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Zastêpca Wójta: Andrzej Peta
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Do szko³y podstawowej przyby³o ponad
50 m³odych ludzi z przeró¿nych zak¹t-

ków Kaszub. Na holu odbywa³y siê koncerty
kaszubskiego �piewaka hip-hopowego, Da-
wida Z³ego i Weroniki Ceynowy, która pro-
mowa³a swój nowy kr¹¿ek �¯egnôj swiat
ca³i� z piêknymi kaszubskimi kolêdami. Du¿e
wra¿enie zrobi³ tak¿e film �Méster Jan�
o dzia³alno�ci Jana Trepczyka � patrona roku
2019. By³o to symboliczne podsumowanie
tegorocznych dzia³añ zwi¹zanych z t¹ po-
staci¹.
W programie zjazdu by³y tak¿e znakomite

warsztaty:medialne, aktorskie, historyczne,
muzyczne, sportowe. Zjazdpokaza³, ¿e ro�nie
grono zaanga¿owanych m³odych ludzi, któ-
rzy intensywniew³¹czyli siêwaktywno�æ od-
dzia³ów ZKP. Jesieni¹ 2020 roku m³odzi Ka-
szubi zjad¹ do Luzina a na rok 2021 plano-
wany jest II Kongres M³odych Kaszubów.

M³odzi Kaszubi siê jednocz¹
III Miêdzykongresowy Zjazd M³odych Kaszubów odby³ siê
w grudniu 2019 roku w Somoninie.
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Co nas czeka w najbli¿szych miesi¹cach
w ofercie kulturalnej?
STYCZEÑ

Dnia 12 stycznia 2020 roku odbê-
dzie siê XXVIII Fina³ Wielkiej Or-

kiestry �wiatecznej Pomocy. Co roku
GminnyO�rodek KulturywSomoninie,
w którego siedzibie mie�ci siê sztab,
organizuje fina³ Wielkiej Orkiestry.
Od wczesnych godzin rannych wolon-
tariusze � uczniowie z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Somoninie,
uczniowie Szkó³ Podstawowych w So-
moninie oraz w Gorêczynie bêd¹ zbie-
raæ datki w ró¿nych miejscowo�ciach
gminy. W sali o�rodka odbywaæ siê
bêd¹ licytacje przeplatane wystêpami
i atrakcjami dla ca³ych rodzin.

W okresie od 13 do 26 stycznia
2020 rokuGminnyO�rodek Kul-

tury i Gminna Biblioteka Publiczna
w Somoninie organizuj¹ w czasie ferii
zimowych zajêcia, zabawy, wystêpy,
pokazy i wyjazdy dla dzieci wwieku od
7 do 12 lat . Zajêcia odbywaæ siê bêd¹
od poniedzia³ku do pi¹tku w wyzna-
czonych godzinach. Szczegó³owy
program bêdzie dostêpny na stronie
www.somoninogok.pl.

Natomiast, 19 stycznia 2020 roku
w ko�cio³ach parafialnych w So-

moninie, Hopowie i Gorêczynie odbê-
dzie siê koncert kolêd, podczas, któ-
rego wyst¹pi¹ znakomici arty�ci sceny
muzycznej.

MARZEC

W marcu 2020 roku odbêd¹ siê
gminne eliminacje Wojewódz-

kiego Konkursu Recytatorskiego Po-
ezji i Prozy Polskiej. Konkurs adreso-
wany jest do uczniów szkó³ podsta-
wowych Gminy Somonino. Do udzia³u
zachêcamy mi³o�ników s³owa mówio-
nego i gry aktorskiej.

Z kolei, 13 marca 2020 roku w hali
sportowej w Szkole Podstawowej

w Gorêczynie odbêdzie siê XIX Woje-
wódzki Turniej Tenisa Sto³owego Re-
prezentacji Powiatów Szkó³ Ponad-
gimnazjalnych �Dwie Rakiety�. Celem
turnieju jest popularyzacja tenisa
sto³owego, wy³onienie mistrza szkó³
ponadgimnazjalnych województwa
pomorskiego.W dniu 25 stycznia 2020 roku

odbêdzie siê turniej szachowy,
adresowany do dzieci i m³odzie¿y do
19 lat. Gminny O�rodek Kultury w So-
moninie zaprasza do udzia³u mie-
szkañców Gminy Somonino i nie tylko.
Pojedynki przebiegaæ bêd¹ w sali GOK
w Somoninie. Zwyciêzcy otrzymaj¹
pami¹tkowedyplomy i nagrody rzeczo-
we. Turniej jest wydarzeniem zamyka-
j¹cymprogramferii zimowychwGmin-
nym O�rodku Kultury w Somoninie.

Przed nami równie¿ X Powiatowy
Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich.

W dniu 21 marca 2020 roku w Somo-
ninie ko³a gospodyñ wiejskich z ca³ego
powiatu wezm¹ udzia³ w zmaganiach
o tytu³ najlepszego Ko³a Powiatu Kar-
tuskiego. Podczas imprezy nie zabrak-
nie dobrej kuchni, �miechu i zdrowej
rywalizacji. Mile widziani bêd¹ kibice,
którzy bêd¹ dopingowaæ przedstawi-
cielki swojej gminy. Organizatorami
turnieju bêd¹ Gminny O�rodek Kultury
w Somoninie i Pomorski O�rodek Do-
radztwa Rolniczego w Lubaniu.

LUTY

Dnia 7 lutego2020 rokuwhali spor-
towej w Szkole Podstawowej

w Gorêczynie odbêdzie siê Turniej Te-
nisa Sto³owego Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych �Dwie Rakiety�. Celem zawo-
dów jest popularyzacja tenisa sto³o-
wego,wy³onieniemistrza szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu kartuskiego
oraz rozwijanie sprawno�ci fizycznej
w�ród m³odzie¿y szkolnej.
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Dnia 10 listopada 2019 roku o godzinie 17:00 w zabyt-
kowym ko�ciele parafialnym pod wezwaniem Trójcy

�wiêtej i Wszystkich �wiêtych w Gorêczynie odby³a siê uro-
czysta Msza �wiêta Hubertowska, bêd¹ca liturgicznym
wspomnieniem �wiêtego Huberta � patrona my�liwych, le-
�ników i je�d�ców.

Po mszy odby³ siê Koncert Europejskiej i Polskiej Mu-
zyki My�liwskiej. Dla publiczno�ci zagra³ znakomity Zespó³
Muzyki My�liwskiej �Babrzysko�, pod kierownictwem arty-
stycznym Krzysztofa Kadleca. W wykonaniu zespo³u mo¿na
by³o us³yszeæ Polsk¹Mszê Hubertowsk¹ na naturalne, ma³e
i du¿e rogi my�liwskie, a w ramach koncertu równie¿ euro-
pejsk¹ i polsk¹ muzykê my�liwsk¹. Organizatorami wydarze-
nia byli: GminnyO�rodek KulturywSomoninie, Ko³o £owiec-
kie �£abêd��, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Trójcy �wiêtej
i Wszystkich �wiêtych w Gorêczynie.

Niezwyk³y koncert

Wdniu 11 listopada w Lesie Hopowskim odby³y siê
uroczysto�ci gminne z okazji 101. rocznicy odzyska-

nia przez Polskê niepodleg³o�ci. Po wspólnym przemarszu
domiejsca pamiêciw lesie, o godzinie 12:00 odby³a siêMsza
�wiêta pod przewodnictwem ksiêdza proboszcza Parafii
Nawiedzenia NMP w Hopowie, ks. Tadeusza £¹ckiego.

Gminne Obchody �wiêta Niepodleg³o�ci
Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Egiertowie zaprezento-

wa³y program artystyczny na temat minionych wydarzeñ
historycznych. Pod pomnikiem pomordowanych delegacje
w³adz, harcerzy i ¿o³nierzy z³o¿y³y wieñce, mieszkañcy
zapalili znicze. Po uroczysto�ciach na uczestników czeka³
gor¹cy poczêstunek.
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Mieszkañcy Pomorza na prze³o-
mie wrze�nia 2019 roku wybie-

rali MISTRZÓW AGRO 2019 w plebi-
scycie �Dziennika Ba³tyckiego�. Ko³o
Gospodyñ Wiejskich w S³awkach zna-
laz³o siê na li�cie laureatów i zdoby³o
tytu³ �Mistrza Powiatu Kartuskiego�.
W zwi¹zku z powy¿szymw dniu 7 pa�-
dziernika reprezentowa³o gminê oraz
powiat podczas uroczystej gali.

Aktywne miesi¹ce dzia³añ Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w S³awkach

twarzy czy tonik z p³atków dzikiej ró¿y.
Nie oby³o siê tak¿e bez s³odkiego
poczêstunku. Wszyscy uczestnicy byli
bardzo zaanga¿owani w produkcjê
kosmetycznych specyfików i otwarci
na nowe do�wiadczenia.
Ko³o realizowa³o tak¿e zadania

w zakresie edukacji uczniów. W dniu
25 listopada 2019 roku odwiedzi³o
uczniów klas pierwszych w Szkole

W pa�dzierniku 2019 roku Ko³o
GospodyñWiejskich w S³awkach prze-
prowadzi³o w Gorêczynie warsztaty
z kosmetyki naturalnej dla rodzin.
Ka¿dy uzyska³ informacje na temat
codziennej pielêgnacji twarzy oraz
doboru w³a�ciwych kosmetyków dla
swojej cery. Uczestnicy wspólnie przy-
gotowywali takie kosmetyki jak m.in.:
cukrowe myde³ko peelinguj¹ce o za-
pachu pomarañczy, peeling ry¿owy do

Podstawowej Nr 2 w Kartuzach. Jego
przedstawicielki, tj. pani Renia i Basia,
opowiedzia³y dzieciom o leczniczych
w³a�ciwo�ciachwe³nyoraz o tym sk¹d
mo¿na j¹ pozyskaæ. Dziêki tej wizycie
dzieci mog³y tak¿e spróbowaæ swoich
si³ na ko³owrotku i same prz¹�æ we³nê.
Na koniec ka¿dy w³asnorêcznie wyko-
na³ swoj¹ owieczkê przy u¿yciu natu-
ralnej we³ny.

Organizacja kontynuuje tak¿e dzia-
³alno�æ wydawnicz¹. W ramach rea-
lizacji projektu pn. �Latawce kleimy,
o S³awkach gawêdzimy� zorganizo-
wano trzy wieczory gawêd. Na ka¿de
ze spotkañ zaproszono specjalnych
go�ci, którzy dzielili siê swoimi do�-
wiadczeniami i prze¿yciami. Na tej
podstawie spisano najciekawsze opo-
wie�ci i wydano ksi¹¿kê pt. �Latawce
Wspomnieñ�. Publikacja prócz cieka-
wych historii opowiedzianych przez

mieszkañcówGminy Somonino zawie-
ra tak¿e zdjêcia obrazuj¹ce czas,modê
i ¿ycie tamtych czasów. Premiera ksi¹¿-
ki mia³a miejsce 5 grudnia 2019 roku
w Kaszubskim Uniwersytecie Ludo-
wym wWie¿ycy. Osoby zainteresowa-
ne nabyciem publikacji proszone s¹
o bezpo�redni kontakt z Ko³emGospo-
dyñ Wiejskich w S³awkach.
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Dzieci zdoby³y niesamowit¹wiedzê
na temat historii swojego regionu

oraz wa¿nych wydarzeñ XX wieku.
Spotkania by³y ubogacone ciekawymi
warsztatami plastycznymi. Dzieci ro-
bi³y miêdzy innymi portrety z filcu,
malowa³y herb gminy na drewnie

Akademia Mirabelek zakoñczona sukcesem

czy nanosi³y swoje zdjêcia na plastry
drewna.
23 listopada 2019 roku odby³o siê

ostatnie spotkanie uczestników Aka-
demii. Dzieci wspólnie z KGW S³awki
przygotowywa³y po¿egnalny obiad
oraz deser w formie oponek. Od�wiêt-

nej atmosfery doda³y dzieciom balo-
niki w kolorach niepodleg³o�ciowych
iwzajemne podziêkowania.Wrêczono
równie¿ nagrody za udzia³ w konkur-
sie pn. �Sleeveface, czyli ubierz siê
w historiê�.
Projekt by³ dofinansowany ze �rod-

ków Muzeum Historii Polski w War-
szawie w ramach Programu �Patrio-
tyzm Jutra 2019�.

Gminna Biblioteka Publiczna w Somoninie zakoñczy³a cykl weekendowych
warsztatów, które trwa³y od czerwca do listopada 2019 roku.
Z zajêæ skorzysta³o 36 dzieci w wieku 8-12 lat z ca³ej gminy.

Pierniki dla Afryki

Uczniowie Szko³y Podstawowej
w Gorêczynie w³¹czyli siê do ak-

cji prowadzonej przez Caritas Archidie-
cezji Gdañskiej � �Pierniki dla Afryki�.
Inicjatywa ma celu zgromadzenie
ciastek dla krajów z Afryki � Rwandy,
Kamerunu i Kongo w Afryce �rodko-
wej. Za po�rednictwemmisjonarzy tra-
fi¹ one do uczestnikówOrszaku Trzech
Króli, który odbêdzie siê tam w po³o-
wie stycznia. Uczennice szko³y � Julia
Plichta, Kornelia Paczoska i Nikola
Maækowska z klasy VI b przeprowadzi-
³y tak¹ akcjê w placówce. Uda³o im siê
zebraæ i przekazaæ dwa kartony ciastek.
Koordynatorem akcji jest parafia Mi-
³osierdzia Bo¿ego w ¯ukowie.
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Szkolenie �Dziecko jako ofiara
i sprawca przemocy�

Koncertowa
profilaktyka

Wdniach od 2do 15 grudnia 2019
roku Komitet Spo³eczny pn.

�Odrobinê pod choinê�, dzia³aj¹cy
przy Urzêdzie Gminy w Somoninie,
przeprowadzi³ zbiórkê �rodków czys-
to�ci i artyku³ów chemicznych, które
w okresie �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
zosta³y przekazane najbardziej potrze-
buj¹cym seniorom z terenu Gminy So-
monino. W zbiórkê w³¹czy³y siê lokal-
ne sklepy, a tak¿e nauczyciele i ucznio-
wie ze Szkó³ Podstawowych w Somo-
ninie, Gorêczynie i Egiertowie. Nie
obesz³o siê oczywi�cie bez pomocy
wolontariuszy, którzy w dniu 6 grud-
nia 2019 roku przeprowadzili kwestê
do puszek przed ko�cio³ami w Somo-
ninie, Gorêczynie i Hopowie.

Akcja spotka³a siê z bardzo pozytyw-
nymodbiorem.U�miechy i wzruszenie
na twarzach obdarowanych seniorów
daj¹ nam si³ê i motywacjê do podej-
mowania kolejnych inicjatyw. Za ka¿dy
¿yczliwy gest i okazan¹pomoc serdecz-
nie dziêkujemy.

Komitet Spo³eczny
pn. �Odrobinê pod choinê�

Dnia 28 listopada 2019 roku na sali
obrad Urzêdu Gminy w Somoni-

nie odby³o siê szkolenie na temat
�Dziecko jako ofiara i sprawca prze-
mocy�, które adresowane by³o do
przedstawicieli instytucji zaanga¿owa-
nych w pracê z dzieckiem i zajmuj¹-
cych siê przeciwdzia³aniem przemocy
w rodzinie. W szkoleniu udzia³ wziêli
pracownicy Gminnego O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej w Somoninie, peda-
godzy i nauczyciele ze szkó³ podsta-
wowych z terenu Gminy Somonino
a tak¿e przedstawiciele O�rodka Zdro-
wia w Somoninie.
Uczestnicy szkolenia dowiedzieli siê

jak przemoc domowa wp³ywa na
dziecko i jakie mechanizmy w nim wy-
zwala. Dziecko systematycznie krzyw-
dzone w rodzinie uczy siê zachowañ
sprawcy. Przenosiwinê i odpowiedzial-
no�ci za czyny sprawcy na samego sie-
bie. Aby mog³o �bezpiecznie� prze-
trwaæ traumê, identyfikuje siê ze
sprawc¹, zw³aszcza w³asnym rodzi-
cem, od którego zale¿y i któremu ufa.
Uznaje, ¿e przemoc jest dopuszczal-
nym sposobem radzenia sobie ze stre-
sem i rozwi¹zywania konfliktów oraz
budowania swojej dominuj¹cej pozy-

cji, zdobywania w³adzy i kontroli nad
cz³onkami rodziny czy spo³eczno�ci,
tj. kolegami i kole¿ankami, czasami te¿
nauczycielami. W konsekwencji dzieci
krzywdzone staj¹ siê nadmiernie po-
budzone, zmniejszaj¹ swoje zahamo-
wania w okazywaniu agresji, buduj¹
wypaczone pogl¹dy na temat sposo-
bu rozwi¹zywania konfliktów, staj¹ siê
znieczulone na przemoc. Dziecko mal-
tretowaneuczy siê od rodziców zarów-
no roli ofiary, jak i sprawcy.
Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia

z ca³¹ pewno�ci¹ oka¿e siê pomocna
w dalszej pracy z dzieæmi i walce
o zmniejszenie przemocy w rodzinie.

�Odrobinê pod choinê�

Dwustuuczniów ze szkó³ podstawo-
wych z terenu Gminy Somonino

wziê³o udzia³wKoncercieAniWyszko-
ni, zorganizowanym w ramach cyklu
imprez profilaktycznych pn. �NIEÆPA�.
Koncert odby³ siê 22 listopada 2019
rokuwGdynia Arena.Wharmonogra-
mie imprezy poza koncertem znalaz³
siê równie¿ program profilaktyczny do-
tycz¹cy uzale¿nieñ, natomiast jako sup-
port zagra³ przebojowy zespó³ STO%.
Koncert AnnyWyszkoni by³ wyj¹tko-

wym widowiskiem z bogat¹ opraw¹
multimedialn¹. Artystka bardzo szybko

nawi¹za³a kontakt z publiczno�ci¹
i porwa³a m³odzie¿ do wspólnego
wykonywania swoich najwiêkszych
przebojów, a po koncercie chêtnie
pozowa³a do wspólnych zdjêæ. Ten
wieczór by³ pe³en wra¿eñ i z ca³¹ pew-
no�ci¹ na d³ugo pozostanie w pamiêci
m³odych ludzi.
Wyjazd zosta³w ca³o�ci sfinansowa-

ny ze �rodków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych.
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Czekamy na twoje zg³oszenie...

Program�Opiekawytchnieniowa� jestwspó³finansowa-
ny ze �rodków Solidarno�ciowego Funduszu Wsparcia

Osób Niepe³nosprawnych.
Celem Programu jest wsparcie cz³onków rodzin lub opie-

kunów sprawuj¹cych bezpo�redni¹ opiekê nad dzieæmi
z orzeczeniem o niepe³nosprawno�ci lub osobami z orze-
czeniem o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci, którzy
wymagaj¹ wsparcia w postaci dora�nej, krótkotrwa³ej prze-
rwyw sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umie-
jêtno�ci i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.
GminnyO�rodek Pomocy Spo³ecznejw Somoniniew2019

roku realizuje Program w ramach Modu³u I � Us³ugi opieki
wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania oso-
by niepe³nosprawnej.
Program jest skierowany do cz³onków rodzin lub opieku-

nów, którzy sprawuj¹ bezpo�redni¹ opiekê nad:
1) dzieckiem zniepe³nosprawno�ci¹, posiadaj¹cymorzecze-

nie o niepe³nosprawno�ci i maj¹cym wskazania do:

� konieczno�ci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub po-
mocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie ograniczon¹
mo¿liwo�ci¹ samodzielnej egzystencji,

� konieczno�ci sta³ego wspó³udzia³u na co dzieñ opie-
kuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.

2) doros³ymi osobami ze znacznym stopniem niepe³no-
sprawno�ci.

W 2019 roku z us³ug �Opieki wytchnieniowej� na terenie
Gminy Somonino skorzysta 10 rodzin. Wsparcie obejmie
8 dzieci i 2 osoby doros³e. Udzia³ w programie jest bezp³atny.

Co trzeba zrobiæ, ¿eby otrzymaæ wsparcie w 2020 roku?
W styczniu 2020 roku informacje o potrzebie wsparcia

w postaci �Opieki wytchnieniowej� nale¿y zg³osiæ do pra-
cownika socjalnego Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Somoninie, gdzie uzyska siê dalsze szczegó³owe
informacje.

W sobotê, 7 grudnia 2019 roku
w Centrum Kultury w Kartuzach

odby³a siê uroczysto�æ z okazjiMiêdzy-
narodowego Dnia Osób Niepe³no-
sprawnych po³¹czona z gal¹ 15-lecia
WTZ Somonino oraz fina³u projektu
pt.: �Ludzie ludziom�.
Warsztat Terapii Zajêciowej z Somo-

nina obchodzi w tym roku 15-lecie
swojej dzia³alno�ci. Warsztat to nie
tylko miejsce przygotowuj¹ce do pra-
cy, to tak¿e drugi dom, miejsce spo-
tkañ wyj¹tkowych osób.
G³ównym zadaniem Warsztatu s¹

dzia³ania z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i spo³ecznej oraz uzawodowie-
nie poprzez przygotowanie do otwar-
tego rynku pracy.

wani do podjêcia samodzielnej i twór-
czej pracy.
Dzia³alno�æ spo³eczna i kulturalna

placówki obejmuje integracjê pomiê-
dzy warsztatami terapii, �rodowisko-
wymi domami pomocy spo³ecznej,
szko³ami, udzia³em w wydarzeniach
kulturalnych w naszym regionie, kon-
certach, warsztatach artystycznych,
muzycznych, festiwalach teatralnych
i zawodach sportowych.
Pracownicy staraj¹ siê, aby w czasie

terapii w warsztacie, ka¿dy uczestnik
móg³ poszerzyæ swoje umiejêtno�ci,
rozwin¹³ nowe zainteresowania imóg³
uczestniczyæ w ¿yciu towarzyskim
i spo³ecznym.
Zapraszamy serdecznie wszystkich

do odwiedzenia warsztatu w Somoni-
nie, a potrzebuj¹cych do skorzystania
z oferty placówki.

Jubileusz Warsztatów Terapii Zajêciowej w Somoninie

W pracowniach: plastycznej, stolar-
sko-wikliniarskiej, tkacko-florystycz-
nej, ceramicznej, witra¿u, filcu, rze-
mios³a regionalnego oraz gastrono-
micznej uczestnicy s¹ przygotowy-
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Instalacjê fotowoltaiczn¹ tworz¹ panele fotowoltaiczne,
inwerter (falownik), konstrukcja przytwierdzaj¹ca panele

do pod³o¿a, instalacja elektryczna. Panele pod wp³ywem
promieni s³onecznych wytwarzaj¹ pr¹d sta³y (DC), który
przesy³aj¹ do inwertera � on przekszta³ca go na pr¹d zmien-
ny (AC), dostosowany do u¿ytku domowego. Stamt¹d pr¹d
zmienny trafia do rozdzielnicy g³ównej obiektu i gniazdek.
Panuje przekonanie, ¿e instalacja fotowoltaiczna dzia³a

jedynie przy dobrych warunkach pogodowych. Okazuje siê
jednak, ¿e nawet przy sporym zachmurzeniu panele pro-
dukuj¹ pr¹d dziêki poch³anianiu nawet rozproszonego �wia-
t³a s³onecznego, jakie pojawia siê w pochmurne dni.
Warunki pogodowe w Polsce s¹ porównywalne do warun-
ków w Niemczech, które maj¹ spore do�wiadczenie w te-
macie energii s³onecznej. Kwestia wygl¹da podobnie je�li
chodzi o temperatury w ci¹gu roku, panele bêd¹ pracowaæ
i w dni ciep³e i w dni zimowe. Ponadto sprawno�æ paneli
jest wy¿sza przy ni¿szych temperaturach, dziêki temumo¿e
okazaæ siê, ¿e w pochmurny letni dzieñ panele wyprodu-
kuj¹ mniej energii ni¿ w s³oneczny zimowy dzieñ.
Wiele osób zastanawia siê nad konserwacj¹ paneli foto-

woltaicznych. Czy jest to skomplikowane? Otó¿ nie. Aby
zapewniæ poprawne dzia³anie paneli wystarczy je myæ raz
w roku. Dostateczny bêdzie nawet obfity deszcz, który zmyje
kurz i osad z powierzchni paneli. Nale¿y dbaæ, by nic nie
przys³ania³o powierzchni paneli, bo to zmniejszy³oby po-
wierzchniê, z której produkowana jest energia elektryczna,
a wiêc produkcja tej energii by³aby mniejsza.
Aby sprawdziæ czy panele fotowoltaiczne mog¹ byæ

zamontowane na danym obiekcie nale¿y przemy�leæ orien-
tacjê powierzchni, np. dachu � czy jest on zwrócony na
stronê po³udniow¹, wschodni¹ lub zachodni¹. Panele nie
powinny byæ montowane jedynie na stornie pó³nocnej,
bo tylko tam nie uzyskamy odpowiedniej ilo�ci promieni
s³onecznych.
Jakie s¹ korzy�ci z posiadania paneli fotowoltaicznych?

Oczywi�cie, poza dobrym wp³ywem na �rodowisko natu-
ralne, s¹ to korzy�ci finansowe. W przypadku dobrze do-
branej instalacji powinni�my zu¿ywaæ czê�æ energii wypro-
dukowanej w panelach na bie¿¹co, a czê�æ oddawaæ do
sieci. Energia zu¿yta na bie¿¹co daje oszczêdno�æ 100%
kosztów produkcji energii. Energia, która zostanie oddana
do sieci mo¿e zostaæ odebranaw ci¹gu roku. Odbierana jest
w ilo�ci 80% dla instalacji do 10kW oraz 70% dla instalacji
do 50kW, jest to bilansowanie roczne. Id¹c tym tokiem,
je�li moc instalacji fotowoltaicznej bêdzie nieco wiêksza niæ
potrzeby odbiorcy, rachunki za energiê elektryczn¹ zbli¿¹
siê do zera. Dodatkow¹ korzy�ci¹ jest zwiêkszenie warto�ci
nieruchomo�ci bez zwiêkszania podatku od nieruchomo�ci.

Gmina Somonino realizuje obecnie projekt pn. �Eko Ener-
gia od Somonina a¿ po Przywidz� w ramach Regionalnego
ProgramuOperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego 2014-
-2020. Na 114 obiektach prywatnych i 8 budynkach gmin-
nych instalacje zostan¹ zamontowane w roku 2020.

Chcesz wiedzieæ wiêcej? Zachêcamy do kontaktu
w Urzêdzie Gminy Somonino z pani¹ Ma³gorzat¹
Ot³owsk¹ (e-mail: m.otlowska@somonino.pl,

tel: 58 743 23 49).

Instalacja fotowoltaiczna � fakty i mity
Odnawialne �ród³a energii staj¹ siê coraz bardziej popularne. Pragniemy pozyskiwaæ energiê
elektryczn¹ drog¹ przyjazn¹ �rodowisku. Mo¿emy to osi¹gn¹æ wykorzystuj¹c energiê wiatru,
geotermaln¹, p³ywów morskich czy w³a�nie fotowoltaikê, która w ostatnim czasie staje siê
coraz bardziej popularna.
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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)

W a¿ny komunikat dla w³a�cicieli nieruchomo�ci,
w których nie zamieszkuj¹ mieszkañcy, a powstaj¹

odpady komunalne, tzw. �nieruchomo�ci niezamieszka³e�
z terenu Gminy Somonino.
Wójt Gminy Somonino informuje, ¿e przyst¹pienie w³a-

�ciciela �nieruchomo�ci niezamieszka³ej� do zorganizowa-
nego przez gminê systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi jest dobrowolne i nastêpuje na podstawie
zgody w³a�ciciela nieruchomo�ci wyra¿onej w formie
pisemnej.
Przez �nieruchomo�ci niezamieszka³e� nale¿y rozumieæ

np. przedsiêbiorstwa, zak³ady us³ugowe, sklepy, biura, szko-
³y, restauracje, rodzinny ogród dzia³kowy itp. z wyj¹tkiem
domków letniskowych lub innej nieruchomo�ci wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Co z nieruchomo�ciami �niezamieszka³ymi�?
W³a�ciciele tego typu nieruchomo�ci, którzy z³o¿yli wcze-

�niej deklaracje o wysoko�ci op³aty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi mog¹ pozostaæ w systemie gospo-
darki odpadami zorganizowanym przez Gminê Somonino
lub z niego wyst¹piæ.
W zwi¹zku z tym w³a�ciciele takich nieruchomo�ci, pro-

szeni s¹ o kontakt z Urzêdem Gminy Somonino � pokój 12,
tel. 58 743 23 22. Konieczne jest z³o¿enie nowych deklara-
cji lub o�wiadczeñ o podpisaniu umowy �zewnêtrznej�.
Brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako wy³¹czenie

z systemu zorganizowanegoprzezGminê Somonino, co skut-
kowaæ bêdzie obowi¹zkiem zawarcia z dniem 1 stycznia
2020 roku umowy na odbiór odpadów komunalnych bez-
po�rednio z przedsiêbiorc¹ wpisanym do rejestru dzia³al-
no�ci regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzo-
nym przez Wójta Gminy Somonino.
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Informacja dla w³a�cicieli
domków letniskowych
W³a�ciciele domków letniskowych i innych nierucho-

mo�ci wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowewnosz¹op³atêw formie rycza³tu za rok, bezwzglê-
du na liczbê dni korzystania z danej nieruchomo�ci w roku.
P³atno�æ na wskazane konto musi nast¹piæ do 15 czerwca
ka¿dego roku.
Od 1 stycznia 2020 roku wysoko�æ op³aty rycza³towej

za w/w nieruchomo�ci wynosiæ bêdzie 169 z³. Wszyscy w³a-
�ciciele tych nieruchomo�ci otrzymaj¹ informacjê o zmia-
nie stawki i obowi¹zku segregacji odpadów. W przypadku
stwierdzenia nieprawid³owo�ci, naw³a�ciciela nieruchomo-
�ci zostanie na³o¿ona kara w wysoko�ci czterokrotno�ci
stawki obowi¹zuj¹cej op³aty. Kara zostanie na³o¿onaw dro-
dze decyzji administracyjnej.

Obowi¹zek segregacji
od stycznia
Wewrze�niu 2019 roku wesz³y w ¿ycie zmiany ustawy

o czysto�ci i porz¹dku w gminach, na podstawie
których Rada Gminy Somonino zosta³a zmuszona do do-
konania zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja ustawy
wprowadzi³a prawny obowi¹zek segregacji odpadów ko-
munalnych. Szczegó³owy sposób selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów okre�la Rozporz¹dzenie Mini-
stra �rodowiska z dnia 29.12.2016 r. (t.j. Dz.U. 2019, poz.
2028). W³a�ciciele, którzy nie zastosuj¹ siê do obowi¹zku
segregacji, zostan¹ w drodze postêpowania administracyj-
nego obci¹¿eni op³at¹ w wysoko�ci czterokrotno�ci stawki.
Od 1 stycznia 2020 roku bêdzie obowi¹zywaæ stawka

19 z³otych od osoby miesiêcznie. Mo¿na z³o¿yæ równie¿
nowe deklaracje, aby otrzymaæ ulgê w wysoko�ci 1 z³ od
osoby miesiêcznie, je¿eli powstaj¹ce na terenie nierucho-
mo�ci odpady biodegradowalne, bêd¹ zagospodarowy-
wane w kompostowniku.

Od 16 do 20 wrze�nia 2019 roku uczniowie Szko³y Pod-
stawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Gorêczynie, zaopa-

trzeni w worki na �mieci i jednorazowe rêkawice sprz¹tali
wyznaczony im teren w pobli¿u szko³y. Zebrali g³ównie:
papier, plastik (ró¿nego rodzaju i wielko�ci torebki, bu-
telki), szk³o i puszki aluminiowe.
W ramach dzia³añ na rzecz poprawy �rodowiska na tere-

nie szko³y odby³a siê po raz kolejny zbiórka makulatury.
W tym roku pad³ nowy rekord szko³y, uda³o siê zebraæ a¿
5015 kg. W�ród wyró¿nionych osób znale�li siê:

� I miejsce: Oskar Zaworski 610 kg klasa II a
� II miejsce: Artur Syldatk 243 kg klasa IV a
� III miejsce: Wiktoria Dawidowska 200 kg klasa VI c

Zofia Dawidowska 200 kg klasa V b
Wiktor Byczkowski 200 kg klasa I b

Wyró¿nienia otrzymali:Marian Kroenka 180 kg V b,Mar-
cin Macholla 164 kg klasa VIII b, Wiktoria Korzeniewska
135 kg V a, Julia Plichta 126 kg VI b, Izabela Zalewska

�Nie �miecimy � sprz¹tamy � zmieniamy!�
G³ównym celem akcji �Sprz¹tanie �wiata� jest
rozbudzenie �wiadomo�ci ekologicznej uczniów
i odpowiedzialno�ci za �rodowisko naturalne.
To tak¿e zachêta do dzia³añ na rzecz ochrony �rodowiska
oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej
gospodarki odpadami. Akcja ma równie¿ na celu
pokazaæ uczniom, ¿e rozwi¹zaniem problemu
za�mieconego �rodowiska nie jest tylko coroczna
zbiórka �mieci, lecz g³ównie zmiana �wiadomo�ci
i nawyków w codziennym ¿yciu, unikanie tworzenia
odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

123,7 kg klasa VIII a, Miko³aj Litke 116,3 kg klasa III a,
Joanna Szwichtenberg 114 kg klasa II b. Nagrodzono te¿
ca³e klasy za ich szczególne zaanga¿owanie: II a, III a, V b.
Czynny udzia³ w akcji da³ uczniom do zrozumienia, ¿e na-

le¿y dbaæ o swoje �rodowisko oraz o czysto�æ otoczenia.
Przekonali siê, jakie mog¹ byæ negatywne skutki zanie-
chania tych dzia³añ w przysz³o�ci. Wyrazili tak¿e nadziejê,
¿e ich praca nie pójdzie na marne i wzro�nie �wiadomo�æ
ekologiczna.
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Na terenie oczyszczalni �cieków
w S³awkach funkcjonuje Punkt Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych Gminy Somonino. Do dostarczania
odpadów do PSZOK uprawnieni s¹mie-
szkañcy Gminy Somonino, w³a�ciciele
nieruchomo�ci u¿ytkowanych sezonowo
znajduj¹cych siê na terenie Gminy oraz
prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹.
Dostawca odpadów zobowi¹zany

jest do okazania dokumentu to¿samo-
�ci, adresu nieruchomo�ci wskazanej
w sk³adanie deklaracji. Odpady musz¹
byædostarczanepojazdamiodopuszczal-
nej masie ca³kowitej nie przekraczaj¹cej
3,5 tony. Do roz³adunku odpadów do-
starczanych do PSZOK zobowi¹zany jest
mieszkaniec. Odpady dostarczane do
PSZOK musz¹ byæ posortowane.

Wywie� �mieci na PSZOK !

Godziny otwarcia PSZOK
w S³awkach:

pon. 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
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�niadanie daje moc
�niadanie to najwa¿niejszy posi³ek dnia. Dziêki niemu

dziecimaj¹ energiê do nauki, lepiej koncentruj¹ siê pod-
czas lekcji i maj¹ si³ê do zabawy. To najlepszy start w nowy
dzieñ. Ju¿ trzeci rok Szko³a Podstawowa w Gorêczynie
uczestniczy w programie ogólnopolskim ��niadanie Daje

Moc�. G³ównym zadaniem tego programu edukacyjnego
jest zwiêkszanie �wiadomo�ci na temat zdrowego od¿ywia-
nia i roli �niadania w diecie dziecka.
Od pocz¹tku listopada rozpoczê³y siê w szkole przygoto-

wania. Dzieci z klas I�III na lekcjach dowiadywa³y siê o ko-
nieczno�ci racjonalnego od¿ywiania siê, poznawa³y dwana-
�cie zasad zdrowego ¿ywienia, przypomina³y sobie Piramidê
Zdrowego ¯ywienia oraz rolê warzyw i witamin w codzien-
nym jad³ospisie.
W tym roku rozszerzono akcjê na klasy IV�VIII. Na pocz¹t-

ku listopada 2019 roku odby³o siê spotkanie z pani¹ die-
tetyk oraz omawiano potrawy przygotowane wcze�niej
w domu. Pojawi³o siê wiele pomys³ów na kolorowe zdrowe
kanapki, sa³atki owocowe i jogurty, musy, gruszkowe je¿yki
itp. Wszystkie potrawy by³y przepyszne i bardzo urozma-
icone. Dyrekcja serdecznie dziêkuje rodzicom, którzy po-
mogli w przeprowadzeniu tego wyj¹tkowego dnia.

We wrze�niu 2019 roku uczniowie Szko³y Podstawo-
wej w Borczu wziêli udzia³ w ogólnopolskim konkur-

sie plastycznympn. �Moje Pomorze�, organizowanymprzez
Fundacjê Honor Pomagania Dzieciom. Prace uczennic z kla-
sy VI zajê³y I miejsce. Dziêki temu ca³a klasa wygra³a czte-
rodniow¹ wycieczkê autokarow¹ do Zakopanego. Gratula-
cje i informacje o nagrodzie wrêczy³a dzieciom pos³anka na
Sejm RP, pani Henryka Krzywonos-Strycharska.
Wyjazd zosta³ zrealizowany w pa�dzierniku. Grupa 18

uczniów i 3 opiekunów zosta³a zakwaterowana w Hotelu

Pierwsze miejsce w konkursie �Moje Pomorze�
i wycieczka do Zakopanego

PRL � Rzemie�lnik, gdzie zapewniono im pe³ne wy¿ywie-
nie. Uczestnicy wycieczki mieli do dyspozycji przewodnika
TPN, który oprowadzi³ ich po najciekawszych miejscach
w Zakopanem. Ju¿ pierwszego dnia grupa wesz³a na Guba-
³ówkê. Nastêpnego dnia posz³a pod skoczniê, do Ku�nic,
Pustelni Brata Alberta, Klasztoru Albertynek i Albertynów
oraz wesz³a na górê Nosal. Trzeci dzieñ up³yn¹³ im na zwie-
dzaniu Muzeum Tatrzañskiego, Starego Cmentarza, zabyt-
kowego ko�ció³ka, Sanktuarium Fatimskiego na Krzeptów-
kach oraz Doliny Ma³ej £¹ki. Tego dnia wieczorem spotkali
siê równie¿ z góralskim gawêdziarzem, który w zabawny
sposób opowiedzia³ dzieciom niesamowite historie regio-
nu. W dniu wyjazdu, przed powrotem do domu, uczniowie
zwiedzili tak¿e Dolinê Chocho³owsk¹. Dzieci wróci³y do
swoich domów bardzo szczê�liwe z plecakami pe³nymi
niezapomnianych wra¿eñ.
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Nowa kuchnia w Egiertowie
Wlistopadzie 2019 roku zakoñczy³a siê inwestycja zwi¹-

zana z remontem kuchni i sto³ówkiw Szkole Podsta-
wowej im. �w. Franciszka z Asy¿u w Egiertowie. Dzia³ania
te s¹ odpowiedzi¹ na Rz¹dowy Program �Posi³ek w domu
i w szkole�, w ramach którego gmina otrzyma³a 80 000 z³
dofinansowania. Ca³kowita warto�æ robót budowlanych
wraz z dostaw¹ profesjonalnego wyposa¿enia wynios³a
246 845,72 z³.
Ministerstwo chce poprzez ten programwprowadziæ obo-

wi¹zek zapewnienia przez szko³ê podstawow¹ jednego
gor¹cego posi³ku w trakcie dnia oraz wymaga wydzielenia
pomieszczeñ umo¿liwiaj¹cych uczniom bezpieczne jego
spo¿ycie podczas zajêæ w szkole.
Od wielu ju¿ lat szko³a w Egiertowie oferuje uczniom

gor¹ce posi³ki. Jednak do tej porywydawanie obiadówby³o
wspierane przez firmy cateringowe. Dziêki wsparciu finan-
sowemu i wspó³pracy z gmin¹ w Egiertowie bêdzie funk-

cjonowa³a kuchnia z prawdziwego zdarzenia, w której bêd¹
gotowane pe³nowarto�ciowe obiady. Jednocze�nie rozwi¹-
zanie to doprowadzi do stworzenia w³a�ciwych warunków
spo¿ywania posi³ku w szkole i bêdzie sprzyjaæ kszta³towa-
niu prawid³owych nawyków ¿ywieniowych oraz postaw
prozdrowotnych w�ród dzieci.

Podziêkowania za zaanga¿owanie
w edukacjê

Wdniu 21 listopada w Urzêdzie Gminy w Somoninie
odby³a siê uroczysto�æ zwi¹zana z obchodami Dnia

Edukacji Narodowej. Wójt spotka³ siê z dyrektorami szkó³
i przedszkoli oraz przedstawicielami zwi¹zków zawodowych
nauczycieli z terenuGminy Somonino. Z tej okazjiWójt Gmi-
ny Somonino, Marian Kowalewski wrêczy³ nauczycielom
i dyrektorom nagrody za wybitne osi¹gniêcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej, doceniaj¹c ich troskê i zaanga-
¿owaniew intelektualny rozwójm³odegopokolenia, by szko-
³a by³amiejscem przyjaznym i pe³nymdobrychwspomnieñ.

Wizytacja biskupa w Egiertowie

Dnia 14 pa�dziernika 2019 roku w �wiêto Edukacji Na
rodowej z wizytacj¹ do Szko³y Podstawowej im. �w.

Franciszka z Asy¿u w Egiertowie przyby³ ks. bp Arkadiusz
Okroj. Odby³ siê uroczysty apel i spotkanie czcigodnego
go�cia z uczniami, nauczycielami i pracownikami szko³y. Na
koniec wizytacji zrobiono sobie pami¹tkowe zdjêcie.

Nowa kuchnia i sto³ówka
w przedszkolu

Dnia 29 listopada 2019 roku w Przedszkolu przy Szko-
le Podstawowej im. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego

w Somoninie zorganizowano Dzieñ dyni. Przy okazji tego
przedszkolnego �wiêtamaluchywraz zGo�æmi dokonali sym-
bolicznego otwarcia nowej kuchni i sto³ówki. Uroczysto�æ
u�wietni³ wystêp dzieci pt. �U nas w przedszkolu na straga-
nie�. Przepiêkne stroje wszystkich dzieci i pañ przyczyni³y siê
do uatrakcyjnienia tego wyj¹tkowego dnia w Przedszkolu.
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Dnia 23 listopada 2019 roku na
Uniwersytecie Gdañskim odby³y

siê spotkania akademickiez zakresu
matematyki, fizyki i informatyki, na
których nie zabrak³o uczniów ze Szko³y
PodstawowejwSomoninie. Ka¿de spo-
tkanie obejmowa³o sze�æ godzin dy-
daktycznych:wyk³adów, æwiczeñ iwar-
sztatów/laboratoriów prowadzonych
przez wyk³adowców akademickich.

Jednym z tematów by³y twierdzenia
pajêczynowe. Podczas prezentacji
twierdzeñ o trójk¹tach rozpiêtych na
prostych równoleg³ych uczniowie do-
wiedzieli siê jak podstawowe spostrze-
¿enia potrafi¹ doprowadziæ nas do
wyników � g³êbokich i uznawanych
za trudne.
Kolejnym tematem spotkania by³

jêzyk C++. Pomimo, ¿e zosta³ opraco-
wanywiele lat temu towci¹¿ cieszy siê
ogromn¹popularno�ci¹w�ród progra-
mistów oraz m³odzie¿y. Uczniowie za-
czêli od napisania prostego programu
w jêzyku C++ i na jego przyk³adzie
poznali strukturê oraz podstawow¹
sk³adniê jêzyka C++. Dowiedzieli siê,
¿e mog¹ w nim napisaæ realistyczn¹
grê 3D, dowolny program u¿ytkowy,
czy te¿ bardzo wydajny program do
obliczeñ naukowych.

Uczniowie na spotkaniu akademickim

Uczestnicy spotkania akademickiego
z fizyk¹ odkrywali i analizowali prawi-
d³owo�ci zjawisk fizycznych na podsta-
wie wyników samodzielnie przepro-
wadzonych eksperymentów z ró¿nych
dzia³ów fizyki. Udzia³ w spotkaniach
akademickich umo¿liwi³ uczniom po-
znanie �rodowiska akademickiego,
zaplecza technicznego uczelni oraz
przybli¿y³ stan rozwoju poszczególnych
dziedzin nauki.

Dnia 21 listopada 2019 roku na te-
renie Szko³y Podstawowej im. Kar-

dyna³a Stefana Wyszyñskiego w So-
moninie odby³ siê Miêdzyszkolny
Meeting Ekologiczny. Organizatorami
z ramienia szko³y byli uczniowie klasy
V a i VI b, którzy realizuj¹ w roku szkol-
nym2019/2020projekt pn. �Ekodetek-
tywi oddychaj¹ z energi¹�. W meetin-
guwziêli udzia³ uczniowie ze szkó³ pod-
stawowych: Kie³pina, Borcza, Pomie-
czyñskiej Huty,NowejWsi Przywidzkiej
i Somonina.
W szkole w Somoninie stale jest

zwiêkszany nacisk na edukacjê ekolo-
giczn¹. Projekt �Ekodetektywi oddy-
chaj¹ z energi¹� to kontynuacja dzia-
³añ Ekodetektywów na rzecz ekologii
oraz ochrony �rodowiska. Projekt skie-
rowany jest do uczniów szkó³ podsta-
wowych Powiatu Kartuskiego, a za ich
po�rednictwem do ich rodziców i ca-
³ych spo³eczeñstw lokalnych. Ucznio-
wiew trakcie spotkania pog³êbili swoj¹
wiedzê na temat segregacji odpadów,
jak równie¿ wypracowali konkretne
sposoby na ograniczanie ilo�ci odpa-

dów. Wys³uchali równie¿ prelekcji na
temat gospodarki odpadami, któr¹
wyg³osi³ specjalista ds. edukacji i ochro-
ny �rodowiska z Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego.
Odby³ siê te¿ Powiatowy Konkurs

�Dobre rady na odpady�, w którym
Ekodetektywiwalczyli o g³ówn¹nagro-
dê tzw. �Zielony Puchar�. W tym roku
zdobyli go uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej w Kie³pinie. Uczniowie otrzy-
mali równie¿ Certyfikaty Ekodetekty-
wa. Aby zdobyæ ten certyfikat musieli
zmierzyæ siê z zadaniami na temat go-
spodarki odpadami. Po pozytywnym
ich rozwi¹zaniu uzyskali tytu³ Ekode-
tektywa 2019.

Wyj¹tkowym punktem programu
jest autorskie szkolenie szko³ywSomo-
ninie na Ekodetektywów. Cieszy siê
ono ogromn¹ popularno�ci¹ w�ród
m³odzie¿y. Ka¿dy uczestnik w ramach
szkolenia pozna³, jakwielkie znaczenie
ma obecnie recykling, czyli �drugie
¿ycie� odpadów. Mamy nadziejê, ¿e
ta wiedza wp³ynê³a na wiêksz¹ �wia-
domo�æ potrzeby ich segregowania.
W ramach podziêkowania za przyjazd
do Somonina i udzia³ w zajêciach eko-
logicznych uczniowie przygotowali
�zdrowy� poczêstunek z kanapkami
bogatymi w witaminy. Koordynatora-
mi przedsiêwziêcia by³y panie Miro-
s³awa Flisikowska oraz Danuta £atka.
Projekt by³ wspó³finansowany przez
Powiat Kartuski i Stowarzyszenie �Je-
ste�my Razem�.

Miêdzyszkolny Meeting Ekologiczny
w Somoninie
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SPORT I REKREACJA

WWYNIKU ROZGRYWEK WY£ONIENI
ZOSTALI ZWYCIÊZCY TURNIEJU:

Kategoria klas I-II szkó³ podstawowych:

DZIEWCZÊTA:
� I miejsce � Nela Dorobek (SP Borcz)
� II miejsce � Kornelia Myszk (SP Borcz)
� III miejsce � Anna Grzymska (SP Somonino)
� IV miejsce � Patrycja Lewicka (SP Somonino)

CH£OPCY:
� I miejsce � Kajetan Klinkosz (SP Gorêczyno)
� II miejsce � Antoni Butowski (SP Somonino)
� III miejsce � Jakub Kujawski (SP Somonino)

Kategoria klas III-IV szkó³ podstawowych:

DZIEWCZÊTA:
� I miejsce � Liliana Korzeniewska (SP Gorêczyno)
� II miejsce � Amelia Ulenberg (SP Borcz)
� III miejsce � Lena Grotha (SP Borcz)
� IV miejsce � Weronika Gogoliñska (SP Somonino)
� V miejsce � Dominika Zieliñska (SP Somonino)

CH£OPCY:
� I miejsce � Maksymilian Sikora (SP Somonino)
� II miejsce � Aleksander Dorosz (SP Gorêczyno)
� III miejsce � Maurycy Marszewski (SP Borcz)
� IV miejsce � Henryk Formela (SP Somonino)
� V miejsce � Szymon Krencki (SP Borcz)
� VI miejsce � Artur Syldatk (SP Gorêczyno)

Kategoria klas V-VI szkó³ podstawowych:

DZIEWCZÊTA:
� I miejsce � Faustyna Dymek (SP Borcz)
� II miejsce � Liliana Cirocka (SP Borcz)
� III miejsce � Amelia Pawela (SP Gorêczyno)
� IV miejsce � Wiktoria Korzeniewska (SP Gorêczyno)
� V miejsce � Malwina Kamiñska (SP Somonino)
� VI miejsce � Klaudia Lewicka (SP Somonino)

CH£OPCY:
� I miejsce � Aleksander Butowski (SP Somonino)
� II miejsce � Oliwier Ulenberg (SP Borcz)
� III miejsce � Bartosz Piotrowski (SP Somonino)
� IV miejsce � Benjamin Dorosz (SP Gorêczyno)
� V miejsce � Marcel Drewa (SP Borcz)
� VI miejsce � Szymon Rychert (SP Gorêczyno)

Kategoria klas VII-VIII:

DZIEWCZÊTA:
� I miejsce � Aleksandra Szczygie³ (SP Borcz)
� II miejsce � Maja Marszewska (SP Borcz)
� III miejsce � Zofia Stankowska (SP Somonino)
� IV miejsce � Agata Borkowska (SP Somonino)
� V miejsce � Michalina Podyma (SP Gorêczyno)
� VI miejsce � Zuzanna Klinkosz (SP Gorêczyno)

CH£OPCY:
� I miejsce � B³a¿ej Arendt (SP Somonino)
� II miejsce � Kewin Ku�miñski (SP Somonino)
� III miejsce � B³a¿ej Zwara (SP Borcz)
� IV miejsce � Remigiusz Klinkosz (SP Gorêczyno)
� V miejsce � Gracjan Borkowski (SP Borcz)
� VI miejsce � Franciszek Mazur (SP Gorêczyno)

Turniej �Rakiet¹ z Miko³ajem�
Wdniu 29 listopada 2019 roku

odby³ siê Gminny Turnieju Teni-
sa Sto³owego Szkó³ Podstawowych
�RAKIET¥ Z MIKO£AJEM�, w którym
wziê³o udzia³ 42 zawodników repre-
zentuj¹cych 3 szko³y z terenu Gminy
Somonino. Sêdzi¹ g³ównym turnieju
by³ pan Miros³aw P³otka. Organizato-
rem zawodów by³ Gminny O�rodek
Kultury w Somoninie.

WYNIKI DRU¯YNOWE PRZEDSTAWIAJ¥ SIÊ NASTÊPUJ¥CO:

SZKO£Y PODSTAWOWE

I MIEJSCE I PUCHAR WÓJTA GMINY SOMONINO:
Szko³a Podstawowa w Borczu

II MIEJSCE I PUCHAR PRZEWODNICZ¥CEGO RADY
GMINY SOMONINO:
Szko³a Podstawowa w Somoninie

III MIEJSCE I PUCHAR DYREKTORA GMINNEGO O�RODKA
KULTURY W SOMONINIE:
Szko³a Podstawowa w Gorêczynie
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Ulica D³uga w nowej ods³onie
W listopadzie 2019 roku zakoñczono budowê drogi gminnej ul. D³ugiej

w miejscowo�ci Hopowo wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej od skrzy-
¿owania ul. D³ugiej z ul. Witos³awy w Somoninie do skrzy¿owania ul. D³ugiej
z ul. Wrzosow¹ w Hopowie. D³ugo�æ wybudowanej drogi wynosi 1617,29 mb.
Wwyniku inwestycji powsta³a droga o szeroko�ci 5 m z poszerzeniami na ³ukach.
Ca³kowita warto�æ zadania wynosi 1 751 329,82 z³, w tym 1 040 414 z³ dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorz¹dowych. Nowa droga skraca czas przejazdu
mieszkañcom Hopowa do Somonina.

W listopadzie 2019 roku zakoñczy³a siê �Budowa drogi gminnej relacji
Somonino � Gorêczyno�. Zrealizowano roboty budowlane na przebiegu

od skrzy¿owania ul. Ceramicznej z drog¹ wojewódzk¹ nr 224 w Somoninie do
skrzy¿owania ul. Kasztelañskiej z ul. Na D¹browê w miejscowo�ci Gorêczyno.
£¹czna d³ugo�æ wybudowanej drogi wynosi 3,2 km. W zakresie prac na ca³ej
d³ugo�ci drogi u³o¿ono warstwê �cieraln¹ z mieszanki mineralno-bitumicznej,
wybudowano �cie¿kê rowerow¹ i chodnik oraz o�wietlenie uliczne. Ponadto
wykonano monta¿ oznakowania pionowego i malowanie poziomego wraz mon-
ta¿em elementów bezpieczeñstwa.
Ca³kowita warto�æ robót budowlanych wynios³a 5 283 001,66 z³, w tym dofi-

nansowanie ze �rodków Funduszu Dróg Samorz¹dowych w kwocie 2 595 703 z³.

Budowa drogi gminnej relacji Somonino � Gorêczyno
zakoñczona!

Wspó³praca
z Nadle�nictwem
Kolbudy

Ju¿ od 2018 roku we wspó³pracy
z Nadle�nictwem Kolbudy utwar-

dzana jest p³ytami typu yomb czê�æ
ulicy Brzozowej wmiejscowo�ci Borcz.
W roku 2019 zmodernizowano a¿ dwa
odcinki: jeden o d³ugo�ci 300mb i sze-
roko�ci 4 m oraz drugi o d³ugo�ci 450
mb dwu�ladowo. Na ten cel w roku
bie¿¹cym nadle�nictwo przekaza³o
gminie 50 000 z³.
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GOPS zmieni siedzibê

W grudniu 2019 rokuGmina Somonino podpisa³a umo-
wê z wykonawc¹ robót budowlanych na adaptacjê

czê�ci pomieszczeñ budynku Szko³y Podstawowej w Somo-
ninie przy ulicy Wolno�ci na potrzeby Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej, który w 2020 roku zmieni swoj¹ sie-
dzibê.Wykonawc¹ robót budowlanych jest firma �INAMAR�
Gra¿yna Bajoñczuk z £ubiany. Ca³kowity koszt prac budow-
lanych wynosi 432 360,49 z³.

Chodnik w nowszej wersji

Ukoñczono remont nawierzchni chodnika na odcinku
460 mb na ulicy Wolno�ci w Somoninie, przy drodze

wojewódzkiej nr 224. Prace remontowe polegaj¹ce na
wymianie p³yt chodnikowych na kostkê betonow¹ wraz
z wykonaniem obustronnego obrze¿a chodnika, wyko-
na³a firma GPRU Sp z o.o. Ca³kowita warto�æ zadania to
160 000 z³. Gmina Somonino ponios³a koszty w wysoko-
�ci 82 474 z³.

Budowa kot³owni

Trwa realizacja zadania, polegaj¹cego na budowie
kot³owni, któregowykonawc¹ jest firma EKO-TECH

Karol S³omski z Gniewu. Warto�æ przedsiêwziêcia wy-
nosi 360 702,76 z³. Wykonawca ma opracowaæ kom-
pleksow¹ dokumentacjê projektow¹, uzyskaæ wszyst-
kie niezbêdne pozwolenia oraz uzgodnienia, a nastêp-
nie wybudowaæ kontenerowe kot³ownie gazowe przy
budynku Urzêdu Gminy Somonino oraz Szko³y Podsta-
wowej w Somoninie na ulicy Wolno�ci 42.

Wspó³dzia³amy z Powiatem

Wgrudniu 2019 roku Rada Gminy So-
monino podjê³a uchwa³y w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kartuskiemuna ró¿nego typu zadania. Prze-
znaczono 80 000 z³ na budowê chodnika
w Egiertowie oraz 70 000 z³ na budowê
chodnika w Kameli. Kwotê 1200 z³ przeznaczono na po-
moc dla osóbuzale¿nionych od �rodkówpsychoaktywnych
i ich rodzin. Ponadto namocywcze�niejszych uchwa³w roku
2020 gmina przeka¿e kolejn¹ transzê na budowêhospicjum
w Kartuzach w wysoko�ci 230 000 z³ oraz 25 000 z³ na wy-
konanie projektu budowlanego przebudowy skrzy¿owania
drogi wojewódzkiej nr 224 z drog¹ powiatow¹ nr 1924 G
w miejscowo�ci Kie³pino.
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Bud¿et na 2020 rok uchwalony
W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Gminy Somonino uchwali³a bud¿et gminy
na kolejny rok. Poni¿ej przedstawiamy wykaz najwa¿niejszych wydatków

inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 rok.

NAZWA INWESTYCJI KWOTA

Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie 3 320 552 z³
aglomeracji Somonino, w tym budowa sieci kanalizacyjnej R¹ty � Rybaki

Modernizacja drogi transportu rolnego w Starkowej Hucie 100 000 z³

Chodniki przy drodze krajowej nr 20 w Hopowie � opracowanie dokumentacji 5400 z³

Budowa drogi w Somoninie, ul. Kasztelañska IV etap 250 000 z³

Modernizacja drogi w Somoninie, ul. Polna 17 000 z³

Modernizacja drogi Wyczechowo � Tr¹tkownica wraz ze �cie¿k¹ pieszo-rowerow¹ 117 000 z³
(opracowanie dokumentacji + wykup gruntu)

Modernizacja wiaduktu w Somoninie ³¹cz¹cego ul. Kasztelañsk¹ z ul. Osiedle Bernardyno 31 000 z³
(opracowanie dokumentacji)

Modernizacja dróg we wszystkich so³ectwach 1 430 000 z³

Budowa wêz³a integracyjnego Somonino wraz z trasami rowerowymi 2 194 015 z³
(przebudowa dworca PKP oraz zagospodarowanie terenu)

Budowa �cie¿ki rowerowej Ostrzyce � Kolano 582 000 z³

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu po¿arniczego dla OSP Ostrzyce 350 000 z³

Dotacja celowa na dofinansowanie renowacji organów w Ko�ciele pw. Trójcy �wiêtej 80 000 z³
i Wszystkich �wiêtych w Gorêczynie

Budowa otwartej strefy aktywno�ci w Somoninie, ul. Osiedlowa 90 000 z³

Eko Energia od Somonina a¿ do Przywidz (monta¿ paneli fotowoltaicznych 4 297 391 z³
na budynkach gminnych i mieszkañców)

Wramach realizacji projektu pn. �Budowa wêz³a inte-
gracyjnego Somoninowraz z trasami dojazdowymi�

zostanie przebudowana czê�æ istniej¹cego budynku dworca
PKPw Somoninie, w zakresie jest remont pomieszczeñ piw-
nicznychwraz z utworzeniemkot³owni gazowej oraz remont
i przebudowa czê�ci parteru z przeznaczeniem na obs³ugê
wêz³a i pierwszego piêtra.
W zakresie zagospodarowania terenu zostanie wykonane:

� przebudowa istniej¹cej fontannywraz z budow¹ niezbêd-
nej infrastruktury do jej obs³ugi,

� adaptacja budynku toalet publicznych na punkt naprawy
rowerów wraz z dobudow¹ wiaty,

� rozbiórka dwóch budynków pomocniczych,
� monta¿elementówma³ej architektury s³u¿¹cejpodró¿nym,
� modernizacja i przebudowa odcinka drogi dojazdowej
ul. Dworcowej wraz z budow¹ nowego zjazdu na ul. Cey-
nowy,

� kanalizacja deszczowa,
� o�wietlenie uliczne,
� parking P&R na 32
miejsca postojowe dla
samochodów osobo-
wych,w tym3dla osób
niepe³nosprawnych,

� zatoczka na 3 miejsca postojowe, np. TAXI,
� zatoczka dla autobusów,
� parking na 80 miejsc dla rowerów, w tym 30 pod zada-
szeniem,

� mur oporowy wzd³u¿ torów.

Co powstanie w ramach budowy wêz³a w Somoninie?

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu
OperacyjnegoWojewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020
i wspó³finansowane ze �rodkówUnii Europejskiej ze �rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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INWESTYCJE

Przyk³adowe zadania zrealizowane ze �rodków finansowych
poszczególnych so³ectw w 2019 roku

Ostrzyce � mostek na rzece Raduni

Gorêczyno � ulica Szkolna (171 mb o szer. 4 m oraz chodnik)

Egiertowo (200 mb o szer. 3,5 m) Kaplica (nawierzchnia z p³yt yombo na d³. 342 mb o szer. 3 m)

Po³êczyno (nawierzchnia z p³yt yombo na d³. 180 mb
o szer. 4 m)

Starkowa Huta (280 mb o szer. 3,5 m)

Borcz (240 mb o szer. 3,5 m)

Piotrowo (150 mb o szer. 3,4 m)
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Nowinë nr 4/2019 INFORMACJE

Somonino, dnia 7 stycznia 2020 r.

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY SOMONINO
O PRZYST¥PIENIU DO SPORZ¥DZENIA

MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNYCH OCEN ODDZIA£YWANIA

NA �RODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz w zwi¹zku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r.
o udostêpnieniu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach
oddzia³ywania na �rodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Somonino:

1. Uchwa³y Nr XV/136/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Egiertowo � rejon skrzy¿owania drogi wojewódzkiej nr 224 i drogi
krajowej nr 20,

2. Uchwa³y Nr XV/137/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino,

3. Uchwa³y Nr XV/138/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wyczechowo.

oraz o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na �rodowisko wy¿ej wymienionych projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w Urzêdzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21,
83-314 oraz mog¹ sk³adaæ wnioski do opracowywanych dokumentóww terminie do dnia 28.02.2020 r. w formie pisem-
nej, ustnie do protoko³u lub drog¹ elektroniczn¹ na adres: a.plichta@somonino.pl bez konieczno�ci opatrywania wniosku
bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem w³a�ciwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Somonino.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko i imiê, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo�ci,

której dotyczy.

Jednocze�nie na podstawie art. 11 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) informujê, ¿e:

1. Z³o¿eniewnioskustanowiæ bêdzie odpowied� na niniejsze Og³oszenie.

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Somonino reprezentowana przez Wójta, ul. Ceynowy 21, 83-314
Somonino (dalej: Administrator) i s¹ one podawane w celu sk³adania wniosku do planu.

3. Sk³adaj¹cywniosek ma prawo do ¿¹dania od administratora dostêpu do podanych danych osobowych, ich sprosto-
wania, ograniczenia przetwarzania, a tak¿e prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe bêd¹ przetwarzane do momentu zakoñczenia sprawy, po czym zostan¹ przekazane zgodnie
z polskim prawem archiwalnym do archiwum.

5. Sk³adaj¹cy wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzêdu Ochrony Danych
Osobowych z siedzib¹ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowi¹zkowy.

7. Konsekwencj¹ niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

8. Podstawê prawn¹ przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 w zwi¹zku z za³¹cznikiem nr 4
do rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe bêd¹ przetwa-
rzane w ramach sprawowania w³adzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Sk³adaj¹cy wniosek ma prawo w dowolnymmomencie wnie�æ sprzeciw � z przyczyn zwi¹zanych ze szczególn¹ sytuacj¹
sk³adaj¹cego wniosek � wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych � Pan Patryk Richert, email: iod@somonino.pl, nr telefonu
58 684 11 21.
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ROZRYWKA

KRZY¯ÓWKA
Z HERBEM

PIONOWO:
6. Szko³a Podstawowa w Gorêczynie nosi imiê Ziemi�
8. Klimatyczna impreza letnia w Ostrzycach to Festiwal �

Muzycznych.
10. Nazwa programu ekologicznego, z którego mog¹

skorzystaæ mieszkañcy, m.in. na wymianê pieca:
Czyste�

13. Zabytkowy zespó³ zabudowañ dworskich w Borczu
nale¿a³ kiedy� do rodu�

16. Jednostka pomocnicza gminy na obszarze wiejskim.
18. Pierwszy Wójt Gminy Somonino po reformie

samorz¹dowej to Miros³aw �
19. Wspólnota samorz¹dowa osób zamieszkuj¹cych

okre�lone terytorium.

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

Administratorem tak zebranych danych osobowych jestWójt 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 zgodnaz 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:
1. Zabytkowy ko�ció³ w Po³êczynie jest pod wezwaniem

�w. Andrzeja �
2. Miejscowo�æ gminna, która w 2007 roku wygra³a

w kategorii �Piêkna Wie�� Województwa Pomorskiego.
3. Za³o¿ycielem i pierwszym kierownikiem Gminnej

Biblioteki Publicznej w Gorêczynie w 1948 roku
by³ Jan ...

4. Dzieñ Samorz¹du Terytorialnego przypada 27 ...
5. Zrekultywowane obecnie sk³adowisko odpadów

znajdowa³o siê kiedy� w ...
7. Najd³u¿sza ulica w gminie.
9. W S³awkach znajduje siê gminna oczyszczalnia ...
11. Kaszubska ksiê¿niczka, s³yn¹ca z talentu

dyplomatycznego.
12. Organ stanowi¹cy i kontrolny to � Gminy.
14. Najwiêksza miejscowo�æ w Gminie Somonino.
15. Nazwa statku, który p³ywa po Jeziorze Ostrzyckim latem.
17. Nasza gmina partnerska to Nowa ...

Has³o krzy¿ówki na wyciêtym poni¿ej fragmencie nale¿y przynie�æ osobi�cie lub przes³aæ do 27 stycznia 2020 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 29 stycznia 2020 r.




