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Zabytkowe pociągi na Pomorzu
Organizatorem nostalgicznych wypraw pociągiem ciągniętym przez zabytkowy
parowóz z wolsztyńskiej parowozowni w czasie kwietniowego tygodnia na
Kociewiu, Kaszubach i Pomorzu była Turystyka Kolejowa TurKol.pl.

W

dniach 12, 13, 14 i 15 kwietnia
na wszystkich chętnych czekało kilkanaście specjalnych,
historycznych pociągów prowadzonych
zabytkowym parowozem.
– Pociągi były zestawione z typowych
wagonów pasażerskich 1 i 2 klasy z lat
70-tych i 80-tych XX wieku oraz wagonu barowego WARS – pisali na swojej
stronie (www.turkol.pl) organizatorzy. –
Wszystkie wagony były z lat produkcji

70.–80. a skład pod względem typu
taboru odpowiadał będzie realiom
sprzed 40 lat.
I tak było. W składzie pociągu „Zając” jechały oliwkowe wagony klasy
I i współczesne klasy 2.
Zabytkowe pociągi oglądały tłumy.
Wielu z nas pozwoliły na powrót pięknych wspomnień sprzed lat.
Na zdjęciach pociąg „Zając” w Starogardzie Gdańskim.
Janusz Rokiciński
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Gmina Czersk

Posadzili 0,8 ha lasu

W

Powiat Starogardzki

Fot. Michał Rytlewski

Dzienny Dom Pobytu Senior+ otwarty

W

RedJ

W Kościerzynie, 26 lutego, uroczyście otwarto Dzienny Dom Pobytu Senior+. Inwestycję zrealizowano w ramach
założeń Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kościerzyna na lata 2014–2020.
seniorom integrację i możliwość
nawiązywania nowych znajomości.
Placówka zapewnia seniorom śniadania, obiady, przekąski I desery.
W uroczystym otwarciu DDPS+ udział
wzięła m.in przewodnicząca parlamentarnej Komisji Polityki Senioralnej posłanka Małgorzata Zwiercan, dyr. Pomorskiego Oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dariusz Majorek, samorządowcy na czele w burmistrzem
Michałem Majewskim, seniorzy i ich
duszpasterz oraz osoby angażujące się
w politykę senioralną.

Tczew

Palmy na skwerze
W sobotę 13 kwietnia prezydent
Mirosław Pobłocki zaprosił
mieszkańców Tczewa na
Spotkanie Wielkanocne na skwerze
przy fontannie na Suchostrzygach.
Było radośnie, wiosennie
i świątecznie. Nie tylko na
najmłodszych czekało wiele atrakcji.
RedJ

za www.koscierzyna.gda.pl

Całkowita wartość
inwestycji to 680 642,76 zł
w tym 300 000 zł
dofinansowania ze
środków Programu
Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015–2020 Edycja
2018. Pozostałą część –
380 642,76 zł stanowił
wkład własny Gminy
Miejskiej Kościerzyna.

Fot FB Mirosław Pobłocki

K

To najważniejsza, w tym roku wiadomość
dla mieszkańców powiatu starogardzkiego.
ładze Powiatu Starogardzkiego, 12 kwietnia, podpisały
umowę na wykonanie jednej z najważniejszych inwestycji w Kociewskim Centrum Zdrowia. Firma Hartuna
wybuduje blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią,
a także zajmie się zagospodarowaniem terenu. Wartość przedsięwzięcia to prawie 30 mln zł!

Kościerzyna

ażdego dnia, w godzinach
8.00–16.00 piętnastu skierowanych do placówki seniorów
może spotkać się z pielęgniarką,
wziąć udział w zajęciach kinezyterapii pod czujnym okiem fizjoterapeuty
a w obecności terapeuty zajęciowego ćwiczyć zdolności manualne.
Dzienny Dom Pobytu skłania seniorów do aktywnego spędzania czasu
wolnego, uczestnictwa w imprezach
okolicznościowych, świętach i inicjatywach społecznych. Raz na kwartał organizowane będą wyjścia lub wyjazdy
integracyjne do kina, teatru bądź do
innych domów DDPS+, co zapewni

Rusza budowa bloku
operacyjnego przy
szpitalu

Fot FB Mirosław Pobłocki

Janusz Rokiciński

Od lewej Starosta Kazimierz Chyła, Wiesław Hartuna, i wicestarosta Patryk Gabriel

Fot. Michał Rytlewski

raz z burmistrzem Mirosławem
Chyłą, wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej w Pelplinie
Beatą Kwiatkowska, radnymi i urzędnikami z Pelplina oraz niezawodnymi
pracownikami Urzędu Miejskiego
w Czersku zadrzewiliśmy na nowo
gminną działkę o pow. 0,8 ha w Dużej
Kloni – powiedział nam Przemysław
Biesek-Talewski, burmistrz Czerska.
– Przyjaciołom z Pelplina podziękowaliśmy za pomoc i umówiliśmy się
na kolejną akcję
To nie była pierwsza taka akcja czerskich urzędników, ale pierwsza z udziałem samorządowców z innej gminy.
– Przed nami kolejne wyzwania, bo
po nawałnicy 2017 r. w naszej gminie
„ubyło” setki tysięcy ha lasów – dodaje
pan burmistrz.

Fot. Powiat Starogardzki

Fot. Michał Rytlewski

W piątek,12 kwietnia, w kolejnej akcja sadzenia lasu
w Gminie Czersk uczestniczyli samorządowcy z Pelplina.
W akacji wzięło udział 30 osób.
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Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” – Szlak Alicji, Szlak Korzeni, zaczarowany las, zielony zakątek i całoroczne centrum edukacyjne,
dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gdynią a Nadleśnictwem Gdańsk, znacznie rozwinie swoją ofertę dydaktyczną.

pozyskali już środki na prowadzenie
edukacji ekologicznej. Pochodząca
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Fot. gdynia.pl/Paweł Kukla

W

Partnerzy porozumienia
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czego jesteśmy świadomi, zarówno
leśnicy jak i my, samorządowcy, to że
niezwykle istotna jest edukacja. Porozumienie, które dzisiaj podpisujemy
stanowi kolejny etap współpracy, bo
współpracujemy z Nadleśnictwem nie
od dziś – jeśli nie od samego początku,
z bardzo dobrymi efektami. Cieszymy
się, że wykonujemy ten kolejny krok,
że edukacja mieszkańców i tych młodszych i tych starszych będzie mogła być
jeszcze bardziej efektywna.

Organizowane
w Leśnym Ogrodzie Botanicznym
„Marszewo” bezpłatne zajęcia z edukacji dla zrównoważonego rozwoju
skierowane są do grup w każdym wieku, zarówno uczniów jak i seniorów.
Prowadzone przez doświadczonych
edukatorów zajęcia pozwalają zapoznać
się z różnorodnością układów leśnych,
przybliżają zasady racjonalnej gospodarki leśnej i zachęcają do kontaktu
z przyrodą.
W kompleksie powstały dwie ścieżki
edukacyjne: dwukilometrowy, dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Szlak Korzeni oraz, przeznaczony dla
małych dzieci, Szlak Alicji. Ogród
specjalizuje się w kolekcjach roślin leśnych pochodzących głównie
z Pomorza Gdańskiego.
Ewa Podlasińska

Rodzinne Ogródki Działkowe otwierają się
na mieszkańców
Altanki, śpiew ptaków i zapach
kwiatów, radosne chwile
w promieniach słońca..
Tak rozkoszne i beztroskie
skojarzenia nasuwają nam się
na myśl o wypoczynku na łonie
działkowej natury. I słusznie.

Z

arząd Rodzinnych Ogródków
Działkowych wyszedł z inicjatywą aktywnego włączenia się
w życie Gdyni. W piątkowe przedpołudnie, 12 kwietnia, prezydent Wojciech
Szczurek podpisał porozumienie o ścisłej współpracy z prezesem okręgu
pomorskiego Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku Józefem Matwiesem i sekretarzem PZD w Gdańsku
Leonem Niewińskim.
Umowa obliguje do intensywnego
angażowania się Rodzinnych Ogródków Działkowych na rzecz działań
podnoszących jakość życia w mieście poprzez tworzenie warunków
do integracji społecznej, aktywizacji
seniorów, promowanie działań na
rzecz ochrony środowiska, edukowanie przedszkolaków i młodzieży

Fot. gdynia.pl/Paweł Kukla

Leśnicy wspierają edukację

Środowiska I Gospodarki Wodnej kwota 10 tys. złotych zostanie przeznaczona na przeprowadzenie warsztatów
z budowy budek lęgowych i karmników dla ptaków, a także warsztatów
ilustratorskich.
Ogromne korzyści wynikające ze współpracy dostrzega także Wiceprezydent
Gdyni ds. Innowacji, Michał Guć.
– Mamy to szczęście, że blisko 50 procent powierzchni Gdyni stanowią lasy.
Tak naprawdę, niemal w każdej dzielnicy Gdyni można zrobić parę kroków
i być w lesie – mówi wiceprezydent
Guć. – To jest ogromny atut naszego
miasta, zarówno jeśli chodzi o funkcje
rekreacyjne, wypoczynkowe, jak i kwestie czystości powietrza. Natomiast to,

Przegląd Samorządowy

Gdynia

Gdynia

spółpraca umożliwi ogrodowi
istotne wykorzystanie potencjału, zwiększenie liczby edukatorów i pozyskanie dodatkowych
możliwości promocji.
Dr inż Janusz Mikoś, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk, nazywa okoliczne
lasy zielonymi płucami Gdyni i nie
ukrywa jak znacząca jest dla ogrodu
współpraca z Gdynią.
– Dzięki temu porozumieniu sformalizujemy praktycznie tą współpracę.
Zakres edukacji może być zwiększony z korzyścią przede wszystkim dla
młodzieży i dla miasta. W swojej misji
mamy zapis, że prowadzimy edukację
przyrodniczą, leśną – mówi nadleśniczy
Mikoś. – Liczba osób, która korzysta
z tego obiektu z roku na rok rośnie.
Staramy się co roku dokładać nowe
elementy, rozbudowujemy obiekt,
powstają nowe ścieżki i narzędzia
edukacyjne. W planie mamy również
budowę kolejnego obiektu edukacyjnego, który na pewno jeszcze bardziej
usprawni nasze działania. Myślę, że
współpraca z Gdynią na pewno nam
w tym pomoże.

Z życia samorządów

Fot. gdynia.pl/Paweł Kukla

6

szkolnej oraz zachęcanie mieszkańców
do aktywnego wypoczynku.
– Jesteśmy świadkami historycznej
chwili, bo nasza współpraca ma już
5 lat i znalazła podatny grunt przede
wszystkim we władzach miasta, za co
jesteśmy bardzo wdzięczni – mówił
sekretarz Leon Niewiński – Powiedzmy
sobie szczerze: pan prezydent był prekursorem jeżeli chodzi o polskie ogrody
działkowe powołując pełnomocnika.
Jedyny w całej Polsce. Przekonaliśmy
władze miasta do tego, że jesteśmy
otwarci na wszelką współpracę, na każdy rodzaj współpracy, a to co będziemy
dalej robić, to będziemy robić tylko dla
dwóch rzeczy: dla miasta i dla naszych
działkowców.
Powołano także specjalny zespół ds.
Rodzinnych Ogródków Działkowych,
który będzie spotykał się cyklicznie,
ułatwiając w ten sposób możliwość
prowadzenia swobodnej dyskusji,
diagnozowanie i eliminowanie problemów, koordynowanie dwustronnej
współpracy i wypracowywanie nowych
rozwiązań. Spotkania będą odbywać
się nie rzadziej, niż dwa razy w roku.
Ewa Podlasińska

Redaktor naczelny poleca

Co nam umyka...

Tajemnica
Wielkiej Nocy
Ciągły pośpiech odbiera nam pamięć o tym,
co naprawdę ważne: o istocie życia, o ciszy
dającej odpowiedzi na nieustannie mnożące się
pytania, o nadziei przyniesionej na Ziemię przez
ukrzyżowanego Boga – a Człowieka. Nadzieja znika,
a On wciąż się przygląda. Wciąż czeka, aż choć jedna
osoba przypomni sobie, że cierpiał i pokonał ból, był
przerażony, a pokonał strach, że umarł w samotności,
i powstał, by powrócić w ciszy, ubogi, niezrozumiany
i nagi. Ufa, iż człowiek zrozumie, że Wielka Sobota, to
dzień modlitwy i wypatrywania Baranka, który kiedyś
zapragnął zbawić świat. Może w Wielką Niedzielę
przed śniadaniem ktoś skieruje do Niego kilka słów.
Tymczasem ludzie ciągle milczą, ich Bóg wciąż czeka
i wielu od dawna o Nim nie pamięta.

Są

jednak miejsca, w których
milczenie służy temu, by
nie zapominać, a pozbierać
myśli. Tu niewierzący odnajdzie spokój, a wierzący odzyska swego Boga.
Pukamy do furty Sióstr Karmelitanek
Bosych z nadzieją, że opowiedzą nam
o domu pełnym ciepła i tajemnicy ukrytej tam, gdzie przez niejednych nigdy
już szukana nie będzie. Pytamy, co nam
w święta Wielkiej Nocy umyka

?

Jak według Siostry powinno
wyglądać Święto Zmartwychwstania Pańskiego w katolickim domu?
Myślę, że katolicki dom to taki, w którym Jezus jest na pierwszym miejscu.
Czy to w czasie świątecznym, czy poza
nim. A On nie szuka jakiś szczególnych
okoliczności, przychodzi przez to, co
jest. Wchodzi w sytuacje, w których
jesteśmy, bierze w posiadanie to, co
mamy i przemienia to. Całe życie Jezusa pokazuje właśnie tę prawdę, ale
w sposób szczególny jest ona widoczna
w dziele zbawienia. Ono dokonało się
w czasie męki i śmierci Jezusa, a więc

w czasie bardzo trudnym, w którym
tryumfowała ludzka słabość i grzech.
Myślę, że może to być dla nas wszystkich źródłem ogromnego pocieszenia
I ulgi. Niesie nadzieję, że nasze życie – choć nieraz bardzo pokręcone
– nasze domy, czasem bardzo biedne
lub tylko zwyczajne – że to wszystko
jest miłe Jezusowi. Jeden warunek:
On musi być na pierwszym miejscu!
już wielkanocne
przygotowania: sprzątanie,
? Trwają
gotowanie potraw, zakupy,

pieczenie ciast. Nie odnosi
Siostra wrażenia, że podczas
przedświątecznego zgiełku coś
nam umyka?
Rzeczywiście może umknąć nam cel
tych wszystkich przygotowań. Kiedy
czyta się Stary Testament można tam
spotkać opisy sytuacji, w których Pan
Bóg ogłaszając święto dla swojego
ludu prosił go o przygotowanie się na
nie. Izraelici mieli się umyć, wyprać
szaty, przygotowywali odpowiednie
potrawy… Widać wyraźnie, że taka
zwyczajna, szara codzienność jest Bogu

znana i On ją sobie ceni. Kiedy kogoś
kochamy i przygotowujemy dla tej
osoby posiłek, to choćby nie wiem
ile kosztowały nas przygotowania,
nie stracimy z oczu tego, dla kogo to
wszystko robimy. Myślę, że tak samo jest
z przygotowaniem świąt. Jeżeli mamy
w sercu miłość do Boga, to ona po prostu znajdzie wyraz w przedświątecznej
krzątaninie. Jeżeli nie mamy… Wszystko
stanie się powierzchowne i płytkie.
Co jest w tych Świętach
najważniejsze?
?Pascha
oznacza „przejście”. Trzeba

dać się poprowadzić! A Pan Bóg lubi
niespodzianki, zaskakujące „zwroty
akcji”. Jeżeli będzie się miało serce
otwarte na Niego, to co roku w czasie
świąt coś innego okaże się ważne. Bo
w tych Świętach, jak i we wszystkim,
najważniejszy jest On.

?

Jak wygląda Wielkanoc
w klasztorze Sióstr Karmelitanek? Co znajdzie się
w tradycyjnym koszyczku?
Wielkanoc w Karmelu to bardzo

Redaktor naczelny poleca

wyjątkowy czas. Celebrowanie Paschy zaczynamy już właściwie od uroczystego obiadu w Wielki Czwartek,
w czasie którego przeorysza – Pasterz
wspólnoty, a więc ktoś kto reprezentuje
Chrystusa – podaje posiłki. Potem jest
też obrzęd umywania nóg w naszym
chórze zakonnym i wzajemne przeprosiny. Wieczorem uczestniczymy
w liturgii Wieczerzy Pańskiej, która
sprawowana jest w naszej kaplicy. Od
tej pory zapada cisza. Staramy się mówić niewiele i przyciszonym głosem,
aby utrzymać nastrój skupienia i powagi. W nocy wstajemy na czuwanie
przy Jezusie. Każda z sióstr zapisuje
się na konkretną godzinę, którą spędza
w chórze zakonnym na modlitwie.
W Wielki Piątek rano sprawujemy
bardzo uroczystą liturgię brewiarzową. Cała Godzina Czytań i Jutrznia są
śpiewane, wraz z lekcjami z Godziny
Czytań. Także wierni świeccy modlą
się z nami – my po jednej, oni po drugiej
stronie kraty. Przez cały dzień staramy
się czuwać przy Jezusie ile kto może,
jednocześnie przygotowując się do
Świąt od strony zwykłej „krzątaniny”
– kończąc sprzątanie i różne inne prace.
W Wielki Piątek mamy również ścisły
post. Wieczorem w naszej kaplicy sprawowana jest liturgia Męki Pańskiej.
Potem następuje kolejna noc, w czasie
której wstajemy na nocne czuwanie przy
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grobie Jezusa adorując wystawiony
Najświętszy Sakrament.
Również poranek Wielkiej Soboty
witamy modlitwą – najpierw myślną,
a potem następuje uroczysta liturgia
brewiarzowa. W klasztorze trwają
ostatnie przygotowania i coraz trudniej
jest utrzymać nastrój ciszy i skupienia,
zwłaszcza, że staramy się to robić już
od czwartku, a jesteśmy przecież grupą
zwyczajnych kobiet… Jednak staramy się
wytrwać aż do wieczora. O godzinie 21
rozpoczyna się bowiem celebrowanie
Wigilii Paschalnej – to prawdziwy
wybuch radości i dziękczynienia. Sama
Eucharystia trwa dość długo – jest
osiem czytań, psalmy, odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych. Dużo śpiewu
z podziałem na głosy. Potem następuje
wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja. Nasi przyjaciele, którzy
modlą się z nami, czekają w kaplicy
śpiewając różne pieśni, a my w tym
czasie wędrujemy po ogrodzie do figury Matki Bożej, aby zaśpiewać przy
niej Regina celi – Wesel się Królowo.
Jest to bardzo malownicza wędrówka,
bo drogę wyznaczają znicze zapalone
wzdłuż trasy. Przez nasz ogród płynie
też rzeczka Kacza, więc przejście przez
mostki nocą ze śpiewem zawsze jest dużym przeżyciem. Po powrocie do kaplicy
modlimy się jeszcze wspólnie z ludźmi,
którzy na nas czekali i śpiewamy razem

Te Deum. Następnie udajemy się do
refektarza, aby już tylko między sobą
dzielić się przeżyciami. Całość kończy
się około drugiej w nocy.
Niedzielę rozpoczynamy uroczystą
Jutrznią i Eucharystią. Potem następuje
śniadanie, w czasie którego spożywamy
tradycyjne potrawy. Różnica jest może
tylko taka, że nie jemy mięsa, a więc
na naszym stole nie znajdą się żadne
szynki, czy kiełbasy. Są sery, nowalijki,
jajka, sałatka. Pieczywo i pyszna drożdżówka „autorstwa” jednej z naszych
sióstr. Niedziela to również czas odpoczynku po przeżyciach całego Triduum.
Odpoczynku ciągle jednak przeplatanego modlitwą, która wyznacza rytm
każdego z naszych dni. Wieczór spędzamy we wspólnocie. Rozmawiamy
i po prostu jesteśmy ze sobą. Podobnie
wygląda Poniedziałek Wielkanocny.
W opowieści Siostry każdy chrześcijanin może odnaleźć Tajemnicę,
o której zapomniał: Boga, który
zstąpił i od dwóch tysięcy lat odbywa swą wędrówkę ufając, że pewnego dnia miłość i nadzieja zagoszczą w nas wszystkich niezależnie
od wyznawanych idei i poglądów.
Można szukać i wierzyć. Można nie
wierzyć, ale pamiętać o zwyczajnej
miłości do ludzi ofiarowanej przez
Człowieka w Wielką Noc.
Ewa Podlasińska

Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełni nasze serca obfitymi łaskami,
niech czas podarowany nam przez Boga
przyniesie radość, pokój i niegasnącą nadzieję.
Radosnych Świąt
w rodzinnym gronie
życzy
Kazimierz Smoliński
Poseł na Sejm RP

XVI Turniej

Kół Gospodyń Wiejskich
Województwa Pomorskiego

28 kwietnia 2019
godz. 1200
W programie:
Wiele zabawnych
i atrakcyjnych konkurencji
prezentowanych przez
Koła Gospodyń Wiejskich
Występy zespołów
Finał XVI Turnieju
KGW Województwa
Pomorskiego
i wręczenie nagród
Inne dodatkowe atrakcje

Patronat Medialny

Sponsor strategiczny
Organizatorzy

Patronat Honorowy
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Z życia samorządów

Przegląd Samorządowy

Fot. Janusz Rokiciński

Fot. fb UM Kościerzyna

Starogardzka
Droga Krzyżowa

Kościerzyna

Program „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona
z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji
zbiorowej w Powiecie Kościerskim” umożliwił Miastu zakup pięciu fabrycznie
nowych autobusów.

N

owe ISUZU 1 marca wyjechały
na kościerskie drogi. Urzędnicy stawiają na nowe możliwości, komfort, dostępność I ekologię. Warto dodać, że komunikacja
miejska jest bezpłatna, a nowe trasy

autobusów zostały dostosowane do
oczekiwań mieszkańców Kościerzyny.
Całość projektu w 85 procentach sfinansowana została ze środków Unii
Europejskiej.

W piątek, 12 kwietnia, na starogardzkim Rynku,
ks dr Eugeniusz Stencel proboszcz Parafii
Św. Mateusza poprowadził nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, w którym udział wzięło ok 200 osób.
RedJ

Fot. Janusz Rokiciński

Nowe autobusy wyjechały
na miasto

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica w Swarożynie

Jeste
jedyn śmy
ąs
resor zkołą
w woj tową
ewó
pomo dztwie
rskim

Szkoła z przyszłością
Kierunki kształcenia ZSCKR w Swarożynie:

yy dla absolwentów szkoły podstawowej - technikum
(5-letnie)
• technik architektury krajobrazu
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik inżynierii środowiska i melioracji
• technik rolnik
yy dla absolwentów szkoły podstawowej – szkoła branżowa
I stopnia (3-letnia)
• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
• cukiernik/kucharz
yy dla absolwentów gimnazjum - technikum (4-letnie)
• technik architektury krajobrazu
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik rolnik
yy dla absolwentów gimnazjum – szkoła branżowa I stopnia
(3-letnia)
• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
• kucharz

Atuty szkoły:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Internat – 200 zł miesięcznie z wyżywieniem
Warsztaty szkolne
Ośrodek kwalifikacyjny prawo jazdy kat. B i T
Bogate zaplecze dydaktyczne
Praktyki zagraniczne
Nowa pracownia komputerowa

Kontakt:

ZSCKR ul. Szkolna 2 83-115 Swarożyn
tel./fax: 58 536 9393
e-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl
fanpage na FB
strona internetowa: www.zsckrswarozyn.pl

Z okaz ji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Staszica w Swarożynie
pragnie złożyć wszystkim czytelnikom
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, pogody ducha,
wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych
oraz Wesołego Alleluja!
Dyrektor ZSCKR
Piotr Popielarczyk
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Nauka, edukacja, biznes

Przegląd Samorządowy

Nauka, edukacja, biznes

Przegląd Samorządowy
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Dr inż. Daniel Roszak,

kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym PODR w Lubaniu

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich
w woj. pomorskim
W MRiRW trwają prace nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020.
Aktywny udział w tych pracach biorą, w poszczególnych województwach, Zespoły ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych
kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. Diagnoza opracowana przez ww. Zespół w woj. pomorskim, opisując aktualny
stan rolnictwa i obszarów wiejskich, pokazuje uwarunkowania i wyzwania, przed którymi stoi sektor rolny w województwie pomorskim
oraz wskazuje kierunki priorytetowe rozwoju.
I. Wyzwania
Obszary te zdiagnozowane zostały w dwóch
zakresach:
I.1 Jakość życia i środowiska na obszarach
wiejskich
I.2 Pozarolnicze miejsca pracy i aktywne
społeczeństwo
W zakresie „Jakość życia i środowiska na
obszarach wiejskich” zdiagnozowano następujące wyzwania:
yy Zmiany kapitału ludzkiego i społecznego na OW,
yy Braki infrastrukturalne i niska dostępność do usług publicznych na OW,
yy Ochrona środowiska naturalnego,
yy Bezpieczeństwo energetyczne na OW –
Rozwój energetyki odnawialnej

Zmiany kapitału ludzkiego i społecznego
na OW
1. Przyrost ludności w wieku poproduk
cyjnym na OW woj. pomorskiego
W porównaniu do roku 2010, ludność na OW
województwa pomorskiego wzrosła o prawie
7%. Przyrost ten dokonał się przede wszystkim
poprzez przyrost osób w wieku poprodukcyjnym. W tej kategorii przyrost ludności, w tym
okresie, przekroczył 30%. Niepokojącym objawem jest spadająca liczba osób w przedziale
od 0 do 24 lat.
Wskaźniki obrazujące dynamikę zmian
demograficznych w woj. pomorskim są
niekorzystne, a na obszarach wiejskich gorsze
niż w miastach.
2. Poziom wykształcenia mieszkańców
OW
Ludność zamieszkująca obszary wiejskie
w dalszym ciągu charakteryzuje się znacząco

gorszymi parametrami wykształcenia od
mieszkańców miast. Tylko 34,7% mieszkańców OW posiada wykształcenie wyższe lub
średnie i policealne. Dla porównania dla miasta
wskaźnik ten wynosi 57,8%. Z kolei w grupie
wykształcenie podstawowe i gimnazjalne oraz
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia, na obszarach wiejskich zamieszkuje 31,4%
ludności, a w miastach 16,6%.

Potrzeby infrastrukturalne na OW i poprawy
dostępności do usług publicznych
1. Infrastruktura na OW
Odsetek mieszkańców korzystających z sieci
wodociągowej w 2015 r. był wysoki – 96,2%
(w miastach 98,7%, na wsi 91,5%), najniższy
odsetek odnotowano w gminach wiejskich
o wysokiej lesistości, niewielkim zaludnieniu
i dużym rozproszeniu sieci osadniczej. Istotnym problemem na obszarach wiejskich jest
pogarszająca się jakość wody pitnej. Główną
przyczyną jest wyeksploatowanie funkcjonujących urządzeń uzdatniania wody i brak lub niska efektywność procesów jej uzdatniania.
Pomimo znaczącego rozwoju sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Pomorza
zaobserwować można dysproporcje pomiędzy
dostępem do zbiorowych systemów wodociągowych, a dostępem do zbiorowych systemów
kanalizacyjnych zakończonych oczyszczalnią
ścieków. Wynika to głównie z braku środków
finansowych na wybudowanie i utrzymanie
odpowiedniej infrastruktury kanalizacji sanitarnej przez lokalne samorządy.
2. Dostępność do najbliższych miast
Gminy o najsłabszej dostępności koncentrują
się na obrzeżach dużych, peryferyjnie położonych powiatów, gdzie niewielkiej liczbie

Ludność wiejska według grup ekonomicznych województwa pomorskiego
w latach 2010–2016
LATA
Wyszczególnienie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

OGÓŁEM

776284

785065

792591

800368

808791

820991

828800 106,77%

przedprodukcyjnym

191598

190860

189881

189189

189091

189368

189887

produkcyjnym

497503

503816

508746

512997

516779

523150

525404 105,61%

poprodukcyjnym

87183

90389

93964

98182

102921

108473

113509 130,20%

Osoby
z ogółem w wieku:

Źródło: Zestawienie i obliczenia na podstawie danych GUS (Stan w dniu 31.XII).

99,11%

kursów do najbliższego miasta towarzyszy dodatkowo spora odległość czasowa dojazdu. Jest
to dobrze widoczne na pograniczu powiatów
bytowskiego, człuchowskiego, kościerskiego
i chojnickiego, w południowej części powiatu
starogardzkiego, wschodniej części powiatu
słupskiego.
3. Połączenia z centrum administracyjnym województwa
Tylko miejscowości powiatów gdańskiego,
kartuskiego i tczewskiego oraz północnej
części powiatu starogardzkiego w większości mają dobre połączenia z Gdańskiem. To
samo odnosi się do miejscowości wzdłuż linii
kolejowej Słupsk – Tczew – Malbork. Dojazd do Gdańska z peryferyjnie położonych
miejscowości powiatów człuchowskiego czy
bytowskiego może wynosić nawet powyżej
5 godzin w jedną stronę. Tak duże wartości
oznaczają de facto brak dostępności w systemie komunikacji publicznej (słaba spójność
województwa).
4. Dostępność do opieki zdrowotnej
Najniższe wartości odnotowano w powiecie
słupskim i człuchowskim. W dużych ośrodkach miejskich opieka zdrowotna jest znacznie
bardziej rozwinięta i dostępna niż w ośrodkach mniejszych.

Ochrona Środowiska naturalnego
Na istniejący system ochrony przyrody, obejmujący 598 tys. ha, składają się następujące
elementy:
yy 2 parki narodowe – 26,2 tys. ha;
yy 32 rezerwaty przyrody – 8,8 tys. ha;
yy 7 parków krajobrazowych – 152,2 tys. ha;
yy 42 obszary chronionego krajobrazu –
390,3 tys. ha;
yy 6 stanowisk dokumentacyjnych
– 29,8 ha;
yy 32 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
– 16,3 tys. ha;
yy 767 użytki ekologiczne – 4,4 tys. ha;
yy 2.821 pomników przyrody
Obiekty i obszary o szczególnych walorach
przyrodniczych prawnie chronione, łącznie
z częściami obszarów Natura 2000, które nie
pokrywają się z pozostałymi formami ochrony
przyrody, stanowią ok. 39,4% powierzchni
województwa pomorskiego.
Może to kolidować w pewnym stopniu z dostępnością i możliwością wykorzystania terenów
inwestycyjnych, które skoncentrowane są przede
wszystkim we wschodniej części województwa w pasie ciągnącym się od aglomeracji
trójmiejskiej przez Żuławy i Powiśle.

Coraz większego znaczenia nabierają
konflikty urbanistyczne związane przede
wszystkim ze zjawiskiem rozlewania się
budownictwa mieszkaniowego na obszary
wiejskie (podmiejskie) i protesty mieszkańców dotyczące zarówno inwestycji rolniczych, jak i pozarolniczych.
Zagrożeniem dla środowiska jest m.in. skoncentrowany chów i hodowla zwierząt gospodarskich. Wielkoprzemysłowy tucz trzody
chlewnej w woj. pomorskim wymagający
uzyskania pozwoleń zintegrowanych realizowany był w 2016 r. przez 14 ferm. W dwóch
przypadkach kontrola WIOŚ stwierdziła
naruszenie wymagań ochrony środowiska.
W przypadku drobiu, ferm wymagających
pozwolenia zintegrowanego było w 2016 r.
21. W 4 przypadkach kontrola WIOŚ stwierdziła naruszenie wymagań ochrony środowiska. 1.1
W warunkach woj. pomorskiego istotnym
zagadnieniem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Największy realizowany projekt
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na
terenie województwa to projekt Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław
do roku 2030.

Bezpieczeństwo energetyczne na OW
– Rozwój Energetyki odnawialnej
Pomorskie jest regionem uzależnionym od
zewnętrznych dostaw energii elektrycznej.
Produkcja energii elektrycznej w 2014 r. w województwie wyniosła 3.750,5 GWh, w tym
udział energii odnawialnej szacuje się na
ok. 41,3% (1.550,0 GWh w 2014 r.). Natomiast zużycie energii elektrycznej w 2014 r.
wyniosło 7.391 GWh. W strukturze zużycia 50,7 % pochodziło z Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego, tj. ze źródeł spoza
województwa.
Na terenie województwa występują bardzo
korzystne warunki naturalne do produkcji
energii odnawialnej. Tworzą go: wysoki potencjał biomasy produkcyjnej i odpadowej,
korzystne warunki wiatrowe w północnej
części regionu i na Bałtyku oraz stosunkowo
korzystne warunki solarne i hydrologiczne.

II.1 Kierunki interwencji
yy Wzrost stopnia opieki nad osobami
starszymi
yy Wzrost dzietności – system opieki nad
matką i dzieckiem
yy Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców OW
yy Rozwój i poprawa infrastruktury na OW
(drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej,
OZE, IT, zabezpieczającej przed klęskami
żywiołowymi)
yy Zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego na OW
yy Rozwój transportu publicznego
yy Rozwój sieci usług publicznych
yy Budowanie i kształtowanie policentrycznego, zrównoważonego systemu
osadniczego
W zakresie „Pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa” wyzwania sformułowano następująco:
yy Wzrost dochodów mieszkańców OW,

yy Dywersyfikacja dochodów rodzin
rolniczych,
yy Zasoby dziedzictwa kultury na OW.

Wzrost dochodów mieszkańców OW
Dane statystyczne pokazują, że na rynku pracy w woj. pomorskim sytuacja poprawia się
systematycznie od 2013 r. Aktualnie stopa
bezrobocia (październik 2018) wynosi 4,8%
i jest o 0,9% niższa niż średnia krajowa. Jednak
w pięciu powiatach stopa bezrobocia jest na
poziomie ok. 10 i więcej %. W woj. pomorskim
systematycznie wzrasta liczba podmiotów gospodarczych. Dynamika wzrostu liczby firma
na obszarach wiejskich jest zdecydowanie
wyższa niż w miastach. Ogółem pomorskie –
wzrost podmiotów gospodarczych 2010–2016
– 110%, na OW – 123%. Na obszarach wiejskich dominują jednak mikroprzedsiębiorstwa
(ok.96%), czyli firmy o zatrudnieniu do 10
pracowników. Firmy duże, o zatrudnieniu
pow. 250 pracowników, stanowią niewielki
udział w strukturze firm. Ponad połowa firm
funkcjonujących na OW, zlokalizowanych jest
w podregionie gdańskim. Kolejne miejsce
zajmuje podregion starogardzki – ok. 19%,
następnie słupski – ok. 18%. Najmniej firm,
z ogółu funkcjonujących na OW, znajduje się
w podregionie chojnickim – ok. 12%.
Sytuacja w zakresie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto jest mocno zróżnicowana w poszczególnych powiatach. Jedynie
w trzech powiatach grodzkich tworzących Trójmiasto średnie wynagrodzenie jest powyżej
średniej wojewódzkiej. Najgorsza sytuacja jest
w powiatach chojnickim i kościerskim, w których średnie wynagrodzenie jest o ok. 24%
niższe od średniej wojewódzkiej.

Dywersyfikacja dochodów rodzin rolniczych
Istotnym problemem w dalszym ciągu pozostaje dochodowość gospodarstw rolnych
o powierzchni do 20, a nawet do 40 ha użytków
rolnych. Wg badań PL FADN gospodarstwa
te, w kwestii dochodu praktycznie uzależnione są od dopłat do działalności operacyjnej
(głównie dopłat obszarowych).Szczególnie zła
sytuacja w zakresie dochodu rolniczego występuje w grupie gospodarstw małych (8≤€<25),
o powierzchni ok. 20 ha UR, z których dochody ma osobę pełnozatrudnioną kształtują
się znacząco poniżej (ok. 60%) przeciętnego
rocznego wynagrodzenia netto w działach
pozarolniczych.
Bez dopłat do działalności operacyjnej gospodarstwa te osiągają dochód ujemny.
Dlatego bardzo istotna jest aktywizacja rolników w zakresie pozyskiwania dodatkowych
dochodów.
Do form aktywizacji gospodarczej rolników
zaliczyć można w szczególności:
yy Agroturystykę – W województwie pomorskim funkcjonuje 1011 obiektów
turystyki wiejskiej, w tym gospodarstw
agroturystycznych, które dysponują łącznie niemal 12 tys. miejsc noclegowych.
yy Zagrody edukacyjne – Zagroda edukacyjna jest nowym kierunkiem pozarolniczej działalności gospodarczej dla
gospodarstw rolnych i mieszkańców wsi
– stanowi dodatkowe źródło dochodu.

yy
yy

yy

yy

Przedsięwzięcie pełni specyficzną misję
społeczną, polegającą na popularyzowaniu wiedzy wśród dzieci i młodzieży
szkolnej na temat rolnictwa, a także
uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-kulturowych wsi.
Gospodarstwa opiekuńcze,
Rolniczy handel detaliczny – Według
danych GIW w kraju zarejestrowało się
868 zakładów prowadzących rolniczy
handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywności złożonej,
w tym 52 podmioty z województwa
pomorskiego, co stanowi 6% krajowego
rejestru (stan na 7.08.2017 r. ).
Największa liczba gospodarstw prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego zlokalizowana
jest w powiecie kartuskim i stanowi
30,8 % ogólnej liczby zarejestrowanych
podmiotów. Drugą pozycję zajmuje
powiat człuchowski i wynosi 25% wojewódzkiego rejestru.
Sprzedaż bezpośrednia – Do dnia
7 sierpnia 2017 r. zarejestrowaną sprzedażą bezpośrednią w województwie
pomorskim zajmowało się 401 gospodarstw, zaś w Polsce 9 105 podmiotów.
W stosunku do 2016 r. liczba zarejestrowanych podmiotów w woj. pomorskim
wzrosła o 3,1%.
Działalność marginalna, lokalna i ograniczona – Według danych GIW na terenie woj. pomorskiego zarejestrowało się
79 podmiotów prowadzących działalność marginalną lokalną i ograniczoną
(MLO).

Zasoby dziedzictwa kultury na OW
Teren województwa pomorskiego, jak i całego Pomorza zawsze charakteryzował się
wielokulturowością i wieloetnicznością. Choć
jego współczesny profil społeczno-etniczny stanowi przede wszystkim wynik zmian
zaistniałych po drugiej wojny światowej, to
jednak wyraźnie zaznaczone są ślady wcześniejszej historii.
Zasoby dziedzictwa kultury w województwie
pomorskim są wielowymiarowe i wymagają wsparcia. Obserwacje wskazują, że wiele
zabytków niszczeje z braku środków na ich
rewitalizację i konserwację.
Statystyki wskazują, że życie kulturalne na
wsi rozwija się intensywnie. W dalszym ciągu
jednak wydaje się, że obejmuje ono niewielki
odsetek ludności. Konieczne jest wzmacnianie kapitału kulturowego poprzez działania
edukacyjne i promocyjne.

II.2. Kierunki interwencji
yy Poprawa warunków rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
yy Wsparcie dywersyfikacji dochodów
rolników,
yy Wzmacnianie kapitału kulturowego i aktywności społecznej mieszkańców OW.
Artykuł opublikowany w Pomorskich Wieściach
Rolniczych nr 2/2019
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„Jesteś mądry – to zrób”. I wtedy powstał festiwal

Nauka, edukacja, biznes

P

zaproszenia, a pełną parą przygotowania ruszały na przełomie listopada i grudnia. Ale
to już było dużo prostsze, gdyż mieliśmy już
wypracowane i sprawdzone zasady i procedury oraz działała internetowa baza danych.

jak narodziła się koncepcja tego
wyjątkowego wydarzenia.
To długa historia. W latach 1998 – 2002 byłem
dyrektorem Departamentu Informacji i Promocji Komitetu Badań Naukowych (później
Ministerstwo Nauki) i rzecznikiem prasowym ministra nauki. Los chciał, że byłem
świadkiem powstawania kolejnych festiwali
nauki w Polsce. Warszawski Festiwal Nauki
miał pierwszą edycję rok wcześniej, a później
inaugurowały swą działalność festiwale nauki
(chronologicznie) we Wrocławiu, Poznaniu,
Bielsku-Białej, Toruniu, Szczecinie oraz Łodzi.
A w „moim” Trójmieście nic się nie działo.
Próbowałem coś animować z Warszawy. Nawet przyjechało do stolicy kilka osób, zorganizowałem parę spotkań. Ale ostatecznie nic
z tego nie wyszło. Przyczyna była prozaiczna,
urzędujący rektorzy największych uczelni
w Trójmieście – delikatnie mówiąc – nie darzyli się nadmierną sympatią.
Wiosną 2002 roku odbyły się kolejne wybory
rektorów. W Uniwersytecie Gdańskim wygrał
je mój – od wielu lat – bliski znajomy prof. Andrzej Ceynowa. Ponieważ w tzw. międzyczasie
(jesienią 2001 roku) zmienił się minister nauki
(bardzo różniliśmy się politycznymi barwami)
i już miałem serdecznie dość mieszkania
w Warszawie – zadzwoniłem do Andrzeja (od
wielu lat byliśmy na „ty”) i zaproponowałem
współpracę – została przyjęta. 15 września
2002 roku ponownie (byłem już - pierwszym
w historii uczelni - rzecznikiem prasowym
rektora UG w latach 1991 - 1996) zostałem
rzecznikiem prasowym rektora UG i głównym
specjalistą kierującym Biurem Informacji
i Promocji UG. W jednej z pierwszych naszych
rozmów podzieliłem się z Andrzejem mym
bólem, że w większych ośrodkach akademickich od dawna organizuje się festiwale nauki,
a w Trójmieście cisza. Odpowiedź zapamiętam
do końca życia: „jak jesteś taki mądry – to
zrób”. Klamka zapadła…
Projekt został zaakceptowany przez Radę Rektorów Województwa Pomorskiego, której przewodniczył prof. Wiesław Makarewicz, rektor
ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku
(obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny).
Moim zastępcą został prof. Henryk Sodolski
z Politechniki Gdańskiej. W skład grupy inicjatywnej weszło kilka osób, wśród nich prof. Jan
Marcin Węsławski oraz dr Jacek Wyrwiński,
obaj z Instytut Oceanologii Polskiej Akademii

Nauk w Sopocie – organizatorzy odbywającego się od 2000 roku Pikniku Naukowego
w Gdyni.
To była bardzo ostra jazda „bez trzymanki”. Zaledwie pół roku na zorganizowanie
wszystkiego od zera. Pól roku, gdyż zaplanowaliśmy, że I Bałtycki Festiwal Nauki (taką
nazwę przyjęliśmy) odbędzie się od 30 maja
do 1 czerwca 2003 roku (większość festiwali
nauki w Polsce odbywała się wówczas pod
koniec września, ale myśmy uznali, że pogoda
w Trójmieście w tym czasie wykluczałaby
wydarzenia plenerowe).
Przyjęliśmy bardzo szeroką formułę, gdyż
do współorganizacji I BFN zaprosiliśmy nie
tylko podmioty prowadzące badania naukowe,
ale również takie, które wspomagają badania.
A więc nie tylko publiczne uczelnie wyższe,
instytuty Polskiej Akademii Nauk i jednostki badawczo-rozwojowe, ale również duże
biblioteki i muzea. Zaproszenie przyjęły 22
podmioty wskazując swoich koordynatorów.
Już podczas pierwszego spotkania okazało
się, że to zespół fantastycznych ludzi, bardzo
zaangażowanych w ideę promocji badań naukowych. I to tylko im należy zawdzięczać to,
że udało się zrealizować coś, co było właściwie niewykonalne. Oczywiście popełniliśmy
całą masę błędów, ale szczęśliwie nie ważyły
one na ocenie przebiegu I BFN. Ważnym
wsparciem dla nas były honorowe patronaty
marszałka województwa pomorskiego oraz
prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu.
Współorganizatorzy przygotowali 294 festiwalowe wydarzenia, w organizację których
zaangażowało się – jak szacowaliśmy - ponad
1 140 osób. Według szacunków, w festiwalu
uczestniczyło ponad 42 tys. zwiedzających,
tj. ok. 40 proc. więcej niż się spodziewano.
Gdy emocje już opadły odbyło się podsumowujące spotkanie Rady Rektorów Województwa
Pomorskiego z koordynatorami. Po wysłuchaniu
raportu i dyskusji rektorzy ocenili bardzo wysoko organizację i przebieg I BFN i… ustalili datę II
BFN (27 – 30 maja 2004 r.). Takie były początki.
Kiedy rozpoczynali Państwo przygotowania do kolejnych edycji?
?Symbolicznie
to równo rok wcześniej, gdyż
wówczas RRWP akceptowała datę kolejnej
edycji BFN. Tuż po wakacjach rozsyłane były

naukowców zasiadało wspólnie przy
jednym stole, dniem i nocą tocząc
zacięte spory o tematykę paneli?
Nie. To była kwestia wzajemnego zaufania
(wszak koordynatorzy byli ludźmi dorosłymi
i odpowiedzialnymi) oraz pozostawienie organizatorom inicjatywy. Nie było jakiegoś komitetu sterującego (niektóre festiwale nauki to
praktykowały!), który by akceptował (lub nie)
zgłaszane festiwalowe wydarzenia. To takie
proste i świetnie się sprawdzało. Liczba wydarzeń rosła z roku na rok jak na drożdżach, by
w 2015 roku (XIII BFN) osiągnąć imponującą
liczbę 929 (1 457 – licząc wraz z powtórzeniami), w organizację których było zaangażowane
było 5 025 osób! Rosła też jakość i atrakcyjność realizowanych wydarzeń. Lista instytucji
organizujących XIII BFN liczyła aż 43 pozycje.

?

Zgodzi się Pan z tezą, że nauka nie
jest zarezerwowana do wybrańców,
i może być dostępna dla wszystkich?
Oczywiście. Nie tylko może, ale musi być
dostępna. Jednym - ale nie jedynym, ze sposobów są właśnie festiwale nauki. Powodów
jest kilka. Po pierwsze światły naród to wolny
naród. Po drugie obywatel ma prawo wiedzieć
na co wydawane są łożone przez niego podatki.
Wszak badania naukowe w lwiej części finansowane są z budżetu państwa czyli podatków.
I wreszcie po trzecie obywatel to również
wyborca, który – jeżeli będzie świadom jak
rezultaty badań naukowych wpływają na
podnoszenie jego komfortu życia (pierwszym
z brzegu przykładem są smartfony – red.)
będzie wymagał od rządzących, aby więcej
środków budżetowych przeznaczali na finansowanie badań naukowych.

Pedagogika rodziny, podejście systemowe
Tom 2: Wychowanie rodzinne
Marek Marczewski (Redaktor naczelny),
Roman Gawrych, Danuta Opozda,
Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski

Teoretyczne podstawy wychowania,
Przedłożenie zagadnień
Marek Marczewski

Pedagogika rodziny, podejście systemowe
Tom 3: Wychowanie do rodziny
Marek Marczewski (Redaktor naczelny),
Roman Gawrych, Danuta Opozda,
Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski

rosła z roku na rok. Przy pierwszych edycjach
dziennikarze często mnie pytali, co my tam
robimy – tańczycie czy śpiewacie? Dałem
sobie pięć lat, by BFN wpisał się w tradycję
i właściwie się kojarzył– i tak się stało. Szkoły
(i nie tylko) same się zgłaszały dużo wcześniej niż ukazywał się festiwalowy katalog.
Dość powiedzieć, że we wspomnianym już
2015 roku oszacowaliśmy liczbę odwiedzających XIII BFN od 105 000 do 110 000 osób.

zapraszali zagranicznych naukowców (nawet noblistów). Myśmy świadomie postawili
na promowanie naszych lokalnych badaczy.

Pedagogika rodziny,
podejście interdyscyplinarne
Janusz Mariański, Marek Marczewski

OPIS: Podjęta w pracy problematyka naukowa
może się poszczycić swoją niemałą historiografią.
Praca powinna trafić do rąk rodzin, zwłaszcza
młodych. Każdemu zainteresowanemu problematyką
pedagogii rodziny książka ta potrafi wiele powiedzieć.
Recenzowana praca zasługuje na pełne uznanie.
(z recenzji Ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandera)

W efekcie festiwal gromadził tysiące
?Ojuczestników?
tak! Liczba zainteresowanych również

pojawiały się na nim wybitne
osobistości spoza naszego kraju?
?Nie.Czy
Organizatorzy niektórych festiwali nauki

Pedagogika rodziny, podejście systemowe
Tom 1: Familiologia
Marek Marczewski (Redaktor naczelny),
Roman Gawrych, Danuta Opozda,
Tadeusz Sakowicz, Adam Salak
OPIS: Recenzowana praca jest rezultatem
rozległych badań. Świadczy to o perfekcji autorów
niniejszego studium w manifestowaniu swej
erudycji. Prezentowany tu rezultat eksploracji trzeba
uznać za zbiór ciekawych rozpraw i przyczynków
poruszających kwestie szczegółowe, które nie
znalazły dotąd miejsca w fachowych monografiach.
(z recenzji Ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandera)

Program festiwalu był zawsze
rozbudowany i urozma? niezmiernie
icony. Jak to możliwe? Czyżby grono

Pan pomysłodawcą i twórcą
Bałtyckiego Festiwalu Nauki.
? Jest
Przypomnijmy może Czytelnikom,
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Niektóre publikacje pracowników WSSE w Gdańsku

z dr Tadeuszem Zaleskim rozmawia Ewa Podlasińska
omysł miał doktor, a za realizację odpowiadał pasjonat. Traf chciał, że była to
„jedna i ta sama” osoba, która za nic
w świecie nie chciała się poddawać. Tym
samym Bałtycki Festiwal Nauki rozgościł się
w trójmiejskiej metropolii na dobre i co roku
przyciąga ludzi jak magnes. Doktor Tadeusz
Zaleski – bo o nim mowa – zachęcony słowami „jesteś mądry to zrób” posłuchał rady
i zrobił, a teraz opowiedział nam jak klamka
z hukiem zapadła.

Przegląd Samorządowy

OPIS: W pracy podjęto bardzo ważny temat:
wychowanie do rodziny, który cieszy się coraz
większym zapotrzebowaniem. Dokonano w niej
diagnozy kondycji badanej problematyki
i podano szereg konkretnych prób rozwiązań
trudnych zagadnień, z którymi borykają się
młodzi ludzie nie tylko w Polsce, zanim podejmą
decyzję założenia rodziny.
(z recenzji Ks. prof. dra hab. Edwarda Walewandera)

OPIS: Zamysł Redaktorów dotyczący ukazania żywotności pedagogiki rodziny w wymiarze multidyscyplinarnym, a może nawet inter czy transdyscyplinarnym,
został zrealizowany. W pracy bowiem ukazano w sposób spójny i komplementarny najważniejsze konteksty
dla pedagogiki rodziny, a mianowicie: metodologiczno-postulatywny, antropologiczno-personalistyczny,
społeczno-kulturowy, kulturowo-filozoficzny, psychologii
pozytywnej, wychowawczo-socjalizacyjny,
rozwoju osobistego, pedagogiczno-pastoralny.
(z recenzji dra hab. Sławomira Chrosta)

OPIS: Prezentowane problemy są wyjątkowo aktualne
i logicznie dobrane. Autor opracowania prezentuje
bardzo dobrą znajomość warsztatu badawczego
w naukach społecznych, a prezentowane tematy
zostały przedstawione wnikliwie i na wysokim
poziomie merytorycznym.
(z recenzji dra hab. Tadeusza Sakowicza)

Pedagogika rodziny – Wykład/Ćwiczenia

OPIS: Literatura dotycząca rodziny jest bardzo bogata.
Nadal pojawiają się nowe, coraz bardziej aktualne opracowania na jej temat. Z drugiej jednak strony daje się
zauważyć, że nic tak nie ulega lawinowej degradacji, jak
właśnie ta podstawowa komórka życia społecznego […].
Polscy badacze nie bagatelizują problemu i podejmują
intensywne badania nad kondycją współczesnej rodziny.
Jednym z nich jest dr hab. Marek Marczewski, profesor
WSSE w Gdańsku., który w ostatnim czasie przeprowadził
szeroko zakrojone badania na temat kondycji dzisiejszej
rodziny […]. Po kilku latach badań Profesor Marczewski
prezentuje swój autorski wykład pt. Pedagogika rodziny.
Wypowiada się w nim nie tylko jako znawca zagadnienia, ale też korzysta ze swoich doświadczeń jako ojciec
rodziny. Nie dziwi zatem fakt, że tom zadedykował swojej
żonie, dzieciom, synowej i wnukom.
(z recenzji Ks. prof. zw. dr hab. Edwarda Walewandera)

Listy o wychowaniu (1)

Dar człowieczeństwa ubogaca
To mój pierwszy list do Ciebie. Pytasz,
czym jest wychowanie? Jaki jest jego cel?

W

ydaje się, że znasz odpowiedź, a jednak,
po dłuższej refleksji stwierdzasz, że
trudno jest ją w sobie odnaleźć. Musisz
znaleźć czas, by wszystko poukładać. Oczywiście, pytanie jest trudne, jak każde z wielkich
pytań o sprawy podstawowe i oczywiste. Tym
bardziej, że zajmuje się nią osobna dyscyplina
wiedzy, którą nazywamy pedagogika.
Nazwa »pedagogika«, która wywodzi swój
źrodłosłów z języka greckiego (paidagogos,
oznaczał niewolnika, który sprawował opiekę nad dzieckiem), zawiera już pierwszą odpowiedź na postawione pytanie, czym jest
wychowanie? Jest ono opieką, a opiekować

się to znaczy troszczyć się, dbać o kogoś,
doglądać i pilnować kogoś. Opieka może być
baczna i czuła, i taką jest opieka macierzyńska
i ojcowska. Można powierzyć siebie lub kogoś
czyjejś opiece, albo kogoś tej opiece polecić.
Można rozciągnąć, roztoczyć lub sprawować
opiekę. Można też wyłamać się z czyjejś opieki
lub ją po prostu odrzucić.
Często jest tak, że w utworzonej próbie określenia, czym jest wychowanie, znajduje się
jednocześnie określenie celu wychowania,
który ze swej istoty musi być wzajemny.
W przekonaniu pani profesor Jadwigi Izdebskiej, wychowanie jest świadomym i planowym działaniem, które dokonuje się pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, matką
i ojcem, a polega na wzajemnym obdarzaniu

się człowieczeństwem, i przejmuje myśl św.
Jana Pawła II z jego Listu do rodzin: „Rodzice
obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem
nowo narodzonego człowieka, a ten z kolei
obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które przynosi na świat. Nie
przestaje to być aktualne również w przypadku
dzieci ułomnych i niedorozwiniętych fizycznie i psychicznie. Pod taką postacią również
objawia się człowieczeństwo, które może być
wychowawcze i to w szczególny sposób”. Tak
więc wychowanie jest procesem zwrotnym,
w którym każdy na swój sposób w nim uczestniczy w wymianie darów: pomiędzy mężem
a żoną (rodzicami), rodzicami a dziećmi oraz
dziećmi a rodzicami. Dar człowieczeństwa
ubogaca. O tym wiesz.
Pozdrawiam - Marek
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Dr Roman Gawrych, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

DR ANNA STERNICKA,
rzeczoznawca programów
i podręczników szkolnych MEN,
ekspert od awansu zawodowego,
egzaminator do matury

Efektywność współczesnych
menedżerów
Istnieje przekonanie i coraz więcej naukowych dowodów na to, że od efektywności poszczególnych organizacji, od ich osiągnięć
i rezultatów, od wyznawanych przez nie wartości, norm i stawianych sobie wymagań, zależy funkcjonowanie nowoczesnego
społeczeństwa, jeśli nie wręcz samo jego przetrwanie. Efektywność ta uzależniona jest bezpośrednio od osób nimi zarządzających,
niezależnie czy będzie to przedsiębiorstwo związane z biznesem, agenda rządowa, laboratorium badawcze, szpital czy jednostka
wojskowa. Menedżerowie, pracując nad swoją efektywnością, podnoszą poziom osiągnięć całej organizacji i zwiększają przy tym
aspiracje, motywacje oraz inne aspekty zarówno u siebie, jak i u innych. W niniejszym opracowaniu przedstawionych zostanie kilka
istotnych czynników związanych z efektywnością zarządzających określaną niekiedy jako produktywność. Przygotowano je głównie
w oparciu o publikację „Menadżer skuteczny” Petera F. Druckera i „50 najważniejszych problemów zarządzania” Michaela Warda.

Efektywne organizacje nie występują
masowo, a wręcz rzadziej niż skuteczni
menedżerowie. Mimo, że trafiają się
konkretne przykłady, to jednak ich osiągnięcia organizacyjne są dość niewielkie. I tak na przykład w nowoczesnym
dużym szpitalu czy na uniwersytecie
zlokalizowane są często potężne środki;
a jednak rezultaty potem są niekiedy
bardzo przeciętne, wysiłki za bardzo
rozdrobnione, gdyż za wiele ich poświęca się czasowi przeszłemu lub unikaniu decyzji i działania. Organizacje te,
podobnie jak osoby nimi zarządzające,
potrzebują systematycznej pracy nad
efektywnością i muszą same wyrobić
sobie nawyk efektywności. Muszą się
nauczyć, jak sprzyjać swoim własnym
szansom i jak usuwać trudności. Powinny bardziej pracować nad uproduktywnieniem sił tkwiących w ludziach
tworzących ich główny zasób. Muszą
się koncentrować i obierać priorytety zamiast próbować robić wszystko
po trochu. W rezultacie takich i podobnych działań organizacja staje się
bardziej efektywna i zdolna nie tylko
do lepszego funkcjonowania, ale i do
robienia wielu różnych rzeczy, których
dotąd nie robiła, a także do osiągania
nowych celów. Rozwój skuteczności
menedżerów stawia w nich nowe wyzwania dotyczące doboru kierunków i
celów organizacji. Pracownicy unoszą
dzięki niemu wzrok znad codziennych
problemów ku wizji nowych szans i
możliwości, przestają zajmować się słabościami, a zaczynają myśleć o wykorzystaniu ludzkich zdolności. To z kolei,
czyni organizację atrakcyjną w opinii
społecznej, o dużych zdolnościach i
takich też aspiracjach co motywuje
pracowników do lepszych wyników i
większego zaangażowania.

Kroki ku efektywności
Pierwszy krok ku efektywności to
systematyczne rejestrowanie czasu
pracy. Menedżer nie musi nawet robić tego sam; może lepiej jak zrobi to
sekretarka lub asystent. Jednakże jeśli

nawet menedżer nie uczyni już żadnego następnego kroku, odczuje i tak
znaczącą poprawę, a rejestr budżetu
czasu, jeśli wprowadzi go na stałe,
będzie sam prowokował dalsze kroki
w stronę efektywności.
Następny krok ku efektywności menedżera związany jest z oczekiwaniem na
skupieniu co do poczucia jego dalszej
perspektywy. W tym celu menedżer
dyscyplinuje sam siebie, żeby przemyśleć, dlaczego jego nazwisko znajduje
się na liście płac i przemyśleć wkład,
jaki powinien wnosić w rozwój organizacji. Pytania o swój wkład, jakie powinien zadać sobie menedżer, są natury
bezpośredniej, mniej lub bardziej schematyczne. Odpowiedzi na te pytania
winny prowadzić do większych wobec
siebie wymagań, do przemyślenia swoich własnych celów i celów organizacji,
do zajęcia się wartościami.
Kolejny krok ku efektywności związany jest z większym wydobywaniem
produktywności z sił ludzkich podległego personelu. W praktyce jest to
postawa związana z zachowaniem,
która wyraża się szacunkiem dla osoby
– tak własnej, jak innych, posiadaniem
systemu wartości w działaniu, jest to
też „uczenie się przez działanie” i rozwój własny poprzez praktykę. Czyniąc
produktywnymi siły znajdujące się w
ludziach, menedżer skuteczny wiąże
indywidualny cel z potrzebami organizacji, indywidualne zdolności z jej
rezultatami a indywidualne dokonania
z jej szansą.
W kolejnym kroku związanym z podwyższaniem efektywności należy się
skupić nie na rejestracji i analizie tego
co się zdarza, lecz tego, co za naszą
sprawą powinno się zdarzyć wokół nas.
Chodzi tu nie o rozwój informacji, lecz
cech charakteru: przezorności, polegania na sobie, odwagi. Innymi słowy,
przywództwa i to nie wynikającego
z tytułu błyskotliwości i geniuszu,
lecz tego znacznie skromniejszego i
trwalszego - przywództwa opartego
na oddaniu sprawie, na determinacji i
stanowczości.
Ostatnim krokiem zaproponowanym
według tej koncepcji podwyższania

N

asza wiedza o żywieniu i żywności jest coraz szersza, mamy
świadomość, że ruch to zdrowie,
że woda jest niezbędna dla naszego
metabolizmu. Tworzymy Nowy Styl
Życia a jego wyznacznikiem jest między innymi racjonalne odżywianie.
Podstawowe elementy piramidy są
w niej zawsze obecne, zmienia się ich
ranga np. obecnie podstawę stanowią warzywa i owoce, a nieco wyżej
są produkty zbożowe. Wcześniej było
odwrotnie.
Zatem kilka podstawowych informacji
związanych z tym, co ona przedstawia,
w kolejności od podstawy piramidy.

Jedną z koncepcji ukazania efektywności menedżera jest krzywa produktywności. Dowodzi ona, że produktywność
zależy przede wszystkim od napięcia
nerwowego zarządzającego.
D
E

B

A

G

Rys. Krzywa produktywności

Na zamieszczonym rysunku krzywą tę wyznaczają punkty,
które oznaczają:
Punkt A – zerowa produktywność oraz brak napięcia nerwowego –
kompletnie na niczym nam nie zależy.
Punkt B – niewielka produktywność i niewielkie napięcie nerwowe.
Punkt C – średnia produktywność oraz małe lub średnie napięcie nerwowe.
Punkt D – największa produktywność oraz średnie napięcie nerwowe.
Punkt E – średnia produktywność oraz małe lub średnie napięcie nerwowe.
Punkt F – niewielka produktywność oraz małe lub średnie napięcie nerwowe.
Punkt G – zerowa produktywność i maksymalne napięcie nerwowe –
tu może wystąpić załamanie nerwowe.

Podsumowanie
Z przedstawionych treści wynika,
że tylko menedżerska efektywność
umożliwi społeczeństwom zharmonizowanie dwóch potrzeb: tej po stronie
organizacji, która chce od jednostki
uzyskać wkład, jakiego potrzebuje, oraz
tej po stronie jednostki, która chce, by
organizacja posłużyła jako narzędzie
w realizacji jej własnych celów. Dlatego też skuteczności trzeba się uczyć
przy każdej możliwej okazji i działania te powinny dotyczyć wszystkich
stanowiących daną organizację osób
ze szczególnym uwzględnieniem jej
kadry kierowniczej.

Spożywanie zalecanych w piramidzie produktów
spożywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach
oraz codzienna aktywność są kluczem
do zdrowia i dobrego samopoczucia.

yy Warzywa i owoce powinny być
spożywane 3–4 razy dziennie.
Są bogatym źródłem witamin
(zwłaszcza witaminy C oraz betakarotenu i innych karotenoidów),
soli mineralnych i błonnika.
Witaminy i flawonoidy zawarte
w warzywach i owocach mają
działanie przeciwnowotworowe
i przeciwmiażdżycowe. Potas,
występujący w sporych ilościach
w warzywach, obniża ciśnienie
krwi. Błonnik w nich zawarty nie
tylko reguluje pracę przewodu
pokarmowego i zapobiega zaparciom, ale także obniża stężenie
cholesterolu w surowicy i poprawia tolerancję glukozy. Zapobiega
również nowotworom jelita grubego. Warzywa i owoce codziennie w proporcji 4:3 na korzyść
warzyw.

Produkty zbożowe
yy Powinny występować w każdym
posiłku w ciągu dnia. W jadłospisie należy stosować urozmaicone
ich rodzaje – ciemne pieczywo
i makarony pełnoziarniste, kasze,
płatki zbożowe. Produkty z tej
grupy są dobrym źródłem węglowodanów złożonych, białka
roślinnego, ale o niepełnej wartości biologicznej (niedobór lizyny
i tryptofanu), witamin z grupy B

Mięso i zamienniki białkowe
yy Mięso (czerwone – chude i bardzo rzadko, drób, wędliny, ryby,
jaja) powinny występować w co
najmniej jednym posiłku w ciągu
dnia, ale nie więcej niż 2–3 porcje.
Są one produktami bogatymi
w łatwo przyswajalne żelazo, pełnowartościowe białko i witaminy
z grupy B – głównie witaminy:.
B12, B6, PP. Należy wybierać chude gatunki mięs i spożywać
je z umiarem.

Tłuszcze, orzechy
(na szczycie piramidy)
yy Zdrowymi tłuszczami są tłuszcze
roślinne nienasycone, takie jak
oliwa z oliwek, olej słonecznikowy
oraz tłuszcze znajdowane w orzechach, migdałach lub rybach.

Warzywa i owoce
F

Napięcie psychiczne

HALINA ŁANKIEWICZ,
dyplomowany nauczyciel chemii
w Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego w Gdańsku

III Kongres zorganizowany przez Instytut Żywności i Żywienia w roku 2018 był okazją do zaprezentowania Nowej Piramidy
dla Osób Starszych. W styczniu 2019 IV Kongres IŻŻ przedstawił: Nową Piramidę Zdrowego Żywienia dla Dzieci i Młodzieży.

Jak zwiększyć własną efektywność –
krzywa produktywności

C
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Żyj zdrowo, czyli żywność,
żywienie i ruch jako elementy stylu życia

efektywności menedżerskiej jest podejmowanie skutecznych decyzji. Powinny
one odpowiadać potrzebom konkretów
napotkanej sytuacji, co wymaga zarówno pewnej procedury, jak i analizy, lecz
ich naczelną istotą powinna pozostawać etyka działania.

Produktywność

Niektóre cechy efektywnych
organizacji i menedżerów

Przegląd Samorządowy

Kilka uwag na co dzień:
Źródło: IŻŻ, 2016, Oprac. pod kier. prof. M. Jarosza

– głównie B1, B2, B6 i PP, a także
błonnika regulującego pracę przewodu pokarmowego. Zawierają
one też pewne ilości składników
mineralnych.

Mleko i produkty mleczne
yy Mleko i przetwory mleczne są
źródłem łatwo przyswajalnego
wapnia, na które zapotrzebowanie
w okresie intensywnego wzrostu
(dojrzewanie) jest u nastolatków
wysokie i wynosi 800 – 1200 mg/
dobę. Mleko jest również źródłem
wysokowartościowego białka
i witamin: B2, A i D. Młodzież,
kobiety ciężarne i karmiące matki
powinni spożywać 3–4 porcje
mleka i jego przetworów. Bardzo
korzystne jest stosowanie obok
mleka sfermentowanych napojów mlecznych (jogurty, kefiry)
i serów twarogowych. Żółte sery
należy natomiast ograniczać,
gdyż zawierają dużo tłuszczu
i cholesterolu oraz soli.

yy Dieta powinna być dostosowana
do: wieku, płci, pory roku i rodzaju wykonywanej pracy
yy Piramidy Zdrowego Żywienia:
a. dla dzieci i młodzieży, b. dla
dorosłych, c. dla osób starszych
yy Należy celebrować posiłki,
nie spieszyć się, gdyż już w jamie
ustnej zachodzi wstępny rozkład
węglowodanów
yy W ciągu dnia należy mieć zaplanowane trzy główne posiłki
i jeden lub dwa dodatkowo:
np. owoc, jogurt
yy Codzienna dieta powinna być:
zbilansowana (bilans zysków
i strat = 0) i pełnowartościowa
yy Spożywane produkty są najbardziej wartościowe im mniej są
przetworzone (surowe warzywa,
makarony al dente)
yy Woda i ruch to nieodzowne elementy Piramidy Stylu Życia
yy Należy unikać soli i cukru
yy Należy kontrolować swoje BMI
(Body Max Indeks ), liczyć kalorie,
obliczyć swoje zapotrzebowanie
energetyczne uwzględniając PPM
(podstawowa przemiana materii),
wg wzorów, które podaje WHO

Sport

NOWOCZESNE
ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
STUDIA PODYPLOMOWE W Gdańsku

Przegląd Samorządowy

Boks

Wiktoria pokonała Martynę
Zawodniczka Boxing Team Chojnice
Wiktoria Dąbrowska (kat. 81+)
zdobyła w 30 marca złoto na
Mistrzostwach Polski Juniorek
w boksie.

W

finale Wiktoria pokonała,
debiutująca w zawodach
tej rangi, Martynę Alfut
(KS Ring Kociewie). To srebro to
wielki sukces starogardzkiej bokserki.
Gratulujemy obu zawodniczkom tym
bardziej że były jedynymi reprezentantkami Pomorskiego Okręgowego
Związku Bokserskiego w finałach MPJ
w Grudziądzu.
Jrok

Rafał Nguyen
Mistrzem Polski

Na podium z pucharem Rafał Nguyen.
Po prawej trener Tomasz Janowicz. foto z arch. klubu

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w rzetelną, aktualną wiedzę z zakresu unormowań prawno-administracyjnych
obowiązujących w Polsce, zmian w procesach legislacyjnych, dostosowywania działalności jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek i spółek gminnych, wszelkich instytucji działających z udziałem finansów publicznych do nowych, bądź zmieniających się
wymogów ustawowych. Studia dostarczają także wiedzy w zakresie właściwego prowadzenia dokumentacji w przedsiębiorstwach
w oparciu o przepisy, w tym dotyczące ochrony danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej oraz prowadzenie prawidłowej
rachunkowości budżetowej.
Studia trwają dwa semestry, a ich program realizowany jest podczas 315 godz. zajęć dydaktycznych (w tym 75 godz. praktyk).
Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (ok. 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Gdańsk, ul. Rajska 6
tel. 58 500 52 22 / 881 777 974
e-mail: info@wsse.edu.pl
www.wsse.edu.pl

Kolejny sukces zawodników sekcji
kick-boxingu KS Beniaminek 03
Probe Starogard Gdański tym
razem na Mistrzostwach Polski
w Swarzędzu.
– Rafał Nguyen po trzech wspaniałych wygranych pojedynkach został
Mistrzem Polski – wspomina trener
Tomasz Janowicz. – Ania Knobel, po
przegranym nieznacznie finale, zdobyła
vice mistrzostwo.
Srebrne medale przywieźli do Starogardu także Adrian Sulewski i Julia
Zając, a Paweł Dąbrowski po zaciętym
półfinale ma brąz.
Rafał Nguyen został wybrany Najlepszym Zawodnikiem Mistrzostw
Polski.
RedJ
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Puchar dla KGW Grabowo

Piwo dawniej i dziś
W starogardzkim Muzeum Ziemi
Kociewskiej warto obejrzeć wystawę
„Od jasnego Artusa do dubeltowego
Koźlaka. Piwo i browary od Wisły po
Niemen”.

I

fot. ZAP o.krajeński

Po lewej prezes Zenon Usarkiewicz i kurator wystawy
„Reminiscencje z Kociewia” Ewa Grzeszczuk

Nowy oddział ZAP

W

RedJ

Jrok

Fot Janusz Rokiciński

Kurator wystawy Zbigniew Potocki (z prawej) i goście z Niemiec.

Działające prężnie na rzecz osób niepełnosprawnych stowarzyszenie
„Dwie Strony Medalu” zakończyło z sukcesem pierwszy etap dużego
projektu. Celem numer jeden było wydanie książki z niezwykłymi
bajkami dla dzieci. Do akcji udało się włączyć znanych artystów,
dzięki którym powstały jeszcze bardziej niezwykłe audiobooki.

cześniej odbyło się pierwsze
walne zebranie nowo powstałego Oddziału Pomorskiego
Związku Artystów Plastyków, na którego czele stanął prezes Zenon Usarkiewicz (fotografik). Wiceprezesem jest
Paweł Galiński, sekretarzem Krzysztof Kloskowski a skarbnikiem Jolanta
Steppun.

Litwie) – informuje kurator wystawy
Zbyszek Potocki.
W trakcie wernisażu, który odbył się
w piątek, 12 kwietnia, przyjaciele z projektu MisjaGhana zbierali środki na
budowę szkoły w Bundoli.

Panie z KGW Grabowo z wójtem Sylwestrem Patrzykątem.

Projekt na medal

W Centrum Kultury Teatr
w Grudziądzu (klub AKCENT) odbył
się, 8 kwietnia, wernisaż wystawy
fotografii Zenona Usarkiewicza
„Reminiscencje z Kociewia”.

W

ystawa została przygotowana
przez Centrum Kultury Prus
Wschodnich w Ellingen (Bawaria). Przedstawia dzieje piwowarstwa
nad dolną Wisłą oraz w dawnych Prusach Wschodnich (na Warmii, na Mazurach, w Obwodzie Kaliningradzkim i na

fot Janusz Rokiciński

mpreza odbyła, się 6 kwietnia,
w hali sportowej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Jabłowie.
– Zawsze staram się promować nasze
KGW - mówi wójt Gminy Bobowo Sylwester Patrzykąt – bo pokazują naszą
lokalną kociewską kulturę. Całym sercem wspierałem KGW Grabowo, które
reprezentowało nasza gminę, miałem
nadzieję na sukces i trzymałem kciuki.
I nasze panie wygrały.
Zdobywczynie Grand Prix będą reprezentowały powiat starogardzki na
turnieju wojewódzkim, który odbędzie
się 28 kwietnia, w hali widowiskowo sportowej w Żukowie.

Pomorze
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Starogard

Grand Prix XV Powiatowego Turnieju
Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu
Starogardzkiego zdobyło KGW
Grabowo (gmina Bobowo).

Jrok
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W

ydana nakładem wydawnictwa Harmonia książka „Dwie
Strony Medalu” szturmem
weszła na rynek i znalazła się na
półkach znanych internetowych
księgarni, jak Aros, Eduksięgarnia czy Bonito. Pozycja zawiera
33 bajki opowiadające o sportowcach, którzy mimo niepełnosprawności osiągają wymarzony cel.
„Bajki pokazują, że jeśli czegoś się
naprawdę chce, to zawsze można
to osiągnąć – nawet będąc osobą
słabszą czy też niepełnosprawną –
piszą autorzy. –Celem opowiadań jest
także obudzenie świadomości społecznej oraz wpływ rozwojowy, edukacyjny i psychologiczny na dzieci,
młodzież oraz dorosłych. Książka
zawiera ilustracje możliwe do pokolorowania przez dziecko według własnego pomysłu, co będzie dodatkową
atrakcją podczas lektury.”
W dwóch dołączonych do tomu
audiobookach usłyszymy między
innymi Adama Ferency, Grażynę
Wolszczak, Jacka Bończyka, Paulinę Holtz, Ewę Wachowicz, Olgę
Borys I Annę Popek, co z góry przesądza o wysokim poziomie lektury.

Co istotne, najlepszym dowodem na
prawdziwość przekazu książki jest
siła i determinacja, z jaką dążyli do
celu autorzy. Niełatwo przekonać ludzi
do mówienia o problemach niepełnosprawnych, dlatego wydanie publikacji
I zainteresowanie projektem tak wielu osób, w tym aktorów I celebrytów
mogłoby się wydawać rzeką nie do
przeskoczenia. A jednak medal ma dwie
strony. Wygrała cenniejsza.
Magda

Fot Janusz Rokiciński
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Wiadomości z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Konferencja w urzędzie
dotycząca Pracowniczych
Planów Kapitałowych
Kilkudziesięciu przedsiębiorców uczestniczyło
w zorganizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju
i Wojewodę Pomorskiego konferencji poświęconej
Pracowniczym Planom Kapitałowym.
Wyjaśniono m.in. w jaki sposób funkcjonuje PPK,
jakie są terminy i warunki wdrożenia, jakie możliwości daje pracodawcy i pracownikowi oraz jakie
kroki należy podjąć by założyć PPK. Wojewoda
Pomorski był reprezentowany przez Andrzeja
Spikera, dyrektora generalnego PUW. Warto przypomnieć, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie
ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych
(PPK), realizowana w ramach Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Wprowadza ona dobrowolny i powszechny system długoterminowego
oszczędzania. Każda osoba zatrudniona, która
podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym może przystąpić do programu.
Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Pierwsza
tura „wejścia do systemu” dotyczy największych
pracodawców, zatrudniających 250 osób lub więcej
odbędzie się 1 lipca br.
Olga Bielacka na podstawie informacji
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Olga Bielacka na podstawie informacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich podpisał już
stosowną umowę, aby Słupsk otrzymał 1 538 000
złotych dotacji na rozbudowę strażnicy Jednostki
Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży
Pożarnej w Słupsku. Pieniądze pochodzą z budżetu
państwa.
Olga Bielacka na podstawie informacji
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Opr. Jrok

Przegląd „Pomorski Stół wielkanocny’’
9 kwietnia odbyła się kolejna edycja przeglądu „Pomorski Stół Wielkanocny”
– imprezy, która stała się tradycją Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Starym Polu. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i gromadzi liczne grono pań zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich działających
na Kociewiu, Kaszubach, Powiślu i Żuławach. Gośćmi tegorocznego przeglądu byli: minister Anna Fotyga – eurodeputowana VIII kadencji, Mariusz
Wojciech Łuczyk – wicewojewoda pomorski, Krzysztof Jaszczak – dyrektor
OT KOWR w Pruszczu Gdańskim a także przedstawiciele okolicznych
jednostek samorządowych na czele z wójtem gminy Stare Pole – Markiem
Szczypiorem oraz starostą malborskim – Mirosławem Czaplą. W tegorocznym konkursie na „Najpiękniejszy Stół Wielkanocny’’ uczestniczyło 20 Kół
Gospodyń Wiejskich. Panie zaprezentowały świąteczne potrawy oraz ciasta,
koszyki ze święconką oraz palmy i pisanki wielkanocne. Laureaci konkursu:
I miejsce – KGW Marynowy, 2 – KGW Lasowice Wielkich, 3 – KGW Sasino.
Wyróżnienia: KGW Tychnowy i Stowarzyszenie Stawiec „Nasze Żuławy”.
Nagrodzone koła otrzymały puchary Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz upominki ufundowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Pomorską
Izbę Rolniczą, a także pamiątkowe dyplomy. Po część oficjalnej degustowano
tradycyjne ciasta i potrawy przygotowane przez uczestniczki „Pomorskiego
Stołu Wielkanocnego”.
Olga Bielacka na podstawie informacji z PODR.pl

Półtora miliona złotych
dla strażaków
ze Słupska

I

Fot. Alicja Panimasz-Wolska (PODR)

Na początku projekt kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.
To ich innowacyjne przedsięwzięcia pojawią się na mapie, jako pierwsze.
Mapa będzie systematycznie aktualizowana. Ministerstwo chce zapełnić ją
ciekawymi i innowacyjnymi programami. Narzędzie to ułatwi podejmowanie
działań zapewniających zrównoważony rozwój całego kraju – przekonuje
resort cyfryzacji. Poniżej przykładowa lista projektów, których poszukuje:
yy Inteligentny monitoring – wykorzystujący algorytmy wideodetekcji
np. wykrywanie sytuacji niebezpiecznych.
yy Inteligentny wywóz śmieci, czujniki zapełnienia koszy, optymalizacja
wyjazdów śmieciarek.
yy Inteligentny parking – system, który rozpoznaje wolne miejsca parkingowe (np. za pomocą kamer).
yy Oświetlenie miejskie posiadające inteligentny system zarządzania
yy Chatbot, wirtualny urzędnik - wykorzystanie mechanizmów sztucznej
inteligencji do komunikacji z obywatelami.
yy Możliwość zdalnego odczytu poboru mocy cieplnej, wody i odprowadzania ścieków.

mpreza stała się już tradycją naszego
Ośrodka, cieszy się dużym zainteresowaniem i gromadzi liczne grono
pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń
Wiejskich działających na Kociewiu, Kaszubach, Powiślu i Żuławach
– mówią organizatorzy udanego
przedsięwzięcia.

Fot. Alicja Panimasz-Wolska (PODR)

Olga Bielacka na podstawie informacji
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ministerstwo Cyfryzacji zbiera informacje na temat programów związanych
ze sztuczną inteligencją (AI) oraz Internetem rzeczy (IoT), które realizowane są na terenie Polski. Dzięki danym, dostęp do informacji będzie szybki
i przedstawiony w atrakcyjnej dla oka formie - interaktywnej mapy.

Fot. Alicja Panimasz-Wolska (PODR)

Ambasador Republiki Malty John Grech gościł
w czwartek 4 kwietnia u Wojewody Pomorskiego
Dariusza Drelicha.
Była to wizyta kurtuazyjna. Listy uwierzytelniające John Grech złożył Prezydentowi RP – 12 września 2018 roku. John Paul Grech jest magistrem
dyplomacji i doktorem stosunków międzynarodowych. Ukończył również studia podyplomowe
z dyplomacji na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Interaktywna mapa innowacji

W Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Starym Polu odbyła się, 9 kwietnia, kolejna edycja
przeglądu „Pomorski Stół Wielkanocny”.

Fot. Alicja Panimasz-Wolska (PODR)

Wizyta Ambasadora
Republiki Malty w Gdańsku
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W obiektywie Alicji

Fot. Alicja Panimasz-Wolska (PODR)

Wiadomości z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Przegląd Samorządowy

Fot. Alicja Panimasz-Wolska (PODR)

Przegląd Samorządowy

Fot. Alicja Panimasz-Wolska (PODR)
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