oka-
zji urodzin ¿yczymy wielu lat w zdro-
wiu i pogodzie ducha.
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Zgodnie z przepisami czynne prawo wyborcze w wybo-
rach dowalnego zgromadzenia izby, czyli mo¿liwo�æ g³o-

sowania na poszczególnych kandydatów, maj¹ wszyscy
cz³onkowie danej izby. Na mocy ustawy s¹ nimi wszystkie
osoby bêd¹ce podatnikami podatku rolnego i w posiadaniu
gospodarstwa rolnego o ³¹cznej powierzchni przekraczaj¹-
cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego
z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej oraz cz³onkowie rol-
niczych spó³dzielni produkcyjnych, o ile w tych spó³dziel-
niach posiadaj¹ wk³ady gruntowe.

Jedynym organem uprawnionym do sporz¹dzenia spisu
cz³onków Izby Rolniczej uprawnionych do udzia³u w wybo-
rach jest gmina, która sama decyduje � w oparciu o przepisy
ustawy i w³asn¹ ewidencjê � kto winien siê znale�æ w spisie
uprawnionych do g³osowania.
W zwi¹zku z tym wszelkie uwagi w tym zakresie nale¿y

kierowaæ do w³a�ciwego urzêdu gminy.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê, ¿e je�li rolnik posiada grunty

rolne na terenie kilku gmin, jest uprawniony do g³osowania
w ka¿dej z nich.

WYBORY
DO IZB ROLNICZYCH

G³osowanie w wyborach odbywa siê
w dniu 28 lipca 2019 roku

w godzinach od 8.00 do 18.00

Na terenie Gminy Somonino
siedzib¹ lokalu wyborczego
jest �wietlica OSP Egiertowo.

Spis cz³onków Izby Rolniczej
uprawnionych do udzia³u

w g³osowaniu bêdzie udostêpniony
w siedzibie Urzêdu Gminy Somonino

(pokój nr 13)
od dnia 14 czerwca 2019 roku.

Kto jest uprawniony do oddania g³osu wWyborach do Izb Rolniczych?

INFORMACJE




