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Zastêpca Wójta: Andrzej Peta
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Od maja 2019 roku zmieni³ siê schemat organizacyjny Urzêdu Gminy Somonino i powsta³y nastêpuj¹ce referaty:
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Aktywne So³ectwo
So³ectwo S³awki otrzyma³o dotacjê na budowê drewnia-

nej altany kaszubskiej wysoko�ci 10.000 z³ w ramach
programu Samorz¹du Województwa Pomorskiego pod
nazw¹ �Aktywne So³ectwo Pomorskie 2019�.
Celem zadania jest stworzenie dla spo³eczno�ci lokalnej

przestrzeni do spotkañ, dzia³ania i integracji. Altanka
przyozdobiona bêdzie wzorami haftu kaszubskiego i ju¿ od
pa�dziernika ozdobi i wzbogaci teren przy placu zabaw
w S³awkach.
Koszt ca³kowity inwestycji wynosi 12.000 z³.
Dziêkujemy mieszkañcom za zaanga¿owanie i spo³eczny

wk³ad w budowê altany.

Naturalne kosmetyki od KGW

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w S³awkach w³a-
snorêcznie przygotowuje kosmetyki na-

turalne, m.in. regeneruj¹cy balsam do ust na
bazie wosku pszczelego, od¿ywczy woskowy
krem do d³oni, ma�æ nagietkow¹ na podra¿-
nienia skóry i du¿o innychwspania³ych kosme-
tyków, wytwarzanych z produktów, które da³a
nam natura. W kwestii nabycia produktów
nale¿y kontaktowaæ siê z KGW. W przysz³o�ci
KGW planuje rozwin¹æ dzia³alno�æ o warszta-
ty kosmetyki naturalnej. Warsztaty bêd¹ po-
lega³y na nauce robienia myde³ek i balsamów
do cia³a, a wszystko w formie zabawy.

Gawêdy w S³awkach
Wpa�dzierniku 2019 roku w S³awkach odbêd¹ siê dwa spotka-

nia bêd¹ce kontynuacj¹ projektu �Latawce kleimy, o S³awkach
gawêdzimy� realizowanego przez tamtejsze Ko³oGospodyñWiejskich
oraz grupy kobiet aktywnych ULKA Kaszubskiego Uniwersytetu Lu-
dowego w Wie¿ycy.
W dwa pa�dziernikowe wieczory, tj. w pi¹tek, 4 pa�dziernika oraz

w sobotê, 12 pa�dziernika od godziny 18:00 bêdziemy snuæ wspo-
mnienia i opowiadaæ interesuj¹ce historie ludzi i miejsc terenu Gminy
Somonino. Za stodo³¹ zap³onie ognisko, mo¿na bêdzie piec kie³baski
i ziemniaki.
Dla uczestników przewidziany jest poczêstunek. Wydarzenia maj¹

charakter otwarty. Na zakoñczenie projektu zaplanowana jest publi-
kacja najciekawszych historii oraz zdjêæ.
Miejsce wszystkich wydarzeñ � S³awki nr 52, stodo³a u So³tysa.
Zadanie jest wspó³finansowane ze �rodków Gminy Somonino oraz

Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy!
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Co nas czeka w najbli¿szych miesi¹cach
w ofercie kulturalnej?
PAŹDZIERNIK

Wdniu 5 pa�dziernika 2019 roku
na sali widowiskowej Gminne-

go O�rodka Kultury w Somoninie od-
bêd¹ siê XVIII Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Kartuskiego w Szachach.
Celem tej imprezy jest popularyzacja
gry w szachy, wy³onienie mistrza po-
wiatu kartuskiego, a przedewszystkim
rozwijanie umiejêtno�ci i zaintereso-
wañ w�ród dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych. Pojedynki rozrywaj¹ siê syste-
mem szwajcarskim � siedem rund.
Zwyciêzcy w poszczególnych katego-
riach otrzymuj¹nagrody rzeczowe i pu-
chary. Organizatorami s¹:GminnyO�ro-
dek KulturywSomoninie, Klub Szacho-
wy �ORMUZD�Kartuzy, GminnaBiblio-
teka PublicznawSomoninie, Stowarzy-
szenie �Przyjazna Wie� Kaszubska�.

LISTOPAD

Zkolei, 10 listopada 2019 roku od-
bêdzie siê Msza �wiêta Huber-

towskaw zabytkowym ko�ciele w Go-
rêczynie. Msza �wiêta jest po³¹czona
z koncertem znakomitej orkiestry oraz
artystów operowych prezentuj¹cych
utwory z ró¿nych epok. Ogranizatora-
mi s¹: Gminny O�rodek Kultury w So-
moninie, Ko³o £owieckie �£abêd��,
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy
�wiêtej i Wszystkich �wiêtych w Go-
rêczynie.

W listopadzie jest równie¿ plano-
wane spotkanie ze znanym au-

torem popularnych ksi¹¿ek dla dzieci,
m³odzie¿y i doros³ychpn. �Ksi¹¿ka i jej
autor...�. Szczegó³y spotkania bed¹
dostêpne w pó�niejszym terminie na
stronie www.somoninogok.pl.

Natomiast w dniu 29 listopada
2019 roku odbêdzie siê w Gorê-

czynie Miko³ajkowy Turniej Tenisa
Sto³owego �Rakiet¹ z Miko³ajem�.
Zawody s¹ organizowanedla reprezen-
tacji szkó³ podstawowych Gminy So-
monino w czterech kategoriach wie-
kowych: klasy I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII.
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GRUDZIEÑ

Dnia 12 grudnia 2019 roku bêdzie
mia³o miejsce roztrzygniêcie Po-

wiatowego Konkursu �Naj³adniejsza
Szopka Bo¿onarodzeniowa�. Konkurs
jest organizowany dla przedszkoli oraz
uczniów szkó³ podstawowych Powia-
tu Kartuskiego. Oceniane s¹ prace in-
dywidualne i zbiorowe, które zosta³y
wy³onione w wyniku konkursów
przeprowadzonych w poszczególnych
szko³ach. Prace powinny zawieraæ ele-
menty akcentuj¹ce region kaszubski.
Ocena prac prowadzona jest wed³ug
kategorii wiekowych. Konkurs co roku
cieszy siê bardzo du¿ym zaintereso-
waniem.

16grudnia 2019 roku bêdzie re-
alizowany Bo¿onarodzeniowy

Objazd z Miko³ajami do dzieci szkó³
podstawowych i przedszkoli Gminy So-
monino. PracownicyGminnegoO�rod-
ka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicz-
nejw Somoninie zMiko³ajem, �nie¿yn-
kami i kapel¹ kaszubsk¹ odwiedzaj¹
dzieci szkó³ podstawowych, przedszko-
li Gminy Somonino... i nie tylko. Dzieci

zostaj¹ obdarowane s³odkimi upo-
minkami. Miko³aje przemieszczaj¹ siê
bajecznympojazdem, przygotowanym
specjalnie na tê okazjê. Wszystkie
dzieci z wielk¹ rado�ci¹ przyjmuj¹
w swoich placówkach niecodziennych
go�ci. Miko³aje i �nie¿ynki niezwykle
mi³owitani s¹ równie¿ przez przechod-
niów, zarówno dzieci, jak i doros³ych.

Odnawiamy wspó³pracê
Wójt Gminy Somonino, Marian Kowalewski wraz

ze swoim Zastêpc¹, Andrzejem Peta w dniu 1 wrze-
�nia 2019 roku uczestniczy³ w �wiêcie Plonów w Bystrym,
w Gminie Gi¿ycko. Impreza rozpoczê³a siê uroczyst¹ Msz¹
�wiêt¹ w ko�ciele �w. Jadwigi Królowej, poprzedzon¹ z³o¿e-
niemwieñców pod tablic¹ po�wiêcon¹ poleg³ym owolno�æ
Polski z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny �wiatowej.
Wizyta przedstawicieli naszychw³adz samorz¹dowychmia³a
na celu omówienie zasadwzajemnej wspó³pracy na najbli¿-
sze lata.
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Od czerwca do listopada 2019 roku trwa cykl warszta-
tów o tematyce historycznej z elementami literatury,
plastyki, teatru dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu
Gminy Somonino.

Podczas sze�ciomiesiêcznego cyklu uwaga dzieci zosta³a
skierowana na historiê XX wieku, dziedzictwo kulturo-

we oraz lokaln¹ historiê naszej �Ma³ej Ojczyzny�. Spotka-
nia w ramach Akademii odbywaj¹ siê w GOK-u co najmniej
raz w miesi¹cu, przewa¿nie w sobotê.
Do tej pory dzieci zosta³y wprowadzone w motyw prze-

wodni projektu, który zosta³ zainspirowany ksi¹¿k¹ Cezare-
go Harasimowicza pt. �Mirabelka�, czyli niezwyk³¹ histori¹
zmieniaj¹cego siê �wiata opowiadan¹ z punktu widzenia
drzewa, które ros³o kiedy� w Warszawie. St¹d te¿ nazwa
projektu. Co siê dzieje na zajêciach? S¹ rozmowy o patrio-
tyzmie i spacery z przewodnikiem po Somoninie, aby po-
znaæ trochê historiê lokaln¹. Jest du¿o prac plastycznych.
Dzieci robi³y ju¿ obrazy z filcu, orze³ki czy kotyliony oraz
malowa³y herb gminy na drewnie. W wakacje by³y tak¿e
na lekcji muzealnej pn. �Moje wojenne dzieciñstwo. ¯ycie
polskich dzieci podczas II wojny �wiatowej� w Muzeum
II Wojny �wiatowej w Gdañsku. Na pocz¹tku wrze�nia za�
postanowi³y poznaæ mirabelkê od innej strony i wspólnie
robi³y d¿em.
O kolejnych wydarzeniach w ramach Akademii bêdziemy

informowaæ na bie¿¹co. Projekt jest dofinansowany ze �rod-
ków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Pro-
gramu �Patriotyzm Jutra�.

Akademia Mirabelek prê¿nie dzia³a

Ksi¹¿ka �Palce lizaæ�� jest wyj¹tkowa za spraw¹ tego, ¿e
wszystkie potrawy uwiecznione na zdjêciach, zosta³y przy-

gotowane przez mieszkañców Gminy Somonino �pod okiem�
Pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w S³awkach, podczas odbywa-
j¹cych siê warsztatów kulinarnych na prze³omie grudnia 2018
roku i lutego 2019 roku.
Zag³êbiaj¹c siê w ksi¹¿kê mo¿na poznaæ i poczuæ smak Kaszub

widziany oczyma uczestników miêdzypokoleniowych warszta-
tów kulinarnych. Przepisy zosta³y opracowane w taki sposób,
¿e ka¿dy bez wzglêdu na wiek i umiejêtno�ci, bêdzie potrafi³
upiec ciasto czy przygotowaæ danie g³ówne. Osoby zaintereso-
wane nabyciem publikacji �Palce lizaæ �� proszone s¹ o bezpo-
�redni kontakt z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w S³awkach.
Publikacja �Palce lizaæ...� jest efektem finalnym dzia³ania reali-
zowanego w zakresie projektu wspó³finansowanego ze �rod-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt.:
�Miêdzypokoleniowe warsztaty kulinarne prowadzone w jêzyku
kaszubskim.Wydanie publikacji z autorskimi przepisami wypra-
cowanymi na warsztatach w jêzyku polsko-kaszubskim�.

Wyj¹tkowa ksi¹¿ka kulinarna
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Somoniñski oddzia³ ZKP powsta³
w 1979 roku. Wówczas Maria

Brusznicka, dyrektorka GOKSiR-u, do-
prowadzi³a do spotkania za³o¿yciel-
skiego nowego partu (oddzia³u). Nie-
ma³e tu zas³ugi Feliksa Marszalkow-
skiego z Kartuz, który optowa³ za po-
wstaniem organizacji. Teren Gminy
Somonino to typowo kaszubski mikro-
region � ludzie tutajmówi¹ na codzieñ
po kaszubsku, to ich domôcy ja~zëk.
Sekretarz Aleksandra Majkowskiego
wrêczy³ legitymacje pierwszym cz³on-
kom wmaju 1979 roku. Warto przypo-
mnieæ ich nazwiska: Maria Brusznicka,
JózefHudela,MariaKeller, JanCzapiew-
ski, Zdzis³awDawidowski, Gerard Kulas,
Albin Lewandowski, Stanis³aw Zielonka,
Dorota Podogrodzka, Adela Itrich, Stefa-
nia Czenstkowska, Stanis³aw¯akowski,
Stefan Klasa, Irena Ciepierska, Edmund
Kobiela, Bogus³awa Kuchta, Janina Lis,
Hubert Leszkowski, Henryk Pipiórka,
Benedykt Rychert i Szymon S³omski.
40 lat to d³ugi odcinek czasu w dzia-

³alno�ci organizacji, w której wszelkie
dzia³ania podejmowane by³y z potrze-
by serca, bezinteresownie, bez ¿adnej
gratyfikacji finansowej. Czêsto nak³a-
dem w³asnych �rodków, nie mówi¹c
o po�wiêconym czasie. Wszystko dla
Kaszub, dla podtrzymania rodzimej
tradycji i kultury.
Siedzib¹ oddzia³u jest Gminny O�ro-

dek Kultury, gdzie znajduje siê salka
kaszubska. Wspó³praca z d³ugoletnim
dyrektorem GOK-u, Marianem Kowa-

To ju¿ 40 lat�
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie skupia ludzi, dla których bliskie
s¹ warto�ci Ma³ej Ojczyzny � Kaszub. Zinstytucjonalizowana forma
organizacji pozarz¹dowej sprzyja podejmowaniu wszelkiego rodzaju
dzia³añ w kszta³towaniu to¿samo�ci mieszkañców regionu.

lewskimuk³ada³a siê bardzo harmonij-
nie, zawsze mia³ dla zrzeszeñców do-
bre s³owo � sam te¿ nale¿y do ZKP.
Dziêki uprzejmo�ci dyrektora w GOK-u
odbywa³y siê walne zebrania, spotka-
nia op³atkowe i wydarzenia kultural-
ne (promocje, wieczorki poetyckie,
jubileusze, konkursy).
Du¿ym wydarzeniem logistycznym

i kulturalnym by³o po�wiêcenie sztan-
daru oddzia³u w 1995 roku. Starania
o nadanie imienia zosta³y zapocz¹tko-
wane w kadencji Albina Lewandow-
skiego, a sfinalizowane za prezesury
Józefa Hudeli. Od tej pory cz³onkowie
oddzia³u ze czci¹ traktuj¹ swoj¹ stanicê
i zabieraj¹ j¹ na ró¿nego rodzaju uro-
czysto�ci. Kolejne wydarzenie po-
dobnego typu to przybicie gwo�dzi
do drzewca sztandaru w 2004 roku
w 25. rocznicê istnienia oddzia³u za
prezesury El¿biety Bugajnej. Obecna
40. rocznica na pocz¹tku drugiej ka-
dencji Grzegorza Adamczyka równie¿
okaza³a siê wielk¹ manifestacj¹ spo-
³eczno�ci zrzeszonej.
Cz³onkowie oddzia³u pe³nili i pe³ni¹

odpowiedzialne funkcje we w³adzach
ZKP:Miros³aw Szalewski by³ wicepre-
zesem ZG, El¿bieta Bugajna jest cz³on-
kiem Rady Naczelnej ZKP oraz Rady
Jêzyka Kaszubskiego.

Odznaczenia i wyró¿nienia:
� Medal Stolema � Zespó³ Folklorysty-
czny �Hopowianie� (1987 � kierow-
nik zespo³u Jerzy Walkusz).

Kadencja w³adz w ZKP trwa 3 lata.
Prezesami oddzia³u w tym czasie byli:
1. Gerard Kulas (1979�1980)
2. Zdzis³aw Dawidowski (1980�1983)
3. Stanis³aw Zielonka (1983�1989)
4. Albin Lewandowski (1989�1993)
5. Józef Hudela (1994�1995)
6. Miros³aw Szalewski (1995�2001)
7. El¿bieta Bugajna (2001�2007, 2010�2013)
8. Irena Zielka (2007�2010)
9. Karolina Pioch (2013�2016)

10. Grzegorz Adamczyk (2016 � nadal)

� Skra Ormuzdowa � Marian Kowa-
lewski (2006) i El¿bieta Bugajna
(2016).

� Medale z okazji 50-lecia ZKP (2006):
JerzyWalkusz, Józef Hudela, El¿bie-
ta Bugajna.

� Wyró¿nienia z okazji 60-lecia ZKP
(2016): ks. Hubert Kitowski, Grze-
gorz Adamczyk.

� Sukcesy: tytu³ Arcyméstra Kaszëb-
sczégò Pisënkù � El¿bieta Bugajna
(2017).

Przez 40 lat istnienia oddzia³u ZKP
w Somoninie przez jego szeregi prze-
winê³o siê ponad 200 cz³onków. Nale-
¿eli doñ tak¿e cz³onkowie Zespo³u Folk-
lorystycznego �Hopowianie� z Hopo-
wa z Jerzym i Krystyn¹ Walkuszami.
Jedni odchodzili, inni przychodzili.
M³odzi zak³adali rodziny, wyprowa-
dzali siê � kontakt siê urywa³. Pamiêæ
pozosta³a.W jubileuszowejMszy �wiê-
tej 21 wrze�nia br. uczestniczyli te¿
pañstwo Maria i Tadeusz Wêsierscy �
na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ak-
tywni cz³onkowie oddzia³u, którzy opu-
�cili pó�niej teren Gminy Somonino.
Z sentymentem wspominali tamten
okres.
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Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
Cz³onkami Komisji s¹ przedstawiciele Urzêdu Gminy Somonino, Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Somoninie, Posterunku Policji w Somoninie,
oraz pedagog szko³y podstawowej, którzy s¹ przeszkoleni w zakresie profilak-
tyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Kontakt telefoniczny: tel. 58 684 11 21, fax 58 684 11 44
(codziennie w godzinach pracy UG).
Punkt konsultacyjno-informacyjny prowadzony przy Urzêdzie Gminy w Somo-
ninie jest przeznaczony dla osób uzale¿nionych od alkoholu, narkotyków i in-
nych �rodków odurzaj¹cych oraz ich rodzin. Kieruje siê zasad¹ pe³nej anoni-
mowo�ci osób i spraw z nimi zwi¹zanych.
Punkt prowadzony jest przez pani¹ Gra¿ynê Richert w ka¿dy:
poniedzia³ek � od godz. 15:00 do 18:00, czwartek � od godz. 9:00 do 12:00.
Ponadto mieszkañcy Gminy Somonino borykaj¹cy siê z problemem alkoholo-
wym, cz³onkowie ich rodzin, a tak¿e osoby wspó³uzale¿nione, mog¹ korzystaæ
z bezp³atnej pomocy terapeutycznej i psychologicznej �wiadczonej przez
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej � O�rodek Terapii i Profilaktyki
Uzale¿niania od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w ¯ukowie
(ul. Gdañska 14 D), tel. 730-260-606.
Dy¿ur telefonicznydlapierwszorazowychpacjentówwtorek i pi¹tek11.00-15.00.
Godziny przyjêæ: poniedzia³ek 11.00-19.00, wtorek 8.00-19.00,
�roda 8.00-15.00, czwartek 8.00-19.00, pi¹tek 8.00-19.00.

Pamiêtajmy o termi-
nach wnioskowania
o pomoc!
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Somoninie przypomina o ter-
minowo�ci sk³adaniawniosków ce-
lem zachowania ci¹g³o�ci pobiera-
nia �wiadczeñ.

Wnioski o �wiadczenia wycho-
wawcze (500+) sk³adamy do 30.09.
2019 r.

Wnioskio�wiadczenie�Dobrystart�
(300+) sk³adamy do 30.11. 2019 r.

W/wwnioski mo¿na sk³adaæ drog¹
elektroniczn¹ za pomoc¹: Banko-
wo�ci elektronicznej, Empatii, Plat-
formy Us³ug Elektronicznych ZUS.

Natomiastwnioskio �wiadczeniaro-
dzinne sk³adamy do 31.10.2019 r.

Letni wypoczynek naszych dzieci
Dwana�cioro dzieci z terenu Gminy Somonino w sierpniu 2019 roku wziê³o

udzia³ w letnich koloniach profilaktycznych. Miejscem zakwaterowania
uczestników kolonii by³ Szczebrzeszyn, gdzie dzieci zobaczy³y, m.in. Pomnik
Chrz¹szcza, Cerkiew i Synagogê oraz Ratusz. W czasie dziesiêciodniowego poby-
tu dzieci odwiedzi³y tak¿e kilka okolicznych miejscowo�ci.
Uczestnicy kolonii zwiedzili, m.in. Zamek Królewski w Lublinie, Katedrê, Rotun-

dê i Arsena³ w Zamo�ciu, Roztoczañski Park Narodowy w Zwierzyñcu, Muzeum
Wsi Krasnobrodzkiej i Rezerwat �w. Rocha w Krasnobrodzie. W czasie wypo-
czynku dzieci uczestniczy³y w zorganizowanych warsztatach, grach i zabawach.
Dla wielu dzieci by³y to pierwsze wakacje spêdzane poza domem rodzinnym.

Wszyscy wrócili stêsknieni, ale wypoczêci i szczê�liwi. Rodzice nie ponie�li od-
p³atno�ci za pobyt dzieci na koloniach, gdy¿ wypoczynek zosta³ w ca³o�ci sfinan-
sowany ze �rodków profilaktycznych.

Natomiast prawie trzydzie�cioro dzieci z rodzin rolniczych w drugiej po³owie
sierpnia wziê³o udzia³w letnich koloniach w górach. Rodzice ponie�li tylko

czê�ciow¹ odp³atno�æ za pobyt dzieci na koloniach, gdy¿ wypoczynek zosta³
dofinansowany z Funduszu Sk³adkowego Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników.
Aby uzyskaæ dofinansowanie co najmniej jeden z rodziców (prawnych opieku-
nów) musia³ byæ ubezpieczony w pe³nym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego b¹d� pobieraæ rentê lub emeryturê z KRUS. W czasie kolonii
dzieci zakwaterowane by³y w Poroninie, ale odwiedzi³y tak¿e Zakopane, Bia³y
Dunajec i Gliczarów Górny. Nie zabrak³o oczywi�cie spaceru po Krupówkach
i wyprawy nad Morskie Oko.
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ okaza³a siêwizytawGóralskiej IzbiewMurzasichle, gdzie

dzieci mia³y okazjê spotkaæ siê i porozmawiaæ z prawdziwym góralem. Nikt nie
narzeka³ na nudê, gdy¿ czas wolny wype³nia³y gry i zabawy, wspólne dyskoteki
i ogniska.

Pomnik Chrz¹szcza
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Opó�nienia w dostawie ¿ywno�ci
Z przykro�ci¹ informujemy, ¿e rozpoczêcie Program Operacyjny Pomoc ¯yw-
no�ciowa Podprogram 2019 opó�ni siê o kilka miesiêcy. Powodem jest unie-
wa¿nienie przeprowadzonego przez Krajowy O�rodek Wsparcia Rolnictwa
przetargu na dostarczanie ¿ywno�ci, co skutkowaæ bêdzie konieczno�ci¹
powtórzenia ca³ej procedury przetargowej. Z informacji uzyskanych od Banku
¯ywno�ci w Trójmie�cie, z którym podejmujemy wspó³pracê w zakresie dys-
trybuowania ¿ywno�ci wynika, ¿e dostawy ¿ywno�ci domagazynów rozpoczn¹
siê nie wcze�niej ni¿ w styczniu 2020 roku!
W zwi¹zku z tymwszyscy musimy wykazaæ siê cierpliwo�ci¹, nie mamy bowiem
wp³ywu na przebieg procedur. Skierowania do odbioru ¿ywno�ci wydawane
bêd¹ osobom uprawnionymwGminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w So-
moninie od stycznia 2020 roku.

Znalezienie zatrudnienia dla osób
d³ugotrwale bezrobotnych jest

bardzo trudne, a czêsto niemo¿liwe.
Sprawdzonym sposobem na zmianê
postawy i zaanga¿owanie bezrobot-
nych w szukanie pracy jest zatrudnie-

nie socjalne. Dziêki tworzeniu przez
samorz¹dy i organizacje pozarz¹dowe
Centrów i Klubów Integracji Spo³ecz-
nej, a tak¿e wspieranie lokalnych
przedsiêbiorców, zjawiskowykluczenia
spo³ecznego siê zmniejsza.

Wojewoda Pomorski nada³ status
Centrum Integracji Spo³ecznej dla 27
jednostek organizacyjnych dzia³aj¹-
cych na terenie województwa pomor-
skiego. W prowadzonym przez Woje-
wodê Pomorskiego Rejestrze Klubów
Integracji Spo³ecznej widnieje 16 klu-
bów.
W ¿yciu ka¿dego cz³owieka zachodzi

wiele zmian. Zmiany rozwojowe, za-
wodowe, bytowe, zdrowotne i inne.
Jak mówi³ znany my�liciel Heraklit
,,Pantarhei�, czyli wszystko p³ynie, nie-
ustannie podlega procesom zmiany.
Podobnie jest w ¿yciu Uczestników
Centrum Integracji Spo³ecznej. Kiedy
ju¿ cz³owiek dostrze¿e, ¿e co� w jego
¿yciu mu siê nie podoba, to postana-
wia to zmieniæ. Kiedy ju¿ oswoi swój
lêk, to zaczyna szukaæ rozwi¹zañ, które
doprowadz¹ go do zmiany jego sytu-
acji. Centrum Integracji Spo³ecznej
w Ostrzycach to dla naszych Uczestni-
ków � nowe miejsce, nowi ludzie,
obowi¹zki i do�wiadczenia. Wszystko
to zdaje siê byæ wyzwaniem, które
trzeba podj¹æ, aby w proces zmiany
wej�æ. Uczestnicy Centrum podejmuj¹
to wyzwanie, powoli, ma³ymi krokami
buduj¹ swoj¹ przysz³o�æ. Jest to olbrzy-
mi sukces ka¿dego z nich. Kadra Cen-
trum zdaje sobie sprawê, jakwiele tru-
du i wysi³ku musz¹ w³o¿yæ Uczestnicy
CIS, aby ten proces przej�æ. Dlatego
te¿ na ka¿dym etapie tego procesu
otrzymuj¹ wsparcie, które jest mo¿li-
we dziêki ¿yczliwo�ci i g³êbokiej �wia-
domo�ci W³odarzy Gminy i w³adz sa-
morz¹dowych w szczególno�ci Rady
Gminy. Jako ca³a spo³eczno�æ Centrum
Integracji w Ostrzycach wraz z kierow-
nikiem Ew¹ Srock DZIÊKUJEMY!

CIS � miejsce, w którym najwa¿niejszy jest cz³owiek
,,Od Wykluczenia do Aktywizacji� to projekt realizowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach którego w Operze Le�nej w Sopocie
dnia 4 wrze�nia 2019 roku odby³a siê pierwsza z piêciu realizowanych
na terenie Polski Konferencji z okazji 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu
Socjalnym. Dzia³aj¹ce, jako jednostka bud¿etowa na terenie naszej
Gminy Somonino Centrum Integracji Spo³ecznej w Ostrzycach równie¿
wziê³o udzia³ w tej uroczysto�ci.
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Skorzystaj ze wsparcia !
�Czyste Powietrze� to rz¹dowy program priorytetowy,
którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych
substancji, które powstaj¹ na skutek ogrzewania
domów jednorodzinnych s³abej jako�ci paliwem
w przestarza³ych domowych kot³ach.
Program bêdzie realizowany do 2029 roku.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ci¹g³ym,
czyli dokumenty oceniane s¹ na bie¿¹co.Wnioski o do-

finansowanie przedsiêwziêæ w budynkach jednorodzin-
nych z terenu województwa pomorskiego przyjmowane
s¹ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdañsku i rozpatrywane s¹ przez pra-
cowników tej instytucji.
Wysoko�æ dofinansowania jest zale¿na od dochodu na

osobê w gospodarstwie domowym oraz odmo¿liwo�ci sko-
rzystania przez wnioskodawcê z ulgi termomodernizacyj-
nej. Je¿eli wnioskodawca ma mo¿liwo�æ otrzymania zwro-
tu z tytu³u ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach
programu udzielana jest wmniejszymwymiarze. Wysoko�æ
dofinansowania waha siê od 15% do 90% kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji.
Obecnie adresatami programu s¹ w³a�ciciele lub wspó³-

w³a�ciciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wieczyst¹. O dofinansowanie
mog¹ siê staraæ tak¿e osoby, które uzyska³y zgodê na roz-
poczêcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego
i budynek nie zosta³ jeszcze przekazany lub zg³oszony do
u¿ytkowania.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
� wymianê starych �róde³ ciep³a (pieców i kot³ów na paliwa

sta³e);
� zakup i monta¿ nowych �róde³ ciep³a z przy³¹czami;
� zakup i monta¿/modernizacjê instalacji wewnêtrznych

c.o. i c.w.u., w tymmonta¿ zaworów z g³owicami termo-
statycznymi;

� docieplenie przegród budynku;
� wymianê stolarki okiennej i drzwiowej;
� instalacjê odnawialnych �róde³ energii (kolektorów s³o-

necznych i instalacji fotowoltaicznej);
� monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a.

KONTAKT:
� telefony: 58 743 18 20, 58 743 18 21
� e-mail: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

UWAGA!!!
Wszelkie czynno�ci zwi¹zane ze z³o¿eniem wniosku o do-
finansowanie w ramach programu priorytetowego �Czy-
ste Powietrze� w Wojewódzkim Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku s¹ BEZP£ATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wsparcia przy z³o-
¿eniu tego wniosku za op³at¹ nale¿y podchodziæ ze szcze-
góln¹ ostro¿no�ci¹, poniewa¿ s¹ to oferty komercyjne.

(�ród³o: https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon)

Wnioski mog¹ byæ sk³adane po zakupie i monta¿u
instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystry-
butorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunko-
wego (co jest równoznaczne z zakoñczeniem inwestycji).
Do wniosku o dofinansowanie nale¿y za³¹czyæ: fakturê
za zakup i monta¿ instalacji PV, dowód zap³aty faktury,
dokument potwierdzaj¹cy instalacjê licznika dwukierun-
kowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej
umowy kompleksowej.
Informacji o nowym programie Mój Pr¹d udzielaj¹

doradcy z Wydzia³u Projektu Doradztwa Energetycznego
NFO�iGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
Funkcjonuje równie¿ dedykowana skrzynka:
mojprad@nfosigw.gov.pl

�Mój Pr¹d�. Mo¿na ju¿ sk³adaæ wnioski
Celem programu �Mój Pr¹d� to zwiêkszenie produkcji

energii z mikro�róde³ fotowoltaicznych. Dofinansowanie
obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie wiêcej
ni¿ 5000 z³. Wsparciem mog¹ zostaæ objête instalacje
o 2-10 kWmocy zainstalowanej. Program skierowany jest
do gospodarstw domowych. Program dofinansowania
instalacji fotowoltaicznych w Polsce � �Mój Pr¹d� zosta³
przygotowany przez Ministerstwo Energii we wspó³pracy
z Ministerstwem �rodowiska.
Termin pierwszego naboru wniosków: od 30.08.2019

do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji �rodków.
Kolejny nabór jest planowany od pocz¹tku 2020 roku.
Wnioski o dofinansowanie nale¿y sk³adaæ z formie papie-
rowej. Mo¿na je przes³aæ np. poczt¹, kurierem lub z³o¿yæ
osobi�cie w Narodowym Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Komunikat
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina, ¿e z uwagi na zagro¿enie
afrykañskim pomorem �wiñ i mo¿liwo�ci¹ przeniesienia wirusa, istnieje ogromne
ryzyko zawleczenia wirusa w przypadku przywo¿enia s³omy lub zbo¿a z rejonów wy-
stêpowania choroby u dzików.
Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie �rodków podejmowanych w zwi¹zku z wyst¹pieniem
afrykañskiego pomoru �wiñ zakazuje siê wykorzystywania w pomieszczeniach,
w których utrzymywane s¹ �winie, s³omy na �ció³kê dla zwierz¹t pochodz¹cej
z obszaru objêtego ograniczeniami lub obszaru zagro¿enia, chyba ¿e tê s³omê poddano
obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykañskiego pomoru �wiñ lub sk³adowano
wmiejscu niedostêpnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem.
Ponadto, zgodnie z ww. rozporz¹dzeniem zakazuje siê na terytorium Polski karmie-
nia �wiñ zielonk¹ lub ziarnem pochodz¹cymi z obszaru objêtego ograniczeniami
lub obszaru zagro¿enia, chyba ¿e zielonkê tê lub to ziarno poddano obróbce w celu
unieszkodliwienia wirusa afrykañskiego pomoru �wiñ lub sk³adowanowmiejscu nie-
dostêpnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem �winiom.
Powy¿sze stosowanie ma na celu zminimalizowanie ryzyka przeniesienia wirusa ASF
na teren powiatu kartuskiego.

Rozbudowa systemu
wodno-kanalizacyjnego
Aktualnie jest realizowana komplek-

sowa przebudowa stacji uzdatnia-
niawodywRybakach. Inwestycja tapo-
prawi zdecydowanie wydajno�æ i spo-
sób uzdatniania wody dostarczanej do
mieszkañców miejscowo�ci Rybaki,
R¹ty oraz Ostrzyce. Umo¿liwi równie¿
zastêpcz¹ dostawê wody do miejsco-
wo�ci Starkowa Huta, Kaplica i Po³ê-
czyno. Zmodernizowany obiekt bêdzie
wyposa¿ony miêdzy innymi w now¹
studniê g³êbinow¹, zbiornikmagazynu-
j¹cy wodê oraz agregat pr¹dotwórczy
zapewniaj¹cy ci¹g³o�æ pracy hydroforni.
Trwa równie¿ budowa kanalizacji

sanitarnej w miejscowo�ci Gorêczyno
w kierunku na D¹browê. Wykonawc¹
robót budowlanych jest firmaNKMSp.

z.o.o. z Kartuz. Obecnie trwaj¹ roboty
ziemne imonta¿owestudzienek, budo-
wa kolektorów grawitacyjnych i przy-
kanalików. Inwestycja zostanie zakoñ-
czona w roku bie¿¹cym.
Oba dzia³ania s¹ elementem wiêk-

szego projektu pn. �Rozbudowa i mo-
dernizacja systemu wodno-kanaliza-
cyjnegona terenie aglomeracji Somo-
nino�. Jego celem jest rozwi¹zanie pro-
blemu gospodarki wodno-�ciekowej
wobszarze aglomeracji Somoninooraz
dostosowanie aglomeracji do wymo-
gówpolityki ekologicznej pañstwa i re-
gionu.Projekt realizowany jest ze �rod-
ków Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura
i �rodowisko na lata 2014�2020.

Zakoñczony zosta³ nabór wnio-
sków na realizacjê zadania pn.:
�Usuwanie wyrobów zawieraj¹-
cych azbest z terenu Gminy
Somonino�.

Projekt polega³ na demonta¿u,
transporcie i utylizacji azbestowych
pokryæ dachowych. Maksymalny
poziomdofinansowania ze �rodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdañsku mo¿e wynie�æ do 100%
kosztów kwalifikowanych poniesio-
nych przez odbiorcê (nie wiêcej ni¿
600 z³/Mg przy demonta¿u, trans-
porcie i utylizacji oraz 300 z³/Mg
przy transporcie i utylizacji).
W sk³ad powy¿szego zadaniawcho-
dzi demonta¿, transport i utylizacja
azbestowych pokryæ dachowych
z 5 budynkówmieszkalnych oraz 15
budynkówgospodarczych oraz inne
o ³¹cznej powierzchni 3 600,86 m2.
Szacunkowa masa odpadów azbe-
stowych do utylizacji w ramach za-
dania to: 48,61161 Mg.
Wyroby do utylizacji zawieraj¹ce
azbest mieszcz¹ siê na tereniemiej-
scowo�ci:
� S³awki � 3, � Hopowo � 5,
� Kamela � 1, � Gorêczyno � 2,
� Borcz � 3, � Wyczechowo � 2,
� Rybaki � 2, � Somonino � 2,
� Egiertowo � 1.

Wnioskowana kwota dofinansowa-
nia z WFO�iGW w Gdañsku:
24 416,00 z³.

Mieszkañcy chc¹
usuwaæ azbest
ze swoich dachów
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Wodpowiedzi nawniosek rodzicówwewrze�niu zosta³a
utworzona w Szkole Podstawowej w Egiertowie kla-

sa integracyjna � 1b. Daje to mo¿liwo�æ wspólnego kszta³-
cenia dzieci niepe³nosprawnych z dzieæmi zdrowymi. Pod-
stawowym za³o¿eniem tej klasy jest stworzenie ka¿demu
dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze
procesówpoznawczych i intelektualnych, jak równie¿w sfe-
rze emocjonalno-spo³ecznej. Dzieci niepe³nosprawne zosta³y
zakwalifikowane do oddzia³u integracyjnego na podstawie
orzeczenia poradni psychologiczno � pedagogicznej.
Klasa integracyjna liczy 18 uczniów, w tym 3 uczniów nie-

pe³nosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli:
nauczyciel wiod¹cy � nauczyciel przedmiotu oraz nauczy-
ciel wspieraj¹cy. Program nauczania w klasie integracyjnej
jest taki sam, jak w równoleg³ej klasie. Jednak¿e realizowane

Wyró¿nieni uczniowie szczyc¹ siê
wzorowym zachowaniem, wy-

kazuj¹ szczególne uzdolnienia w ró¿-
nych dziedzinach wiedzy, promuj¹
swoj¹ szko³ê oraz gminê.
Stypendium przyznawane jest za

bardzo dobre wyniki w nauce (�rednia
ocen pow. 5,3), wysokie osi¹gniêcia
sportowe (co najmniej na szczeblu
wojewódzkim), godne reprezentowa-
nie szko³y i gminy oraz za zaanga¿owa-
nie spo³eczne.
Nagrodzeni uczniowie to absolwenci:

Szko³y Podstawowej im. kard. Stefana
Wyszyñskiego w Somoninie, Szko³y
Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej
w Gorêczynie, Szko³y Podstawowej nr 1
im. �w. Kazimierza w Kartuzach, Kato-
lickiego Gimnazjum im. Jana Paw³a II
w Kartuzach. Stypendium jest wyró¿-
nieniem indywidualnym dla uczniów,
mobilizuje do dalszych sukcesów i jest
w ca³o�ci wyp³acane ze �rodków w³a-
snych Gminy.
Wraz z gratulacjami, ¿yczeniadalszych

sukcesów edukacyjnych orazwszelkiej
pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym z³o¿y³

m³odzie¿y Wójt Gminy Somonino, Ma-
rian Kowalewski.
¯yczenia oraz podziêkowania skiero-

wane zosta³y równie¿ do rodziców
uczniów.
Nagrodzenie absolwenci to:
Izabela Cymerman, Daria Cybula,

Ewa Draws, Rozalia D¹browska, Mar-
ta Gawroñ, Julia Grucha³a, Emilia Gru-
cha³a-Wêsierska, JuliannaHinc, Jan Lis,
Patrycja £atka, Marta Miodowska,
Marta Orzechowska, Grzegorz Pulit,
Sasza Penkowski, Olga Regliñska, Ali-
cja Rychert, Kacper Skorowski, Nikola
Socha, Arkadiusz Szadach, Marcin
Szwaba, Julia Tusk, NataliaWilkowska,
Kinga Warmbier, Sara Wi�niewska.
PonadtoWójt Gminy Somonino,Ma-

rian Kowalewski za szczególneosi¹gniê-
cia sportowe z³o¿y³ gratulacje Patryko-
wi Kobus, absolwentowi gimnazjum

Stypendia dla najlepszych
W dniu 11 wrze�nia 2019 roku
najlepsi absolwenci z Gminy
Somonino, którzy ukoñczyli cykl
nauczania na etapie szko³y podsta-
wowej oraz gimnazjum, otrzymali
Jednorazowe Stypendium Wójta.

Szko³y Podstawowej im. kard. Stefana
Wyszyñskiego w Somoninie. Patryk
jest zdobywc¹ czo³owych miejsc w za-
wodach sportowych na szczeblu miê-
dzynarodowym � I miejsce �XV Hara-
suto CUP� w £odzi, I miejsce podczas
V Grand Prix Karate WKF w Lêborku,
Imiejscew konkurencji �Kumite Junio-
rów � 68 kg�. Laureat otrzyma³ wspar-
cie finansowe w postaci stypendium
sportowego.
Patryk jest czynnym cz³onkiem Klu-

bu GOKKEN od wrze�nia 2012 roku.
Z du¿ymzaanga¿owaniempracuje nad
podnoszeniem swoich umiejêtno�ci
zawodowych. Ciê¿ka praca owocuje
wysokimi wynikami podczas startów
w turniejach krajowych o randze miê-
dzynarodowej, jak i poza granicami
naszego kraju, miêdzy innymi w Chor-
wacji, S³owacji, Czechach i Wêgrzech.

przez nauczycielawiod¹cego tre�ci s¹ dostosowywaneprzez
nauczycielawspieraj¹cegodo indywidualnych potrzeb imo¿-
liwo�ci dzieci niepe³nosprawnych. W szkole w Egiertowie
proces nauczania i wychowania uczniów niepe³nospraw-
nych oraz zdrowych wspieraj¹ tak¿e inne formy pracy jak:
zajêcia rewalidacyjne, zajêcia z logoped¹, zajêcia socjotera-
peutyczne, zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajêcia arty-
styczne, ko³a zainteresowañ.
W klasie integracyjnej na uwagê zas³uguje ocenianie.

Nauczyciel ocenia dziecko ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi wed³ug jego indywidualnych mo¿liwo�ci,
a gdy te s¹ bardzo ograniczone, to za wk³ad pracy, wysi³ek,
jaki uczeñ w³o¿y³ w powierzone mu zadanie. St¹d te¿ otrzy-
mywane przez uczniów klasy integracyjnej oceny nigdy nie
powinny byæ porównywalne.

Klasa integracyjna w Szkole Podstawowej
im. �w. Franciszka z Asy¿u w Egiertowie
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O�WIATA

SP GORÊCZYNO
Oddzia³ przedszkolny � 72 uczniów,
Klasy I-VIII � 333 uczniów, ogó³em: 405 uczniów.
�wietlica szkolna czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 7:30-16:00.

SP SOMONINO
Oddzia³ przedszkolny � 113 uczniów,
Klasy I-VIII - 351 uczniów, ogó³em: 464 uczniów.
�wietlica szkolna przy ul. Osiedlowej czynna
od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10:50-16:00.
W oddzia³ach przedszkolnych przy ul. Wolno�ci zapewnio-
na jest opieka nad dzieæmi w godzinach 6:45-16:45.

SP EGIERTOWO
Oddzia³ przedszkolny � 75 uczniów,
Klasy I-VIII � 267 uczniów, ogó³em: 342 uczniów.
�wietlica szkolna czynna od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 7:00-16:00.

SP BORCZ
Oddzia³ przedszkolny � 19 uczniów,
Klasy I-VIII � 117 uczniów, ogó³em: 136 uczniów.
�wietlica szkolna czynna: poniedzia³ek 12:05-16:10,
wtorek 12:05-15:10, �roda 12:05-15:10,
czwartek 8:25-10:20 i 12:05-15:10, pi¹tek 12:05-15:30.

Wkrótce nowa kuchnia
i sto³ówka w Egiertowie
Wsierpniu 2019 roku rozpoczêta zosta³a inwestycja

zwi¹zana z przebudow¹ kuchnii sto³ówki w Szkole
Podstawowej im. �w. Franciszka z Asy¿u w Egiertowie. Dzia³a-
nia te s¹ odpowiedzi¹ na rz¹dowyprogram �Sto³ówka szkol-
na�. Zosta³ on stworzony przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej we wspó³pracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej. Resort edukacji chce wprowadziæ obowi¹zek
zapewnienia przez szko³ê podstawow¹ jednego gor¹cego
posi³ku w trakcie dnia oraz pomieszczeñ umo¿liwiaj¹cych
uczniom bezpieczne jego spo¿ycie podczas zajêæ w szkole.
Od wielu ju¿ lat szko³a w Egiertowie oferuje uczniom go-

r¹ce posi³ki. Jednak do tej pory wydawanie obiadów by³o
wspierane przez firmy cateringowe. Dziêki wsparciu finan-
sowemu i wspó³pracy z gmin¹ od stycznia 2020 roku bêdzie
funkcjonowa³a kuchnia z prawdziwego zdarzenia, w której
bêd¹ gotowane pe³nowarto�ciowe obiady. Jednocze�nie
rozwi¹zanie to doprowadzi do stworzenia w³a�ciwych wa-
runków spo¿ywania posi³kuw szkole i bêdzie sprzyjaæ kszta³-
towaniu prawid³owychnawyków¿ywieniowychoraz postaw
prozdrowotnych w�ród dzieci.

Dbaj¹ o pamiêæ
o Ojczy�nie
Dnia 1 wrze�nia 2019 roku Harce-

rze 5WDH �Le�ni� ze Szko³y Pod-
stawowej w Somoninie im. Kardyna-
³a StefanaWyszyñskiegouczestniczyli
w XXIV. Zlocie Westerplatte. Harce-
rze wziêli udzia³ w uroczysto�ciach
z okazji 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny �wiatowej w Gdañsku na Wester-
platte.

Warsztaty Naukowe
Wdniach 8-13.09.2019 r. grupa uczniów

ze Szko³y Podstawowej w Somoninie
bra³a udzia³ w Pomorskich Warsztatach
Naukowych � Zdolni z Pomorza, które od-
by³y siê na Uniwersytecie
Gdañskim.Nauczniówcze-
ka³y specjalistyczne wy-
k³ady, æwiczenia, do�wiad-
czenia do samodzielnego
przeprowadzenia. Mia³y
one mo¿liwo�æ udzia³u
wprojektach,warsztatach,
konkursach i spotkaniach
z ciekawymi lud�mi.

Miêdzynarodowa
wspó³praca
Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskie-

go w Somoninie otrzyma³a dofinansowanie w ramach
Programu Erasmus+ na realizacjê dwóch projektów: pn.
�We� swój plecak i ruszaj ze mn¹� oraz �Zmieniaj siê po-
przez ruch�. Projekty te s¹ realizowane w ramach partner-
skiej wspó³pracy szkó³ z Macedonii, Rumunii, Hiszpanii,
W³och, Hiszpanii, Grecji, Belgii i Turcji. Placówka otrzyma³a
na ten cel ³¹czne dofinansowanie w kwocie 59 124 Euro.
Dzia³ania w projekcie bêd¹ polega³y na realizacji zaplano-
wanych zadañ pocz¹wszy od wrze�nia 2019 roku a¿ do
sierpnia 2021 roku. Uczniowie wezm¹ udzia³ w mobilno-
�ciach miêdzynarodowych, a nauczyciele w szkoleniach
zagranicznych.

Ilo�æ uczniów w roku szkolnym
2019/2020
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Aby zapewniæ uczniom jeszcze lepszy start i mo¿liwo�ci
osi¹gania coraz wy¿szych wyników i zwyciêstw, Sto-

warzyszenie �Szko³a w Borczu spe³nia marzenia�, dzia³aj¹ce
przy szkole, przyst¹pi³o do Programu �Klub� Ministerstwa
Sportu i Turystyki.Szko³a ju¿dwukrotnie otrzyma³a dofinan-
sowanie w kwocie 10 tysiêcy z³otych (w 2018 i 2019 r).
W ramach tegorocznego dofinansowania do listopada

2019 roku s¹prowadzone w szkole zajêcia z tenisa sto³owe-
go dla grupy dziewcz¹t i ch³opców. Treningi odbywaj¹ siê
na hali sportowej cztery razy w tygodniu. Uczniowie dosko-
nal¹ technikê i taktykê gry w tenisa sto³owego, kszta³tuj¹
motorykê (szybko�æ, si³ê, koordynacjê ruchow¹, wytrzyma-
³o�æ). Podczas zajêæ przeprowadzane s¹ testy sprawno�cio-
we, a wyniki s¹ wprowadzane do Narodowej Bazy Talen-
tów. Wa¿nym elementem, nad którym uczniowie pracuj¹

Zajêcia z tenisa sto³owego w szkole w Borczu

Od wielu lat uczniowie ze Szko³y Podstawowej
im. Kawalerów Orderu U�miechu w Borczu odnosz¹
liczne sukcesy w tenisie sto³owym na szczeblu gminy,
powiatu i województwa. W tym roku trzy uczennice
zakwalifikowa³y siê do fina³u ogólnopolskiego, który
odby³ siê w czerwcu w Brzegu Dolnym. Kilkakrotnie
rozgrywki w tenisie na szczeblu gminnym odbywa³y siê
równie¿ w Borczu.

jest wykorzystywanie poznanych elementów techniki i tak-
tyki w grze na punkty, co z pewno�ci¹ wp³ynie na wzmoc-
nienie odporno�ci psychicznej podczas startóww zawodach
sportowych.
Do realizacji zajêæ by³ niezbêdny profesjonalny sprzêt

do tenisa sto³owego,a szczególnie: nowoczesne ok³adziny,
zapewniaj¹ce odpowiedni¹ przyczepno�æ pi³eczki, plasti-
kowe pi³eczki oraz specjalistyczne deski. Sprzêt, o którym
mowa,w ramachdofinansowania zosta³ zakupiony do szko³y
na potrzeby realizacji programu.

Kolorowe niebo w S³awkach
Wdniach 14-15 wrze�nia 2019 r.

w S³awkach mia³o miejsce bar-
dzo niecodzienne wydarzenia zorgani-
zowane przez miejscowe Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich oraz Kaszubski Uniwer-
sytet Ludowy zWie¿ycy. So³tys S³awek
udostêpni³ stodo³ê, w której odby³y siê
warsztaty z budowania i puszczania
latawców. W zajêciach wziê³o udzia³
30dzieci z rodzinami.Warsztatybardzo
profesjonalnie poprowadzili pañstwo

Milarscy z Fundacji Strefa Mocy. Kolo-
rowe latawce fruwa³y po niebie do
pó�negowieczorapodczas specjalnego
pokazu du¿ych latawców i konkursu
dla uczestników warsztatów. Zwyciêz-
com wrêczono nagrody, a wszyscy
uczestnicy otrzymali pami¹tkowe me-
dale za udzia³.

Zadanie by³o wspó³finansowane
ze �rodkówGminy Somonino oraz Pro-
gramu Funduszy Inicjatyw Obywatel-
skich na lata 2014-2020.
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ZAREJESTRUJ SIÊ
Chcesz korzystaæ z Systemu MEVO?
Wype³nij formularz rejestracyjny na stro-
nie www.rowermevo.pl/rejestracja lub
w aplikacji mobilnej MEVO i zaakceptuj
regulamin. Zap³aæ op³atê inicjaln¹ oraz wybierz i ureguluj
plan taryfowy.
Nie chcesz wybieraæ planu taryfowego?
Bêdziesz korzysta³ z oferty �Op³ata minutowa�.
Kliknij w link przes³any na adres e-mail podany podczas
rejestracji, dziêki czemu zweryfikujesz swoje dane i wraz
z zaksiêgowaniem wp³at, aktywujesz konto.
Rejestracji mo¿na dokonaæ równie¿ kontaktuj¹c siê z Biurem
Obs³ugi Klienta czynnymprzez ca³¹ dobê pod numerem tel.:
58 350 20 20.

WYKUP ABONAMENT
Zaloguj siê do swojego konta na stronie www.rowermevo.pl/login lub w aplikacji mobilnej
MEVO, nastêpnie sprawd� stan konta. Posiadane �rodki powinny pokryæ warto�æ abonamentu,
z którego chcesz skorzystaæ. Masz za ma³o �rodków? Skorzystaj z �Do³aduj konto�.
Nie potrzebujesz do³adowywaæ konta? W zak³adce �Abonamenty� znajdziesz opis taryfy.
Zdecyduj z której chcesz skorzystaæ wybieraj¹c opcje �Aktywuj�.
Je�li nie wybierzesz planu, bêdziesz korzysta³ z oferty �Op³ata minutowa� � zap³acisz 10 gr
za ka¿d¹ rozpoczêt¹ minutê. Aby uregulowaæ p³atno�ci na koncie do wyboru masz jedn¹
z metod p³atno�ci: blik, karta p³atnicza lub przelew internetowy.
UWAGA: W przypadku wybrania metody p³atno�ci za pomoc¹ przelewu internetowego,
zostanie wygenerowany indywidualny jednorazowy tytu³ transakcji dedykowany dla konta
u¿ytkownika, niezwykle istotny dla poprawnego zaksiêgowania wp³aty.

WYPO¯YCZ ROWER I JEDŹ
Chcesz wypo¿yczyæ rower MEVO? Skorzystaj z aplikacji mobilnej MEVO lub sparowanej wcze-
�niej z kontem karty zbli¿eniowej RFID. Podejd� do wybranego roweru i za pomoc¹ aplikacji
mobilnej MEVO zeskanuj kod QR umieszczony z ty³u roweru lub zbli¿ kartê RFID do czytnika
na rowerze. Czytnik karty znajdujê siê obok kodu QR.
Wypo¿yczenie zacznie siê wraz z automatycznym otwarciem blokady o-lock.
Podczas zwalniania blokady us³yszysz charakterystyczny d�wiêk.
W przypadku braku mo¿liwo�ci skorzystania z wy¿ej wymienionych sposobów mo¿esz skon-
taktowaæ siê z Biurem Obs³ugi Klienta czynnym ca³¹ dobê pod numerem tel.: 58 350 20 20.

ZWRÓÆ ALBO ZAPARKUJ ROWER
Chcesz zwróciæ rower? Zabezpiecz go poprzez rêczne zapiêcie blokady o-lock, znajduj¹cej siê
na tylnym kole. Zwróæ rower na jednej ze stacji MEVO, albo w innym dowolnie wybranym
przez Ciebie miejscu w obszarze funkcjonowania systemu MEVO.
Unikaj miejsc trudnodostêpnych, takich jak osiedla zamkniête czy prywatne posesje oraz tych
nale¿¹cych do strefy niedozwolonej (np. okolice zbiorników wodnych, pla¿a, brzeg morski).
Pamiêtaj zwrot poza stacj¹ bêdzie Ciê kosztowa³ dodatkowe 3 z³. Wypo¿yczy³e� rower poza
stacj¹? Zwróæ rower na stacji MEVO, do³adujemy Twoje konto bonusem w wysoko�ci 2 z³.

Rowery do wypo¿yczenia znajduj¹ siê przy Urzêdzie Gminy Somonino
oraz przy Centrum Integracji Spo³êcznej w Ostrzycach.

Komu w drogê temu...
Jak skorzystaæ z roweru MEVO w naszej gminie?

1.

2.

3.

4.
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Wkrótce rozpocznie siê remont dworca PKP w Somo-
ninie oraz zagospodarowanie terenu wokó³ niego.

W dniu 19.09.2019 roku Wójt Gminy Somonino podpisa³
umowê z Wykonawc¹ wy³onionym w drodze przetargu,
tj. firm¹ �SOMBUD� z Somonina. Warto�æ robót budowla-
nych wyniesie 2 244 750 z³. Inwestycja ma zakoñczyæ siê
do czerwca 2020 r.
Do przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zada-

nie wystartowa³o 6 firm. W�ród z³o¿onych ofert wy³oniono
ofertê najkorzystniejsz¹. Roboty budowlane maj¹ obejmo-
waæ miêdzy innymi remont czê�ci budynku PKP, roboty bu-
dowlane obejmuj¹ce budowê magazynu rowerów z wiat¹.
Wykonana bêdzie tak¿e fontanna i zamontowane zostan¹
elementy ma³ej architektury. Powstan¹ równie¿ parkingi
wraz z o�wietleniem ulicznym.
Przedsiêwziêcie jest czê�ci¹ wiêkszego projektu pn.

�Budowa wêz³a integracyjnego Somonino wraz z trasami
dojazdowymi�. Zadanie jest realizowanew ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-

GPRU Sp. z o.o. w S³awkach zakoñczy³o niedawno re-
alizacjê jednego z zadañ inwestycyjnych zleconych

przez Gminê Somonino, tj. przebudowê ulicy Szkolnej
w Gorêczynie.
Przedsiêwziêcie to obejmowa³o rozbiórkê istniej¹cej

nawierzchni z p³yt betonowych oraz wykonanie nowej
nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej. Gmina
Somonino na ten cel przeznaczy³a �rodki w wysoko�ci
238 425,50 z³.
Dodatkowo, w ramach zadañ w³asnych Spó³ka dokona³a

wymiany istniej¹cego pod drog¹ wodoci¹gu z rur azbe-
stowych na nowy z rur polietylenowych. Dziêki realizacji
tego zadania ulica stanowi¹ca, miêdzy innymi jeden z do-
jazdów do Szko³y Podstawowej w Gorêczynie, zyska³a
zupe³nie nowy wizerunek.

Wdniu 17 wrze�nia 2019 roku w Starostowie Powiato-
wym w Kartuzach mia³o miejsce podpisanie umowy

o dofinansowanie zadania pn. �Budowa drogi gminnej ul.

Przebudowa ulicy Szkolnej
w Gorêczynie

Bêdzie budowa ul. D³ugiej w Hopowie

Rozpoczynamy remont dworca w Somoninie

D³ugiej w miejscowo�ci Hopowo wraz z budow¹ kanaliza-
cji deszczowej�w ramach Funduszu Dróg Samorz¹dowych.
Przedmiotem zadania jest budowa drogi gminnej o d³u-

go�ci 1620 m � ul. D³ugiej w Hopowie, która w swoim
zakresie obejmuje budowê uk³adu drogowego wraz z sys-
temem odwodnienia. Wraz z now¹ nawierzchni¹ przewi-
duje siê wykonanie: utwardzonych zjazdów, odcinka kana-
lizacji deszczowej, przydro¿nych rowów odwadniaj¹cych,
oznakowania poziomego i pionowego oraz monta¿ barier
ochronnych.
Mieszkañcy miejscowo�ci Hopowo zyskaj¹ drogê o wy¿-

szych parametrach technicznych, która w sposób bezpieczny
i komfortowy doprowadzi ich do miejscowo�ci gminnej,
w której jest zlokalizowana wiêkszo�æ istotnych z punktu
widzenia obywatela o�rodków administracyjnych. Inwesty-
cja zostanie zrealizowana do koñca roku.

skiego na lata 2014-2020 i wspó³finansowane ze �rodków
Unii Europejskiej ze �rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
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Modernizacja drogi Ramleje �
� Gorêczyno zakoñczona

Gminie Somonino przyznano dotacjê ze �rodków
bud¿etu Województwa Pomorskiego w wysoko�ci

96 708 z³ z przeznaczeniem na modernizacjê drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych relacji Ramleje � Gorê-
czyno o d³ugo�ci 570m.W sierpniu 2019 roku zakoñczo-
no roboty budowlane i zmodernizowany odcinek drogi
oddano do u¿ytku. Inwestycja zapewni mieszkañcom
okolicznych wsi lepsze warunki dojazdowe. Koszt ca³ko-
wity zadania wyniós³ 331 190,54 z³.

Spotkanie z przedsiêbiorcami
Wdniu 12 lipca 2019 roku w Gminnym O�rodku Kultury w Somo-

ninie odby³o siê spotkanie przedsiêbiorców Gminy Somonino.
Celem spotkania by³o zapoznanie siê z problemami i potrzebami �ro-
dowiska oraz ustalenie wzajemnych relacji urz¹d � przedsiêbiorca.
Przedstawiciel Kaszubskiego Zwi¹zku Pracodawcówopowiada³ omo¿-
liwo�ciach wsparcia przedsiêbiorców w ramach swojej organizacji.
Uczestnicy spotkania chcieli równie¿ dowiedzieæ siê szczegó³ów doty-
cz¹cych inwestycji kolejowych planowanych w naszej gminie. Porusza-
no tak¿e tematy zwi¹zane z gospodark¹ odpadami, gazyfikacj¹ gminy
czy odwodnieniem terenu. Zaproponowano tak¿e mo¿liwo�æ opraco-
wania programu dla przedsiêbiorców, którzy chcieliby wykorzystywaæ
odnawialne �ród³a energii i byæ bardziej ekologiczni. Ustalono tak¿e,
¿e tego typu spotkania bêd¹ siê odbywaæ raz na pó³ roku.

Pierwsze osoby
z tytu³em �Zas³u¿ony
dla Gminy Somonino�

Wdniu 18 wrze�nia 2019 roku
podczas Sesji Rady Gminy So-

monino wrêczono statuetkê �Zas³u¿o-
nego dlaGminy Somonino� panuW³a-
dys³awowi Tusk oraz Stanis³awowi
Stefanowskiemu.

Zasady nadawania tytu³u
�Zas³u¿ony dla Gminy Somonino�

Tytu³ �Zas³u¿ony dla Gminy Somonino� jest wyrazem najwy¿szego wyró¿-
nienia i uznania za zas³ugi dla rozwoju Gminy Somonino, a tak¿e na rzecz

jej historii, to¿samo�ci i promocji. Tytu³ �Zas³u¿ony dla Gminy Somonino�
nadaje Rada Gminy Somonino w drodze uchwa³y.
Mo¿e on zostaæ nadany osobom fizycznym lub osobom prawnym, np. insty-

tucjom publicznym, organizacjom spo³ecznym, przedsiêbiorstwom � dzia³aj¹-
cym na terenie Gminy Somonino i/lub na rzecz jej mieszkañców. W szczegól-
nych wypadkach, Tytu³ mo¿e byæ nadany osobie fizycznej po�miertnie.
Z pisemnym wnioskiem o nadanie tytu³u �Zas³u¿ony dla Gminy Somonino�

mog¹ wyst¹piæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy Somonino,
2) Wójt Gminy Somonino,
3) Radni Rady Gminy Somonino w liczbie co najmniej piêciu,
4) Kierownicy jednostek gminy, organizacje zawodowe, samorz¹dowe, spó³-

dzielcze i inne organizacje pozarz¹dowe,
5) Grupa co najmniej 20 mieszkañców Gminy Somonino.

Wzór wniosku jest do pobrania na stronie www.somonino.pl w zak³adce
�Samorz¹d�. Wniosek nale¿y sk³adaæ w Punkcie Obs³ugi Interesanta Urzêdu
Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino. Wnioski o nadanie
tytu³u �Zas³u¿ony dla Gminy Somonino� s¹ analizowane i opiniowane na
Wspólnym Posiedzeniu Komisji Sta³ych Rady Gminy Somonino. O sposobie
rozpatrzenia sprawy Wójt informuje wnioskodawcê na pi�mie.
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Wywie� �mieci na PSZOK !
Na terenie oczyszczalni �cieków w S³awkach funkcjonuje

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gminy Somonino. Do dostarczania odpadów do PSZOK
uprawnieni s¹mieszkañcyGminy Somonino,w³a�ciciele nie-
ruchomo�ci u¿ytkowanych sezonowo znajduj¹cych siê na
terenie Gminy oraz prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹
(wy³¹cznie surowce: papier, tworzywa sztuczne, szk³o, od-
pady biodegradowalne). Dostawca odpadów zobowi¹za-
ny jest do okazania dokumentu to¿samo�ci, adresu nieru-
chomo�ci wskazanej w sk³adanie deklaracji. Odpady musz¹
byæ dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej nie przekraczaj¹cej 3,5 tony. Do roz³adunku odpadów

Rodzaje odpadów odbieranych w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Somonino

Godziny otwarcia PSZOK w S³awkach:
poniedzia³ek 9:00 - 16:00
wtorek 9:00 - 16:00
�roda 12:00 - 19:00
czwartek 9:00 - 16:00
pi¹tek 9:00 - 16:00
sobota 8:00 - 13:00

dostarczanych do PSZOK zobowi¹zany jest
mieszkaniec. Odpady dostarczane do PSZOK
musz¹ byæ posortowane.

Wrzucamy:
� Opakowania z papieru i tektury.
� Gazety i czasopisma.
� Katalogi, prospekty i foldery.
� Papier biurowy i szkolny.
� Ksi¹¿ki i zeszyty.
� Torebki papierowe.
� Papier pakowany.

Nie wrzucamy:
� Papier powlekany foli¹ i kalk¹.
� Kartony po mleku i napojach.
� Pieluchy, podpaski, pampersy

i podk³adki.
� Worki po nawozach, cemencie

i innych materia³ach budowlanych.
� Tapety, zanieczyszczony papier.

Wrzucamy:
� Butelki i s³oiki szklane

bez nakrêtek po napojach
i ¿ywno�ci.

� Butelki bez nakrêtek
po napojach alkoholowych.

� Szklane opakowania
po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
� Ceramika, doniczki, porcelana.
� Szk³o okularowe i ¿aroodporne.
� Znicze z zawarto�ci¹ wosku.
� ¯arówki, �wietlówki i reflektory.
� Lustra, szyby.
� Opakowania po lekach,

rozpuszczalnikach i olejach.

PAPIER SZK£O

Wrzucamy:
� Butelki plastikowe, naklejki, kapsle i zakrêtki od s³oików.
� Plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku, sokach.
� Puszki po ¿ywno�ci, folia aluminiowa, opakowania po produktach spo¿ywczych.
� Opakowania po �rodkach czysto�ci, kosmetykach.
� Z³om ¿elazny i metale kolorowe.

Nie wrzucamy:
� Artyku³y medyczne.
� Odpady budowlane i przemys³owe.
� Nieopró¿nione opakowania po farbach, lakierach i olejach.
� Zu¿yte baterie i akumulatory.

TWORZYWA SZTUCZNE

(zalecane jest zgniecenie
tworzyw sztucznych

przed wrzuceniem do worka)
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Wrzucamy:
� Odpady warzywne i owocowe.
� Resztki jedzenia.
� Ga³êzie drzew i krzewów.
� Skoszona trawa, li�cie, kwiaty.
� Trociny i kora drzewa.

Nie wrzucamy:
� Ziemia i kamienie. � Popió³, drewno impregnowane.
� Ko�ci i odchody zwierz¹t. � Olej jadalny.
� P³yty wiórowe i pil�niowe. � Miêso i padlina zwierz¹t.
� Inne odpady komunalne, w tym niebezpieczne.

Przyjmujemy:
� Odpady wielkogabarytowe, w tym stolarka okienna.
� Zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny w tym lampy fluorescencyjne

oraz lampy zawieraj¹ce rtêæ.
� Popió³.
� Do 20 kg odpadów niebezpiecznych: opakowania zawieraj¹ce resztki farb,

lakierów i rozpuszczalników, odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary,
t³uszcze, oleje i t³uszcze jadalne, opakowania po aerozolach.

� Do 1 tony odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
� Do 1 m3 styropianu i we³ny budowlanej (czysty � zapakowany w worki foliowe).
� Do 4 opon samochodowych.
� Do 200 kg papy (zapakowana w worki foliowe nie przekraczaj¹ce 30 kg ka¿dy).
� Zu¿yte baterie i akumulatory.

Nie przyjmujemy:
� Odpady zawieraj¹ce azbest.
� Odpady niemo¿liwe do zidentyfikowania.
� Czê�ci samochodowe.
� Odpady, których ilo�æ, rodzaj i sposób dostarczania wskazuje na pochodzenie

z innego �ród³a ni¿ gospodarstwo domowe.

(�ród³o: https://gpru-slawki.pl/pszok/)

ODPADY BIODEGRADOWALNE (zielone)

POZOSTA£E ODPADY
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Wójt Gminy Somonino na podstawie
art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945) zawiadamiam o podjêciu
uchwa³ przez Radê Gminy w Somo-
ninie o przyst¹pieniu do sporz¹dze-
niamiejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego. Na podsta-
wie art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o �rodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo³e-
czeñstwa w ochronie �rodowiska
oraz ocenach oddzia³ywania na �ro-
dowisko (D. U. z 2013 r. poz. 1235
ze zm.) zawiadamiamoprzyst¹pieniu
do przeprowadzenia strategicznych
ocen oddzia³ywania na �rodowisko
projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego:

Rysunek 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi R¹ty, uchwa³a nr XI/103/2019 z dnia 18 wrze�nia

2019 r.

Og³oszenie

Rysunek 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Ostrzyce � �Centrum�, uchwa³a nr X/89/2019

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Rysunek 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rybaki, uchwa³a nr XI/104/2019 z dnia 18 wrze�nia
2019 r. Rysunek 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

fragmentu wsi Starkowa Huta � rejon ul. Przedsiêbiorców,
uchwa³a nr XI/105/2019 z dnia 18 wrze�nia 2019 r.

1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Ostrzyce � �Centrum� uchwa³a nr X/89/
2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentuwsi R¹tyuchwa³anrXI/103/2019 zdnia18wrze-
�nia 2019 r.

3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Rybaki uchwa³a nr XI/104/2019 z dnia
18 wrze�nia 2019 r.

4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Starkowa Huta � rejon ul. Przedsiêbiorców
uchwa³a nr XI/105/2019 z dnia 18 wrze�nia 2019 r.
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Somonino, dnia 1.10.2019 r.
OG£OSZENIE WÓJTA GMINY SOMONINO

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz.
1945 ze zm.), zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji
o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) realizuj¹c uchwa³ê Nr VI/39/2019 Rady Gminy Somonino z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino, zawiadamiam o wy³o-
¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino wraz
z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko w dniach od 8 pa�dziernika 2019 r. do 30 pa�dziernika 2019 r. w siedzibie Urzêdu
Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, pokój nr 16, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach pracy urzêdu.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 9 pa�dziernika 2019 r. w siedzibie

Urzêdu Gminy Somonino o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostêpnianiu

informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodo-
wisko, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego czy w prognozie oddzia³ywania na �rodowisko,
mo¿e wnie�æ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Somonino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,

oznaczenia nieruchomo�ci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Uwagi mog¹ byæ
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protoko³u lub za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
a.plichta@somonino.pl
Jako wniesione na pi�mie uwagi do projektu planu miejscowego uznaje siê tak¿e uwagi wniesione w za pomoc¹ elektronicznej

skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alno�ci podmiotów realizuj¹cych
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Uwagi do prognozy oddzia³ywania na �rodowisko mog¹ byæ wnoszone tak¿e za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej

bez konieczno�ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 wrze�nia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) poprzez skrzynkê podawcz¹ na adres e-mail: a.plichta@somonino.pl
Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Somonino. Nie jest prowadzone postêpowanie w sprawie trans-

granicznego oddzia³ywania na �rodowisko.

Somonino, 1.10.2019 r.
OG£OSZENIE WÓJTA GMINY SOMONINO

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Somonino

wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na �rodowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945) oraz Uchwa³y nr XIX/165/17 z dnia 29marca 2017 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w zwi¹zku z art. 46
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) doty-
cz¹cym przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko, zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du
projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na �rodowisko, w dniach od 8.10.2019 r. do 30.10.2019 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21,
83-314 Somonino, pokój nr 16, w godzinach urzêdowania.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w w/w projekcie zmiany Studium odbêdzie siê w dniu 10 pa�dziernika

2019 r. w budynku Urzêdu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 o godzinie 18:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki

organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowo�ci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do projektu Studium.
Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Somonino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,

oznaczenia nieruchomo�ci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r.
Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie

�rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na �rodowisko uwagi mog¹ byæ wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres Urzêdu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
2) ustnie do protoko³u w Urzêdzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino,
3) za pomoc¹ �rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno�ci opatrywania

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: a.plichta@somonino.pl
Marian Kowalewski

Wójt Gminy Somonino

Marian Kowalewski
Wójt Gminy Somonino
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Najstarsi Mieszkañcy
Gminy Somonino
1. Piotrowo � Cecylia Szulist

w grudniu skoñczy 99 lat.

2. Gorêczyno � Jadwiga Klinkosz
w lipcu skoñczy³a 98 lat.

3. Somonino � Agnieszka Wierzinska
w styczniu skoñczy³a 96 lat.

4. Borcz � Zofia Dawidowska
we wrze�niu skoñczy³a 95 lat.

5. Ramleje � Zofia Klinkosz
w pa�dzierniku skoñczy 95 lat.

Wszystkim JUBILATKOM ¿yczymy
kolejnych dni, miesiêcy i lat pe³nych
szczê�cia i rado�ci oraz zdrowia

� wszelkiej pomy�lno�ci.
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KRZY¯ÓWKA Z HERBEM

PIONOWO:
1. Kamienne � cmentarzysko w Tr¹tkownicy.
2. Najmniejsze so³ectwo w naszej gminie.
3. Znajduje siê tam le�niczówka.
5. Rzeka, która przep³ywa przez Gminê Somonino.
7. Alfons, obroñca Poczty Polskiej w czasie II Wojny

�wiatowej, który pochodzi³ z Gorêczyna.
9. Zabytkowy budynek w Hopowie.

10. W tej wsi znajduje siê jedyne ko³o gospodyñ wiejskich
w naszej gminie.

13. Regionalny zespó³ folklorystyczny to �Mali��.
15. Rz¹dzi w twojej wsi.
19. �wiêty, którego figura znajduje siê w ogrodzie

plebanii w Gorêczynie.

Imiê i Nazwisko: .................................................................................................... numer tel.: ................................

Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino. Mam prawo ¿¹daæ od Administratora dostêpu, sprostowania, ograniczenia, przeniesienia swoich danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzêdu Ochrony Danych, chyba, ¿e realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami prawa. Szczegó³owe
informacje dotycz¹ce procesu przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Somonino mogê uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Somoninie, 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21.

POZIOMO:
4. Turystyczna wizytówka naszej gminy.
6. W dawnych wiekach wiele wsi Gminy Somonino

nale¿a³o do posiad³o�ci Zakonu�
8. Kamieñ..., pomnik przyrody w Ostrzycach.

11. Maksymilian, Wójt Gminy Gorêczyno w latach
miêdzywojennych.

12. �wiêty, patron Szko³y Podstawowej w Egiertowie.
14. T³umaczenie kaszubskiego s³owa pustczi.
16. Las, w którym znajduje siê miejsce pamiêci narodowej.
17. Miejscowo�æ, której ko�ció³ znajduje siê w herbie

Gminy Somonino.
18. Organ wykonawczy w gminie.
20. Inaczej �wiêto plonów.

Has³o krzy¿ówki na wyciêtym poni¿ej fragmencie nale¿y przynie�æ osobi�cie lub przes³aæ do 31 pa�dziernika 2019 roku
na adres: Urz¹d Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (w przypadku wysy³ania poczt¹ decyduje data
dostarczenia do siedziby Organizatora). Losowanie upominków odbêdzie siê 5 listopada 2019 r.




