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Borowiacka Dycha  
w Czersku

Kapryśna pogoda  
nie odstraszyła klientów

9 11

Przegląd Samorządowy

TemaT z Okładki

Lechia z Pucharem 

fo
t. 

M
at

eu
sz

 G
lan

er
t (

Gl
an

om
ed

ia)



4 Z życia samorządów
• Marsz UTW w Bielkówku
• „Złota Perła Samorządu” dla Gdańska
• Zaproszenie na Święto Kawalerii
• 25 lat ARiMR
• „Borowiacka dycha” w Czersku
 
11 Rolnictwo
• Po wystawie w Rënku 
• PROCAM CUP 2019 w Subkowach
• Oferta ZSCKR w Swarożynie

14 Nauka, edukacja, biznes
• Dr Ryszard Makarowski o byciu mężczyzną
• Emilia Mrozek. Etykieta samorządowca
• Dr Roman Gawrych. Cechy wysokowydajnego zespołu
• Prof. Marek. Wychowanie jako obdarzanie człowieczeństwem

18 Kultura
• Fotoreportaż z wyborów Miss Ziemi Pomorskiej 2019

20 Sport
• Oliwier Parulski wygrywa „easy mlady”

22 Informacje Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

23 Redaktor naczelny poleca 
• Udana gala Rocky Boxing w Kościerzynie

W numerze

Redakcja: Janusz Rokiciński (red. naczelny), Roman Gawrych, Olga Bielacka, Ewa Podlasińska 
Reklama: 506 073 001
Opracowanie graficzne i skład: StudioA, studioa@onet.pl, www.facebook.com/fotogniew
Druk: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego sp. z o.o.
ul. Gazety Tczewskiej 1; 83-110 Tczew; tel. 501215119; e-mail: bok@zgdruk.eu
Zastrzegamy sobie prawo do zmian tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów.  
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Janusz Rokiciński
redaktor naczelny

Przegląd Samorządowy Pomorze
ISSN 2450-1255
Wydawca: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku 
ul. Rajska 6, 80-850 Gdańsk
tel: 58 500 52 22, 881 777 974
redakcja@wsse.edu.pl
http://przegladsamorzadowy.wsse.edu.pl

Wojewoda Dariusz Drelich wręcza odznaczenie

Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego ]
Radni Sejmiku Woj. Pomorskiego ]
Oddział Zamiejscowy Pomorskiego  ]
Urzędu Marszałkowskiego w Słupsku
Urząd Miasta Gdańsk ]
Urząd Miasta Sopot ]
Urząd Miasta Gdynia ]

Starostwo Powiatowe  ]
w Pruszczu Gdańskim

Urząd Miasta Pruszcz Gdański• 
Urząd Gminy Pruszcz Gdański• 
Urząd Gminy Cedry Wielkie• 
Urząd Gminy Kolbudy• 
Urząd Gminy Przywidz• 
Urząd Gminy Pszczółki• 
Urząd Gminy Suchy Dąb• 
Urząd Gminy Trąbki Wielkie• 

Starostwo Powiatowe   ]
w Nowym Dworze Gdańskim

Urząd Miasta Nowy Dwór Gdański• 
Urząd Miasta Krynica Morska• 
Urząd Gminy Ostaszewo• 
Urząd Gminy Stegna• 
Urząd Gminy Sztutowo• 

Starostwo Powiatowe w Sztumie ]
Urząd Miasta Sztum• 
Urząd Miasta Dzierzgoń• 
Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie• 
Urząd Gminy Stary Dzierzgoń• 
Urząd Gminy Stary Targ• 

Starostwo Powiatowe w Malborku ]
Urząd Miasta Malbork• 
Urząd Miasta Nowy Staw• 
Urząd Gminy Malbork• 
Urząd Gminy Lichnowy• 
Urząd Gminy Miłoradz• 
Urząd Gminy Stare Pole• 

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ]
Urząd Miasta Kwidzyn• 
Urząd Miasta Prabuty• 
Urząd Gminy Kwidzyn• 
Urząd Gminy Gardeja• 
Urząd Gminy Ryjewo• 
Urząd Gminy Sadlinki• 

Starostwo Powiatowe   ]
w Starogardzie Gdańskim

Urząd Miasta Starogard Gdański• 
Urząd Miasta Czarna Woda• 
Urząd Miasta Skarszewy• 
Urząd Miasta Skórcz• 
Urząd Gminy Starogard Gdański• 
Urząd Gminy Skórcz• 
Urząd Gminy Bobowo• 
Urząd Gminy Lubichowo• 
Urząd Gminy Osieczna• 
Urząd Gminy Smętowo Graniczne• 
Urząd Gminy Zblewo• 
Urząd Gminy Kaliska• 
Urząd Gminy Osiek• 

Starostwo Powiatowe w Tczewie ]
Urząd Miasta Tczew• 
Urząd Miasta Gniew• 
Urząd Miasta Pelplin• 
Urząd Gminy Tczew• 
Urząd Gminy Morzeszczyn• 
Urząd Gminy Subkowy• 

Starostwo Powiatowe w Kartuzach ]
Urząd Miasta Kartuzy• 
Urząd Miasta Żukowo• 
Urząd Gminy Chmielno• 
Urząd Gminy Sierakowice• 
Urząd Gminy Sulęczyno• 
Urząd Gminy Stężyca• 
Urząd Gminy Somonino• 
Urząd Gminy Przodkowo• 

Starostwo Powiatowe w Lęborku ]
Urząd Miasta Lębork• 
Urząd Miasta Łeba• 
Urząd Gminy Cewice• 
Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska• 
Urząd Gminy Wicko• 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie ]
Urząd Miasta Wejherowo• 
Urząd Miasta Reda• 
Urząd Miasta Rumia• 
Urząd Gminy Wejherowo• 
Urząd Gminy Choczewo• 
Urząd Gminy Gniewino• 
Urząd Gminy Linia• 
Urząd Gminy Luzino• 
Urząd Gminy Łęczyce• 
Urząd Gminy Szemud• 

Starostwo Powiatowe w Pucku ]
Urząd Miasta Puck• 
Urząd Miasta Władysławowo• 
Urząd Miasta Jastarnia• 
Urząd Miasta Hel• 
Urząd Gminy Kosakowo• 
Urząd Gminy Krokowa• 
Urząd Gminy Puck• 

Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ]
Urząd Miasta Kościerzyna• 
Urząd Gminy Kościerzyna• 
Urząd Gminy Dziemiany• 
Urząd Gminy Karsin• 
Urząd Gminy Liniewo• 
Urząd Gminy Lipusz• 
Urząd Gminy Nowa Karczma• 
Urząd Gminy Stara Kiszewa• 

Starostwo Powiatowe w Chojnicach ]
Urząd Miasta Chojnice• 
Urząd Miasta Brusy• 
Urząd Miasta Czersk• 
Urząd Gminy Chojnice• 
Urząd Gminy Konarzyny• 

Starostwo Powiatowe w Człuchowie  ]
Urząd Miasta Człuchów• 
Urząd Miasta Czarne• 
Urząd Miasta Debrzno• 
Urząd Gminy Człuchów• 
Urząd Gminy Koczała• 
Urząd Gminy Przechlewo• 
Urząd Gminy Rzeczenica• 

Starostwo Powiatowe w Bytowie ]
Urząd Miasta Bytów• 
Urząd Miasta Miastko• 
Urząd Gminy Borzytuchom• 
Urząd Gminy Czarna Dąbrówka• 
Urząd Gminy Kołczygłowy• 
Urząd Gminy Lipnica• 
Urząd Gminy Parchowo• 
Urząd Gminy Studzienice• 
Urząd Gminy Trzebielino• 
Urząd Gminy Tuchomie• 

Starostwo Powiatowe w Słupsku ]
Urząd Miasta Słupsk• 
Urząd Miasta Ustka• 
Urząd Miasta Kępice• 
Urząd Gminy Słupsk• 
Urząd Gminy Ustka• 
Urząd Gminy Damnica• 
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska• 
Urząd Gminy Główczyce• 
Urząd Gminy Kobylnica• 
Urząd Gminy Potęgowo• 
Urząd Gminy Smołdzino• 

Gdzie nas czytają?
 – jesteśmy w całym województwie!



Dar jest efektem realizacji poro-
zumienia prezesów Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecz-

nego i Związku Ochotniczych Straży 

Torby medyczne od KRUS 
dla pomorskich strażaków
Jeden z sześciu zestawów 
ratownictwa przedlekarskiego, 
zakupionych w tym roku 
przez KRUS, trafił do 
ratowników  z Nowego Wieca 
(pow. starogardzki). OSP Nowy 
Wiec należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.
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Pożarnych RP dotyczącego współ-
pracy we wdrażaniu systemu ratow-
nictwa przedlekarskiego na terenach 
wiejskich. 
Dyrektor KRUS Jarosław Pergoł 
przekazał jednostce OSP z Nowego 
Wieca torbę medyczną. W uroczy-
stości wzięła udział posłanka do Par-
lamentu Europejskiego Anna Fotyga 
oraz Poseł na Sejm RP Kazimierz 
Smoliński.
– Sprzęt jest przekazywany z myślą 
o rolnikach, i ma służyć strażakom 
podczas akcji ratowniczych – podkre-
śla dyrektor Jarosław Pergoł.

Właściciel plantacji winogron 
i ekspert od pszczelarstwa 
oprowadził gości po winnicy. 

– Takich miejsc jak u mnie na Pomorzu 
jest zaledwie kilka. Wpisują się one 
w innowacyjność działań rolniczych 
i pokazują, że również w Polsce pół-
nocnej można posiadać winnicę – po-
wiedział L. Pekala, który jest jednym 
z inicjatorów wprowadzenia do szkoły 
rolniczej w Bolesławowie nowego kie-
runku nauczania (pszczelarstwo).

W winnicy
Dyrektor Oddziału Regionalnego 
w Gdańsku Jarosław Pergoł spotkał 
się, 17 maja, w Szczodrowie 
z Leszkiem Pękalą.

 

 

 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim 
zrealizował projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

 

 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
Projekt: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE STAROGARDZKIM III  

 

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 roku 
Wartość projektu: 5 189 702,10 zł (w tym na 2017 rok: 2 688 739,20 zł, na 2018 rok: 2 500 962,90 zł) 
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 2 266 069,40 w 2017 zł roku i 2 107 811,60 zł w 2018 roku 
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym 
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). 
Formy aktywizacji zrealizowane w projekcie:  

 poradnictwo zawodowe - 594 osoby (100% uczestników), 
 pośrednictwo pracy - 403 osoby, 
 staże - 403 osoby, 
 szkolenia - 96 osób, 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 95 osób. 

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup po zakończeniu udziału w projekcie: 

 
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Projekt: AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH PO 30 ROKU ŻYCIA W POWIECIE STAROGARDZKIM III 

 

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 roku 
Wartość projektu: 7 472 004,00 zł (w tym na 2017 rok: 3 896 138,20 zł, na 2018 rok: 3 575 865,80 zł) 
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 3 311 717,50 zł w 2017 roku i 3 039 485,90 zł w 2018 roku 
Cel projektu: Wzmożenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, z wyłączeniem 
osób przed ukończeniem 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP w Starogardzie Gdańskim jako bezrobotne. 
Formy aktywizacji zrealizowane w projekcie:  

 poradnictwo zawodowe - 573 osoby (100% uczestników), 
 pośrednictwo pracy - 326 osób, 
 staże - 153 osoby, 
 szkolenia - 90 osób, 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 158 osób, 
 refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 173 osoby. 

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup po zakończeniu udziału w projekcie: 

 
 

    

 
 

Realizator projektów: 
Powiat Starogardzki/Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim 

ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 56 235 39, starogardgdanski.praca.gov.pl 
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11 maja 2019 r. w Leśniczówce 
w Bielawkach odbył się 
VII Ogólnopolski Marsz Nordic 
Walking Studentów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z Pelplina, 
Gniewu i Lignów Szlacheckich.

VII Marsz Nordic Walking 
Studentów UTW

Fo
to

: A
. P

ok
ac

ka

GSPublisherVersion 0.83.100.100

WESELA , IMPREZY OKOLICZNOSCIOWE , SPOTKANIA BIZNESOWE, OBIADY RODZINNE,
WYPOCZYNEK NAD KASZUBSKIM JEZIOREM, KUCHNIA REGIONALNA, PRODUKTY Z WŁASNEGO

GOSPODARSTWA, RYBY Z WŁASNEGO JEZIORA, SPRZĘT WODNY

Grabówko 54/1; 83-403 Grabowo Kościerskie, woj. pomorskie
www.zajazdnadstawemkaszuby.pl
tel.609257963 lub 58-6810274

We wtorek, 21 maja, umowy 
z marszałkiem Mieczy-
sławem Strukiem i wice-

marszałkiem Józefem Sarnowskim 
podpisali przedstawiciele 40 pomor-
skich gmin. 
Ideą Aktywnego Sołectwa pomorskie-
go jest wspieranie rozwoju lokalnej 
demokracji i społeczeństwa obywa-
telskiego. Wspólne inicjatywy służą 
poprawie atrakcyjności obszarów 
wiejskich. – W tym roku do urzędu 
trafiło 59 wniosków o dofinansowanie 
– mówi Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – Komisja 

40 projektów ze wsparciem

Beneficjenci (gmina/miejscowość): Damnica (Karzniczka), Dzierzgoń (Jeziorno), Luzino (Barłomino), Żukowo 
(Glincz), Subkowy (Gorzędziej) Czersk (Łubna).Nowa Karczma (Sztofrowa Huta), Łęczyce (Rozłazino), Kościerzyna 
(Nowy Podleś), Szemud (Kamień), Morzeszczyn, Linia, Lipusz (Tuszkowy), Tuchomie (Modrzejewo), Skórcz 
(Czarnylas), Kartuzy (Bącz), Kępice, (Bronowo), Cedry Wielkie (Kiezmark), Potęgowo (Wieliszewo), Skarszewy 
(Kamierowskie Piece), Konarzyny (Nowa Karczma), Krokowa (Goszczyno), Nowy Dwór Gdański (Stawiec), 
Władysławowo (Rozewie), Rzeczenica, Sztum (Gościszewo), Lubichowo (Mermet), Borzytuchom (Niedarzyno), 
Nowa Wieś Lęborska (Chocielewko), Brusy (Skoszewo), Somonino (Sławki), Stary Dzierzgoń (Gisiel), Dębnica 
Kaszubska, Kołczygłowy (Barkocin), Gniew (Opalenie), Lichnowy (Dąbrowa), Sulęczyno (Węsiory), Prabuty 
(Stańkowo), Studzienice (Sominy), Miastko (Miłocice)

Samorząd Województwa 
Pomorskiego przeznaczył 393.626 zł 
na projekty w 40 sołectwach 
w ramach projektu Aktywne 
Sołectwo Pomorskie. Można było 
wnioskować o maksymalną kwotę 
10 tys. zł.

oceniająca projekty postanowiła wes-
przeć 40 gmin. Cieszy nas, że takie 
małe społeczności starają się zmieniać 
otaczającą rzeczywistość. Działanie 
oddolne, w małych grupach i spo-
łecznościach ma kapitalne znaczenia 
dla ich rozwoju. Postawienie ławki, 
wspólnego grilla czy chodnika zmienia 
wieś i jakość życia mieszkańców wsi – 
tłumaczy Struk.
Wszystkie projekty będę zrealizowane 
maksymalnie do 15 listopada 2019 r.

Opr RedJ za pomorskie.euUmowę podpisuje wójt Gminy Lubichowo

Dwa dni wydarzenia, wypełnione 
były panelami dyskusyjnymi, 
sesjami i warsztatami dotyczą-

cymi palących problemów cywilizacyj-
nych, z jakimi zmagają się samorządy. 
Były też okazją do rozstrzygnięcia ran-
kingów organizowanych przez Dzien-
nik Gazetę Prawną (DGP). 
– Gdańsk został wyróżniony w pięciu 
rankingach DGP. Otrzymał drugie 
miejsce w rankingu Perły Samorządu 
2019, doceniono też pracę miasta na 
rzecz oświaty, seniorów i aktywizacji 
sportowej dzieci i młodzieży. Miasto 

Pięć wyróżnień dla Gdańska
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Włodarze najlepszych gmin w Polsce

ma też, już drugi rok z rzędu, najlep-
szego Skarbnika Samorządu. Nasza  
skarbniczka Teresa Blacharska swoją 
nagrodę zadedykowała „zmarłemu sze-
fowi” – Pawłowi Adamowiczowi, który, 
jak powiedziała: "zawsze interesował 
się pracą swoich pracowników" – infor-
muje Anna Umięcka (gdansk.pl)

RedJ   

W Gdyni, w dniach 23–24 maja, odbył się kongres Perły 
Samorządu. Ogólnopolski projekt Dziennika Gazety Prawnej 
jest skierowany do przedstawicieli administracji lokalnej, agend 
rządowych, biznesu, nauki oraz mediów.  

Nagrodę za drugie miejsce w rankingu Perły Samorządu Gdańska odebrała 
pani prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Zwyciężył Poznań, na trzecim 
miejscu uplasowała się Łódź 

W tegorocznej edycji rankingu 
,,Gmina na 5!” oceniano 652 
gminy, z czego nagrodzono 

49 jednostek samorządu terytorial-
nego. Nagrody przyznawane są na 
podstawie wyników badania prze-
prowadzanego przez Studenckie 
Koło Naukowe Akceleracji, działa-
jące przy Instytucie Przedsiębior-
stwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. 
Wyróżnienie ,,Gmina na 5!” przy-
znano Gdańskowi już po raz trzeci, 
co jest jednoznaczne z otrzymaniem 
tytułu „Złotej Gminy”. 
Wśród nagrodzonych gmin znalazła 
się także Gdynia. 

RedJ (info gdansk.pl)

„Złota 
Gmina” 
Gdańsk
Podczas konferencji Forum 
Gmin na 5, Gdańsk otrzymał 
tytuł „Gmina na 5!”. 

Głównym organizatorem marszu 
było Stowarzyszenie „Akademia 
Złotego Wieku” UTW w Wejhe-

rowie a celem akcji było zachęcanie stu-
dentów UTW do aktywności sportowej, 
integracji środowiska studenckiego 
oraz promocji czynnego spędzania 
wolnego czasu.

W sobotę, 25 maja, w Parku Oruń-
skim na mieszkańców czekała 
moc atrakcji, zabaw, animacji 

dla dzieci, warsztatów, ciekawych spo-
tkań, a wisienką na torcie był występ 
Cezarego Pazury, który przyciągnął 
pod scenę prawdziwe tłumy. 
Święta Miasta zawitało tradycyjnie do 

Święto Miasta. Cezary Pazura przyciągnął tłumy
Już po raz 15. gdańszczanie 
i gdańszczanki wspólnie bawili się 
i spędzali czas na Święcie Miasta 
(25–26 maja). Weekend atrakcji 
przygotowano w kilku lokalizacjach.

Śródmieścia, gdzie rozdawano 2 tys. 
flag, którymi mieszkańcy przystroili 
swoje okna i balkony, do Wrzeszcza, na 
Aniołki, na Orunię, do Letnicy, a nawet 
na Wyspę Sobieszewską.

Przy Złotej Bramie 
w sobotę, 25 maja flagi wręczali pre-
zydenci Aleksandra Dulkiewicz i Piotr 
Kowalczuk oraz radna Kamila Błasz-
czyk. Rozdali 2200 flag państwowych 
i Gdańska, a także okolicznościowych: 
unijnych i związanych z obchodami 
Święta Wolności i Solidarności. 

Opr. RedJ 
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? Dariusz Tryzna. W tym roku 
obchodzimy 25-lecie ARiMR. 
Jakie były początki powstania 
agencji? 

Karol Narloch. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa powołana 
została 29 grudnia 1993 r. Przejęła 
środki i mienie byłego Funduszu Re-
strukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa.  
Początek był dość skromny. Pierwsze 
jej działania to dopłaty do oprocento-
wania kredytów dla rolników, poręcze-
nia i gwarancje kredytowe. Następnie 
doszły pożyczki na tworzenie nowych 
miejsc pracy na terenach wiejskich 
i finansowanie przedsięwzięć podno-
szących kwalifikacje zawodowe miesz-
kańców wsi. Agencja obejmowała rów-
nież akcje przedsiębiorstw zajmujących 
się dystrybucją płodów rolnych. Były 
to najczęściej rynki hurtowe i giełdy 
rolne. Z czasem jej pozycja wzmacniała 
się. Właściwego znaczenia agencja 
nabrała z chwilą wejścia Polski do Unii 
Europejskiej. 

? DT. Panie dyrektorze, jaki jest 
obraz Agencji na dziś?

KN. Dziś ARiMR to jedyna akredyto-
wana Agencja w Polsce. Przechodzi 
przez nią każda złotówka wydatkowana 
ze Wspólnej Polityki Rolnej. Jest też 
największą tego typu instytucją płat-
niczą w UE. Wdrażamy jednocześnie 
kilkadziesiąt programów pomocowych 
współfinansowanych z budżetu UE jak 
również z budżetu krajowego. Przez te 
ćwierć wieku wypłaciliśmy naszym 
beneficjentom setki miliardów złotych. 
Środki te zmieniły oblicze polskiej wsi. 
Dzięki nim stała się ona nowoczesna 
i konkurencyjna wobec produkcji rol-
nej z UE. Wiele gospodarstw zmieniło 
się w dochodowe przedsiębiorstwa. 
Rolnicy dzięki środkom wypłacanym 
z Agencji w dużo bardziej efektywny 
i komfortowy sposób dostarczają na 
rynek zdrowe i bezpieczne produkty 
żywnościowe. 

? DT. A jak nasz region na tym 
skorzystał?

KN. Na Pomorzu jest to szczególnie 
widoczne. To nie tylko nowoczesne 
rolnictwo: Żuław, Kociewia, Kaszub czy 
pozostałych terenów pomorskiego. To 
też ogromne środki przeznaczone na 
unowocześnienie rybactwa morskiego 
i śródlądowego. Na polską wieś od po-
czątku istnienia Agencji trafiło ponad 
330 mld zł.,  z czego ponad 16 mld. do 

Przez 25 lat istnienia ARiMR wypłaciła setki 
miliardów złotych, które zmieniły polską wieś
O początkach powstania agencji i o tym, czym jest 
dzisiaj, z Karolem Narlochem, dyrektorem Pomorskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR rozmawia Dariusz Tryzna 
redaktor naczelny Kuriera Kaszubskiego.

pomorskich rolników. Równolegle w ra-
mach realizacji programów rybnych 
przekazano ponad 5 mld zł., z czego 
1,2 mld trafiło na Pomorze.
Obok zadbanych wiejskich siedlisk, 
nowego i wydajnego sprzętu na po-
lach, mamy zmodernizowane nabrzeża, 
porty i infrastrukturę portową. Oprócz 
tych zmian, widocznych gołym okiem, 
zaszły też zmiany w mentalności po-
morskiego rolnika, mieszkańca wsi. 
Ja również jestem, można powiedzieć, 
uczestnikiem tych zmian. Trzeba pod-
kreślić, że swój wkład w to wszystko 
mają również pracownicy ARiMR-u, 
bo oprócz determinacji i pomysłowo-
ści beneficjentów naszych programów 
jakąś część sukcesu należy przyznać 
zaangażowaniu i oddaniu pracow-
ników agencji. Za to należą im się 
podziękowania. 
Przed nami jeszcze kolejne perspekty-
wy finansowe i jestem przekonany, że 
agencja dalej będzie odgrywać w nich 
kluczową rolę. 

? DT. Wobec tego proszę powie-
dzieć naszym Czytelnikom, 
jakie obecnie zadania stoją 
przed ARiMR?   

KN. Dziś obok realizacji statutowych 
zadań, wdrażamy po raz drugi system 
elektronicznego składania wniosków 
o dopłaty bezpośrednie. Rok temu 
uruchomiliśmy aplikacje eWniosekPlus.  
Choć obawy były duże skorzystało z niej 
aż 900 tys. rolników co potwierdza, 
że było to przełomowe rozwiązanie 
dla polskich rolników. W tym roku 
dane również są bardzo obiecujące. 
Tu dodam, że choć pierwotnie termin 
składania e-wniosku umiał trwać do 
15 maja to czas jego składania będzie 
wydłużony – do 31 maja. Rolnicy, którzy 

w sposobie gospodarowania grunta-
mi rolnymi. Ostatnio przepisy unijne 
wskazują na konieczność ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodo-
wanymi przez azotany pochodzenia 
rolniczego. W Polsce przyjęto specjal-
ny program działań mających na celu 
zmniejszenie tego rodzaju zanieczysz-
czeń. Jednym z jego elementów jest 
sporządzanie przez rolników planów 
nawożenia azotem. Pomogą w tym 
dane z rejestru zwierząt gospodar-
skich oznakowanych, udostępniane 
rolnikom przez ARiMR. Plan nawo-
żenia azotem sporządza się odrębnie 
dla każdej działki rolnej i przechowuje 
w gospodarstwie rolnym przez okres 
3 lat od dnia zakończenia nawożenia 
wykonanego na podstawie tego planu. 
Rolnik, który jest obowiązany do opra-
cowania planu nawożenia azotem, nie 
może stosować wyższych dawek niż te 
wynikające z planu. Dodatkowo rolnicy 
prowadzący chów lub hodowlę drobiu 
powyżej 40.000 stanowisk lub chów lub 
hodowlę świń powyżej 2.000 stanowisk 
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 
stanowisk dla macior – przygotowując 
plan nawożenia azotem muszą zwrócić 
uwagę, aby był on opracowany zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na 
podstawie składu chemicznego nawo-
zów oraz potrzeb pokarmowych roślin 
i zasobności gleb, uwzględniających 
stosowane odpady i nawozy.

? DT. Wiem od rolników, że 
Agencja w tym roku oferuje 
więcej programów, z których 
mogą skorzystać mieszkańcy 
wsi. Proszę wymienić te 
realizowane na bieżąco. 

KN. Jednym z programów, do którego 
będzie można składać wnioski w maju 
są „Wyższe premie dla młodych rol-
ników”. Do 29 czerwca oddziały re-
gionalne ARiMR będą przyjmowały 
wnioski o wsparcie od młodych rolni-
ków, chcących samodzielnie rozpocząć 
gospodarowanie. Pomoc finansowa-
na jest z budżetu PROW 2014–2020. 
W tegorocznym naborze wprowadzo-
no korzystne dla rolników zmiany np. 
podwyższono kwotę premii do 150 tys. 
zł. O „Premię dla młodych rolników” 
może ubiegać się osoba, która w dniu 
złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 
lat i posiada odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna 
uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od 
dnia doręczenia decyzji o przyznaniu 
pomocy. Musi też posiadać gospodar-
stwo rolne o powierzchni, co najmniej 1 
ha i rozpocząć prowadzenie w nim dzia-
łalności rolniczej nie wcześniej niż 24 
miesiące przed dniem złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy. Do końca roku 
Agencja przedstawi rolnikom jeszcze 
kilka innych programów. Celem ich 
wszystkich jest poprawa, jakości pol-
skiego i pomorskiego rolnictwa i uczy-
nienie go bardziej konkurencyjnym.
DT. Dziękuje za rozmowę.

Fot. dariusz Tryzna

W tym roku po raz pierwszy 
będziemy obchodzili Urodziny 
Czerska. W centrum miasta, 

na placu harcmistrza J. Piekarka 
(targowisko miejskie), odbędzie się 

Kamil Bednarek zagra w Czersku
Zapraszamy na Urodziny Czerska. Cykl imprez odbędzie się 6 lipca w centrum miasta.

Bardzo się cieszę, że to właśnie 
w Czersku wystartowało Grand 
Prix Borów Tucholskich – mówi 

Burmistrz Przemysław Biesek-Talew-
ski. 1. Borowiacka Dycha była dobrze 
przygotowaną imprezą z bogatymi 
pakietami startowymi dla uczestników. 
Po zawodach każdy zawodnik zajadał 
się domowymi pierogami, a podczas 
dekoracji najlepszych wszyscy mieli 
szanse na nagrody.
W kategorii open najlepszy był Ma-
riusz Dembowski (H+H Team) przed 
Dawidem Garskim (Baszta Bytów) 
i Sebastianem Szymańskim (Ruliński 
Running Team). Wśród pań najszyb-
sza była Ewelina Paprocka z Luzina, 

Ponad 400 zawodników na trasie 
1. Borowiackiej Dychy w Czersku
Ty był udany debiut. 18 maja odbyła się 1. Borowiacka Dycha – bieg na 10 km i marsz nordic 
walking. W Czersku zainaugurowano cykl imprez pod nazwą Grand Prix Borów Tucholskich.

To już w naszej gminie tradycja. 
13 lipca w Wojtalu odbędzie 
się Święto Pstrąga. Podczas 

niego będzie można wziąć udział 
lub obserwować konkurs łapania 
żywego pstrąga, spróbować swoich 

Święto Pstrąga 13 lipca
To jedna z największych imprez w regionie. Symbolem Gminy Czersk jest 
pstrąg, więc w kalendarzu imprez nie może zabraknąć jego święta.

sił w różnych konkursach i zabawach, 
a także skosztować tej pysznej ryby. 
W różnych wersjach, smażonej, 
wędzone czy w galarecie. Nie zabrak-
nie też gwiazdy wieczoru. Będzie nią 
Sarsa.

mr

Burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski gratuluje na mecie 
najstarszemu zawodnikowi na imprezie. Zbigniew Wiśniewski (Florian 
Chojnice) skończy w tym roku 83 lata

drugie miejsce zajęła Barbara Łącka 
(MKS Chojniczanka Chojnice), a trze-
cie Kamila Grzonka (KS Sokół Zble-
wo). Klasyfikację drużynową zwycię-
żyła ekipa Ruliński Running Team 
przed Zantyrem Sztum i Biegającymi 
Śliwicami.
Już teraz zapraszamy na kolejne biegi 
z cyklu Grand Prix Borów Tucholskich – 
1 czerwca VI Leśne Wandry w Ocyplu, 
22 czerwca 2. Okonińska Pętla w Oko-
ninach Nadjeziornych (Gmina Śliwice), 
6 lipca Iglotex XI Bieg Czterech Jezior 
w Skórczu i 10 sierpnia 4. Śliwicka 
Dyszka w Śliwicach. Informacje o zapi-
sach na biegi można znaleźć na stronie 
biegajace.sliwice.pl.

michał Rytlewski

Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody 
finansowe

szereg imprez – Festiwal Swojskich 
Smaków, Bitwa na Dwie Patelnie i kon-
certy zespołów muzycznych. Gwiazdą 
imprezy będzie Kamil Bednarek. Zapra-
szamy 6 lipca. 

mr

złożą wnioski po tym terminie, ale nie 
później niż do 25-czerwca, będą mieli 
obniżone należne płatności o 1 proc. za 
każdy roboczy dzień opóźnienia. 

? DT. Dlaczego eWniosekPlus 
jest to tak ważnym rozwiąza-
niem dla rolników?

KN. Przede wszystkim oszczędza czas 
i jest bardzo wygodny, bo za pomocą 
aplikacji, można go złożyć bez wycho-
dzenia z domu, lub gdziekolwiek tam, 
gdzie jest dostęp do Internetu. Dodat-
kowo system jest tak skonstruowany, 
że nie ma możliwości popełnienia 
błędu. Na podstawie wprowadzonych 
danych aplikacja umożliwia wydruk 
formularza wniosku analogicznego do 
wersji papierowej. Do tego złożenie e-
wniosku możliwe jest właściwie przez 
cały dzień, z wyłączeniem kilku godzin 
nocnych.  Prawidłowo wypełniony e-
wniosek zaoszczędzi rolnikowi czas 
na składanie dodatkowych wyjaśnień, 
dokonywanie korekt, co w konsekwen-
cji przyspieszy obsługę wniosku oraz 
da rolnikowi szansę na wcześniejszą 
wypłatę dopłat. Rolnicy, którzy nie 
mają dostępu do internetu, mogą sko-
rzystać ze stanowiska komputerowego 
przygotowanego dla wnioskodawców 
we wszystkich biurach powiatowych 
Agencji w całym kraju i, co ważne, 
pod nadzorem przeszkolonych pracow-
ników ARiMR mogą eWniosekPlus 
wypełnić i wysłać. 

? DT. Aby polskie rolnictwo było 
konkurencyjne musi podążać 
z duchem czasu. Wraz z nim 
podąża również ARiMR. Jakie 
wyzwania stoją przed agencją?

KN. Rzeczywiście Wspólna Polityka 
Rolna, co jakiś czas wprowadza zmiany 
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Targi w Rënku odbyły się pod 
patronatem: ministra rolnictwa 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, 

wojewody Dariusza Drelicha i mar-
szałka Mieczysława Struka. Otworzyli 
je, uroczyście, wicewojewoda Mariusz 
Łuczyk, prezes Rënku dr inż Sławomir 
Niecko i Danuta Sikora dyr. Agencji 
Mienia Wojskowego w Gdyni. 
– Odwiedziło nas tysiące osób, które 
lubią i chcą otaczać się pięknym świa-
tem roślin – mówi dr inż. Sławomir 
Niecko prezes Rënku. – Porad udzielali 
im najlepsi projektanci terenów zielo-
nych oraz doświadczeni ogrodnicy, 
producenci i handlowcy z całej Polski. 
W ofercie były wyśmienite produkty 
regionalne i nalewki. Wśród wystaw-
ców byli również Litwini i niezawodne 
Rarytasy z Podlasia. Cieszę, że odwie-
dzili nasze targi prezesi innych rynków 

RëNK

Kapryśna pogoda nie odstraszyła 
ponad 40.000 klientów
W Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno-Spożywczym S.A. w Gdańsku, w dniach 17–19 maja, odbyła się 
XVII Ogólnopolska Wystawa Ogrodnicza połączona z kiermaszem „Wiosna w ogrodzie”. 

Poza roślinami, drzewami czy krzewami 
można zaopatrzyć się w meble ogrodowe, 
huśtawki, donice do ogrodów, na tarasy 
i balkony, ziemię, nawozy i środki ochrony 
roślin i wiele innych artykułów.

Nagrodzeni wystawcy
Jak co roku odbył się konkurs dla Wy-
stawców. Komisja w składzie: Tomasz 
Wiśniewski (przewodniczący) oraz 
Jolanta Odwald, Rafał Czapiewski 
i Krzysztof Filipowicz przyznała na-
grody w pięciu kategoriach.
Najciekawszy produkt dla ogrodu 
(rywalizowało 20 wystawców):
1 miejsce Józef Nadrowski (za kwiet-
nik), 2 – Dolmen Damian Godlewski 
(stół), 3 – Artiss (palenisko). 
Najpiękniejszy kwiat wiosenny (13): 
1 – Gospodarstwo Ogrodnicze Olga 
Dąbrowska (za piwonię), 2 – Szkółka 
Roślin Ozdobnych Clematisy M.K.J. 
Wędrowscy (clematisy), 3 – Bylinowy 
Ogród Urszula Dyrek (Boży kwiat). 
Najpiękniejszy krzew (14): 
1 – D. Socha W Ogrodzie Usługi Ogrod-
nicze (skimia japońska), 2 Krzewy 
ozdobne Stefania i Brunon Sikorscy 
(bukszpan), 3 Szkółka Roślin Ozdob-
nych Dammera (różanecznik).
Najpiękniejsze drzewko (8):
1 – Szkółka Drzew Owocowych i ozdob-
nych Karwacki (za Różę), 2 – Marek 
i Ewa Nowak (za Czereśnię), 3 Gospo-
darstwo Rolne Zbigniew Linek (Cypry-
sik imbricata pendula).
Najciekawsza aranżacja stoiska 
wystawy (7):
1 – Zespół Szkół Architektury Kra-
jobrazu i Handlowo-Usługowych, 
2 – PHU Erge, 3 – Karad Radosław 
Dros. 

Janusz Rokiciński

Wicewojewoda Mariusz Łuczyk otwiera targi 
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Od lewej: Mirosław Zielisko (wiceprezes ZRRT Zielona Góra), Agata Dusińska (prezes GRH Gorzów 
Wlkp.), Sławomir Niecko (prezes Rënku), Magdalena Czajkowska (prezes DCHRS  Wrocław), Danuta 
Sikora (dyr. Agencji Mienia Wojskowego z Gdyni)

hurtowych, którzy chcieli podejrzeć jak 
u nas się robi imprezę, gdzie frekwencja 
wynosi ponad 40.000 gości i to pomi-
mo bardzo kapryśnej, zmiennej pogody 
(ulewa, deszcz i słońce – red.).  

Marszałek pomorski Mieczysław Struk zapewnił, że Cen-
trum Kompetencji STOS zostanie dofinansowane z regio-
nalnych funduszy unijnych wdrażanych przez Samorząd 

Województwa Pomorskiego w ramach programu regionalnego 
(nakłady – 114 mln zł brutto, z czego koszty kwalifikowane to 
niemal 94 mln zł). Termin realizacji do końca 2021 roku. 
Wojewoda pomorski Dariusz Drelich stwierdził, że jest to doskonały 
przykład umiejętnego wykorzystania środków unijnych i publicz-
nych. Politechnika Gdańska może liczyć na wsparcie administracji 
państwowej przy realizacji tej inwestycji, która będzie światową 
wizytówką naszego regionu, łączącą naukę z gospodarką. 
Odbiorcami oferty Centrum Kompetencji STOS będą przede wszyst-
kim przedsiębiorstwa. Projekt ma przyczyniać się do zwiększenia 
integracji rozwiązań ICT z biznesem, a także urynkowienia dzia-
łalności związanej z badaniami i rozwojem nowych technologii. 

RedJ (info amerski.blogspot.com)

Umowa na budowę  
Centrum Kompetencji 
STOS podpisana
W Sali Senatu Politechniki Gdańskiej 6 maja podpisano umowę 
na dofinansowanie projektu powstającego w partnerstwie 
z prywatnym podmiotem Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.o. 
z Wejherowa na budowę Centrum Kompetencji STOS (Smart 
and Transdisciplinary knOwledge Services) i platformy do 
świadczenia nowoczesnych usług typu SMART. 

Bazylika Morska – tak od dziś możemy tytułować kościół pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Uroczy-
stość podniesienia świątyni do godności bazyliki mniejszej 

odbyła się w sobotę, 4 maja. W liturgii udział wzięli Nuncjusz Apo-
stolski w Polsce Salvatore Pennacchio, arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź oraz przedstawiciele miasta Gdyni – prezydent Wojciech 
Szczurek oraz wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała. 
Papież Franciszek podniósł do godności bazyliki mniejszej gdyńską 
kolegiatę 21 listopada 2018 r., doceniając jej znaczenie z punktu 
widzenia historii i szeroko prowadzonej działalności duszpastersko-
liturgicznej. Decyzja papieża weszła w życie wraz z jej oficjalnym 
publicznym ogłoszeniem, co miało miejsce podczas uroczystości 4 maja. 
– To ważne wydarzenie nie tylko w wymiarze religilnym, ale rów-
nież miejskim. To pierwsza bazylika w historii Gdyni, niezwykle 
ważny kościół, miejsce ważnych wydarzeń historycznych naszego 
miasta. Myślę, że to powód do radości i dumy – mówi Wojciech 
Szczurek, prezydent Gdyni – Bazyliki pełnią wyjątkową rolę w Euro-
pie i na świecie. Są to szczególne kościoły, ze względu na swoją 
rangę. Dzisiaj Gdynia doczekała się tego, że ma swoją bazylikę. 
– To, że kolegiata stała się bazyliką, zobowiązuje nas do naszej codzien-
nej chrześcijańskiej gorliwości. Tu będziemy przybywali na adorację 
najświętszego sakramentu, tu będziemy zatapiali się w bardzo ser-
decznej modlitwie – powiedział ks. prałat Edmund Skalski, proboszcz 
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni – Dzi-
siejszy dzień zapisuje się złotymi zgłoskami na kartach historii tego 
miasta – dodał.

Opr RedJ (info gdynia.pl)

Gdyńska Kolegiata 
Bazyliką Morską 

Uroczystą liturgię 4 maja poprowadzili arcybiskup Salvatore 
Pennachio, Nuncjusz Apostolski w Polsce i arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź, Metropolita Gdański 
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dla absolwentów szkoły podstawowej – technikum  y
(5-letnie)

technik architektury krajobrazu• 
technik żywienia i usług gastronomicznych• 
technik inżynierii środowiska i melioracji• 
technik rolnik• 

dla absolwentów szkoły podstawowej – szkoła branżowa  y
I stopnia (3-letnia)

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych• 
cukiernik/kucharz• 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Stanisława Staszica w Swarożynie

Szkoła z przyszłością

Jesteśmy jedyną szkołą resortową w województwie pomorskim

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

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

dla absolwentów gimnazjum – technikum (4-letnie) y
technik architektury krajobrazu• 
technik żywienia i usług gastronomicznych• 
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej• 
technik rolnik• 

dla absolwentów gimnazjum – szkoła branżowa I stopnia  y
(3-letnia)

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych• 
kucharz• 

Kierunki kształcenia ZSCKR w Swarożynie:

Na boisku szkoły podstawo-
wej w Subkowach, 17 maja 
rozegrano 3. edycję turnieju 

piłkarskiego Procam CUP 2019 dla 
dzieci z małych miejscowości i wsi. 
Rozgrywkom patronowały medialnie 
Rolnik Pomorski i Przegląd Samorzą-
dowy Pomorze.

Rywalizowały
SP Subkowy, SP Cygany, KS Damnica, 
Jedynka Pelplin, SP Nowakowo i Sparta 
Sycewice. Już w pierwszej kolejce, po 
niezwykle wyrównanym spotkaniu, 
Sparta Sycewice pokonała gospoda-
rzy SP Subkowy 2:1 i był to kluczowy 
rezultat dla losów całego turnieju. Ze-
spół Sycewic, z kompletem zwycięstw 
zakończył rywalizację na pierwszej 

SUBKOWy

Pomorskie eliminacje wygrały Sycewice
Sparta Sycewice dołączyła do 
grona finalistów turnieju Procam 
CUP 2019, który odbędzie się 
16 czerwca, w Kołobrzegu. 
Zespół z Sycewic okazał się 
bezkonkurencyjny podczas turnieju 
eliminacyjnego dla zespołów 
z woj. pomorskiego.

Najlepsi zawodnicy turnieju
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Zwycięski zespół Sparty Sycewice

Wyniki: 
1. Sparta Sycewice,
2. SP Subkowy
3. KS Damnica, 
4. Jedynka Pelplin, 
5. SP Cygany 
6. SP Nowakowo 
Nagrody indywidualne: 
Jan Czyż (Sparta Sycewice), Mateusz 
Szupryczyński (SP Subkowy), 
Aleksander Wojtanek (KS Damnica), 
Wiktor Piernicki (Jedynka Pelplin), 
Antoni Kędry (SP Cygany) oraz Oliwia 
Sternicka (SP Nowakowo, jedyna 
piłkarka biorąca udział w rywalizacji). pozycji, a gospodarze, z czterema wy-

granymi i jedną porażką, uplasowali 
się na drugim miejscu. 

Powiedzieli
– Z radością ogląda się rywalizację 
najmłodszych, którzy pozostawiają na 
murawie swoje serce i udowadniają tym 
samym miłość do piłki nożnej – stwierdził 
Tomasz Szweda, dyrektor regionalny 
firmy Procam Polska. – Cieszę się, że 
w Subkowach po raz kolejny gościliśmy 
turniej dla dzieci z małych miejscowości 
i wsi – dodał Piotr Cymanowski, wice-
starosta tczewski.

Opr. RedJ

13Przegląd Samorządowyrolnictwo



Być mężczyzną to ryzyko Konwersacja ważny element etykiety 

DR RySZARD MAKAROWSKI,  
Dziekan Wydziału Pedagogiki i Zarządzania w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

MGR EMILIA MROZEK,  
Kierownik studiów podyplomowych w Wyższej szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Kobiety na całym świecie żyją dużej 
niż mężczyźni. Długość życia 
mężczyzn w populacji polskiej 

wynosi 73,9 roku, zaś u kobiet 81,9 
roku (GUS 2017). Już te dane sugerują 
znamienne różnice w zdrowiu obojga 
płci. W wieku 65 lat i starszym na 100 
mężczyzn przypada już 157 kobiet zaś 
w wieku podeszłym, w wieku 85 lat 
i więcej na 100 mężczyzn przypada 
aż 267 kobiet (Wojtyniak, Goryński 
2016)1. Następuję tzw. feminizacja 
populacji w wieku powyżej 54 lat. Inte-
resującym może być przyjrzenie się 
różnicom w charakterystyce zaburzeń 
psychicznych u obu płci co jest celem 
tego artykułu.
Z corocznych raportów WHO na temat 
bezpieczeństwa na drogach na świecie 
dowiadujemy się, że we wszystkich kra-
jach to mężczyźni są bardziej narażeni 
na śmierć na drodze niż kobiety w tym 
samym co oni wieku. W dzieciństwie to 
chłopcy częściej bawią się na zatłoczo-
nych drogach i nieostrożnie wjeżdżają 
na drogi na rowerze. Oprócz tego, że 
mężczyźni są częściej właścicielami 
i kierowcami samochodów, również 
częściej niż kobietom zdarza im się 
prowadzić pod wpływem alkoholu, 
przekraczać dozwoloną prędkość i wy-
kazywać inne niebezpieczne zacho-
wania. Mężczyźni prawie trzy razy 
częściej giną w wypadkach drogowych 
niż kobiety. W ujęciu globalnym osoby 
w wieku od 15 do 44 lat stanowią ponad 
50% wszystkich zabitych na drogach; 
mniej więcej trzech na czterech zabi-
tych to mężczyźni.

Depresja i zamachy samobójcze
Kobiety są bardziej narażone na roz-
wój m.in. dystymii, depresji atypowej, 
depresji sezonowej oraz nawracających 
zaburzeń depresyjnych już w okresie 
dojrzewania (Piccinelli i Wilkinson 
2000)2. Częstość występowania depresji 
u kobiet jest średnio dwa razy większa 
niż u mężczyzn. Uważa się, że depresja 
jest najczęstszą przyczyną zamachu 

samobójczego, ale to mężczyźni czę-
ściej umierają z tego powodu. 
Dane światowe3 pokazują, że:

na świecie z powodu samobójstwa  y
4 razy częściej mężczyźni umiera-
ją niż kobiety,
w Europie z powodu samobójstwa  y
5 razy częściej mężczyźni umiera-
ją niż kobiety
największą ilość w Europie sa- y
mobójstw popełniają Litwini (na 
świecie na Sri Lance), 
na każde samobójstwo zakończo- y
ne śmiercią przypada 5-25 prób 
samobójczych, 
800 000 ludzi umiera w wyniku  y
samobójstwa każdego roku na 
całym świecie,
40 – tyle średnio sekund mija  y
między samobójstwami na 
świecie,
1 na 12 młodych ludzi przyznaje  y
się do próby samobójczej,
3 miejsce zajmuje samobójstwo na  y
liście przyczyn śmierci na świecie 
dla osób w wieku od 15 do 44 lat

Schizofrenia
W grupie mężczyzn odnotowuje się 
ok. 42% więcej schizofrenii niż w gru-
pie kobiet (Falkenburg i Tracy 2014)4. 
Występuje przewaga zachorowań 
mężczyzn w populacji osób w trzeciej 
dekadzie życia oraz przewaga kobiet 
w przypadku zachorowań w starszym 
wieku. 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu
Częstość występowania ASD (auti-
stic spectrum disorder) jest średnio 

czterokrotnie wyższa wśród mężczyzn 
niż u kobiet (Kasperek-Zimowska i wsp. 
2016)5. Kobiety z rozpoznaniem ASD 
i przeciętnym IQ wykazują bardziej 
adekwatne zachowania społecz-
ne w porównaniu z mężczyznami 
z ASD (Halladay i wsp. 2015)6. Męż-
czyźni niepełnoletni z ASD charak-
teryzują się zwiększonym ryzykiem 
samookaleczeń.

Zaburzenia osobowości
Antyspołeczne zaburzenia osobowo-
ści występuje czterokrotnie częściej 
u mężczyzn Również u mężczyzn 
częściej występuje osobowość schi-
zoidalna, a wśród kobiet osobowości 
histrioniczna, lękliwa i zależna. Męż-
czyźni z zaburzeniem osobowości typu 
borderline charakteryzują się wybucho-
wym temperamentem, a także wyso-
kim poziomem poszukiwania nowości 
i unikania szkody.

Uzależnienia
Uzależnienie od narkotyków wystę-
puje częściej u mężczyzn, mimo że 
prawdopodobieństwo uzależnienia 
kobiet i mężczyzn jest jednakowe. 
Mężczyźni są bardziej autodestryk-
tywni niż kobiety. Jeśli chodzi o ZUA 
(zespół uzależnienia od alkoholu) to 
występuje on częściej u mężczyzn 
a czynnikami ryzyka są m.in. agre-
sywność, picie w celu zmniejszenia 
cierpienia, niewystarczająca kontrola 
zachowania, poszukiwanie doznań 
i cechy antyspołeczne (Tereszko, 
Dudek 2017)7.

1 Wojtyniak B., Goryński P. (red.) (2016). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
2 Piccinelli M, Wilkinson G. (2000). Gender differences in depression. Critical review. Br J Psychiatry, 177: 486-492.
3 Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Department of Health & Human Services, WHO World Suicide Report “Preventing suicide: a global imperative” published 

in 2014, CDC – Center for Disease Control, WHO – World Health Organization, AAS – American Association of Suicidology, NAMI- National Alliance on Mental Illness, 
NIMH – National Institute of Mental Health, SMH – Screening for Mental Health.

4 Falkenburg J, Tracy DK. Sex and schizophrenia: a review of gender differences. Psychosis 2014; 6: 61-69.
5 Kasperek-Zimowska  BJ,  Zimowski  JG,  Biernacka  K,  et  al. (2016).  Impaired social cognition processes in Asperger syndro- me and anorexia nervosa. In search for 

endophenotypes. Psychiatr Pol.,  50: 533-542.
6 Halladay AK, Bishop S, Constantino JN, et al. (2015). Sex and gender differences in autism spectrum disorder: summarizing evidence gaps and identifying emerging 

areas of priority. Mol Autism,  6 (36).
7 Tereszko A., Dudek D. (2017). Różnice międzypłciowe w zaburzeniach psychicznych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2017; 12, 4: 162–169.

2017 r. Zamachy samobójcze 
zakończone zgonem W tym mężczyzn W tym kobiet Procent mężczyzn

Komenda Wojewódzka 
Policji Białystok 142 111 31 78%

Polska 5 276 4 524 751 86%

Tabela 1. Zamach samobójcze w Polsce w 2017 r.  
(pobrane 31.02.2019; http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze). 

Umiejętność zachowania się 
w danej sytuacji zgodnie z zasa-
dami savoir vivre’u to ważna 

cecha człowieka, który chce osią-
gnąć sukces. Odgrywa istotną rolę 
w budowaniu obrazu profesjonalisty, 
jak również wpływa na wizerunek 
urzędu, organizacji, instytucji, którą 
reprezentujemy. Począwszy od spo-
sobu mówienia, zachowania się, ubioru, 
jedzenia, podróżowania, nawiązywania 
kontaktów interpersonalnych i spo-
sobach komunikowania się kończąc. 
W niniejszym opracowaniu przedsta-
wiamy kilka porad związanych z kon-
wersacją. Opracowano je na podsta-
wie książek D. Kulpy Samorządowiec 
z klasą. Kieszonkowy poradnik stylu 
i dobrych manier oraz H. Schwingham-
mera Wielka Księga Savoir-vivre’u.
Konwersacja to sztuka prowadzenia 
rozmowy, przejawiająca się w spraw-
ności językowej, prawidłowej technice 
mówienia czy odpowiednim doborze 
treści. Wszystko to decyduje o tym, 
czy to co przekazujemy dociera do part-
nera zgodnie z intencją mówiącego. 
Niebagatelną rolę odgrywa przy tym 
technika oddechu, siła głosu, intonacja, 
ton głosu, szybkość mówienia, gesty-
kulacja. Wszystkiego tego trzeba się 
nauczyć i ciągle doskonalić, aby dobre 
maniery doprowadzić do perfekcji. Oto 
kilka porad z tym związanych:

po pierwsze ma być wyraźnie, to  y
znaczy należy dokładnie i pra-
widłowo artykułować, „nie poły-
kać” sylab, mówić odpowiednim 

tempem, wyważonym, stanow-
czym głosem o umiarkowanym 
tonie;
po drugie powinna być właściwa  y
mimika, która wiąże się z wyko-
rzystywaniem w komunikacji rąk 
i całego ciała. Z racji tego, że kryje 
ona w sobie różne pułapki, aby nie 
narazić się na śmieszność podczas 
wystąpienia, najlepiej wygłosić 
wcześniej swoją mowę przez lu-
strem albo kamerą i zaobserwować 
swoje wystąpienie. Czy mimika 
zgadza się z treścią tego, o czym 
mówimy, czy ma odpowiednią 
barwę, ton, itp. Trzeba też zwrócić 
uwagę na uśmiech – nie można 
uśmiechać się bez przerwy, bo słu-
chacze nie potraktują nas poważ-
nie, ale to nie znaczy też, że mamy 
przemawiać z ciągłym, jedynie 
poważnym wyrazem twarzy;
po trzecie powinna być odpowied- y
nia gestykulacja, która wiąże się 
z nie nadużywaniem ruchów rąk 
podczas rozmowy czy wystąpie-
nia, gdyż może ono szybko prze-
rodzić się w odruchy sprawiające 
wrażenie agresywne. Należy też 
wystrzegać się kurczowego trzy-
mania się mównicy i zbyt częste-
go zaglądania w kartkę. Ponadto 
podnoszenie jak najczęściej głowy 
i kierowanie wzroku ku publicz-
ności zwiększy zainteresowanie 
naszych słuchaczy;
po czwarte mówić nie za dużo,  y
tzn. by nie być odebranym jako 

Z pewnością opisanie wychowa-
nia jako obdarzaniu człowie-
czeństwem przywodzi na myśl 

powieść-traktat wychowawczy Jana 
J. Rousseau (1712–1778) pt. Emil, 
z charakterystycznym dla niego prze-
konaniem, że „najistotniejszą umie-
jętnością jest być człowiekiem”, to 
jednak w historii wychowania było to 
odkryciem rewolucyjnym. Podobnie, 
jak jego największą zasługą, pominąw-
szy błędy, których się nie ustrzegł we 
wspomnianym dziele, jest dokonane 
dzięki angielskiemu wychowawcy 
Janowi Locke (1632–1704), odkrycie 
w procesie wychowania dziecka jako 
dziecka, co podkreślił Pan Profesor 
Stanisław Litak (1932–2004).
Pytanie o cel w wychowaniu usprawie-
dliwia fakt, że człowiek w ogóle jest 

LISTy O WyCHOWANIU (2) 

Być człowiekiem
tym, który pyta w kontekście rozwoju 
dzisiejszego świata, kiedy z nową wni-
kliwością postrzega najbardziej podsta-
wowe zagadnienia, na które oczekuje 
odpowiedzi: Kim jest człowiek? Jaki 
jest sens cierpienia, zła, śmierci, ist-
niejących nadal mimo tak wielkiego 
postępu? Na cóż owe zwycięstwa osią-
gnięte za tak wielką cenę? Co człowiek 
może przynieść społeczeństwu, czego 
od niego oczekiwać? Co nastąpi po 
tym ziemskim życiu? Pytanie o cel 
w wychowaniu jest jednym z tych 
ważnych pytań, od których nie spo-
sób się uchylić. Jednocześnie zdajemy 
sobie sprawę z tego, że odpowiedź na 
to pytanie nas przerasta, transcenduje, 
to znaczy kieruje je poza lub ponad 
nasz byt, świat empiryczny, doświad-
czalny; podobnie, jak czynią to i inne 

postawione tu pytania. Co znaczy trans-
cendować? Termin w języku łacińskim 
(transcendere) oznacza »przekraczać«. 
Transcendecja to sfera rzeczywistości 
wykraczająca poza lub ponad świat 
empiryczny, która „wiąże się ze struk-
turą bytu oraz działaniem człowieka, 
który ze względu na właściwe sobie 
dyspozycje może przekraczać świat 
zmysłowy” (Tomasz Duma). To Sören 
A. Kierkegaard (1815–1855), rozpo-
znając transcendencję bytu ludzkiego, 
związał transcendencję ze sferą tego, 
co religijne, „osiąganą przez człowie-
ka jedynie na mocy przezwyciężania 
skończoności  przez jakościowy »skok 
wiary«” (Tomasz Duma). Ty tego do-
świadczasz !

  Pozdrawiam marek

osoba, która ma „dar” nieustannego 
mówienia i w żaden sposób nie po-
zwala sobie przerwać. Ten nadmiar 
mówienia wręcz zniweczy dobrą 
artykulację i bogatą treść przez co 
uczestnicy nie będą chcieli aktyw-
nie uczestniczyć w rozmowie, choć-
by temat był bardzo interesujący;
po piąte bez obrazy, to znaczy należy  y
zadbać, aby język wypowiedzi nie był 
obraźliwy i dyskryminujący, o czym 
często całkiem nieświadomie zapo-
minamy. Powinno się o tym pamię-
tać zwłaszcza podczas „pojedynku” 
na słowa, gdyż słowo jako broń ma 
bardzo dużą siłę uderzeniową – 
większą niż nam się zdaje.

Podsumowując, aby móc prowadzić in-
teresujące konwersacje, trzeba starać się 
dotrzeć do partnera. Nawet jeśli z jed-
nymi osobami mamy lepszy kontakt 
niż z innymi – próbujmy przy każdej 
rozmowie znaleźć wspólny język mimo 
różnych poglądów. Tak więc uprzejmość 
i znajomość etykiety konwersacji nie po-
winny być traktowane jako coś nadzwy-
czajnego, ale jako jedna z podstawowych 
kompetencji każdego współczesnego 
człowieka, zwłaszcza pełniącego funkcje 
publiczne. Zachowanie nasze świadczy 
bowiem o kulturze osobistej i kształ-
tuje pozytywny wizerunek nie tylko 
tej osoby, ale również instytucji, którą 
ona reprezentuje. Dzięki temu tworzą 
się właściwe relacje, które wpływają 
pozytywnie na kulturę organizacyjną 
całego społeczeństwa. 
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Cechy wysokowydajnego 
zespołu

DR ROMAN GAWRyCH, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

Wprowadzenie
W niniejszym opracowaniu zostanie przed-
stawiona charakterystyka wysokowydajne-
go zespołu. Jest to krótki wypis najbardziej 
interesujących treści dotyczących podjętego 
zagadnienia z publikacji dra Kena Blanchard 
„Jednominutowy Menedżer buduje wydajne 
zespoły”. Jak podaje autor, nigdy dotąd w całej 
historii rozwoju środowiska pracy, pojęcie 
współdziałania nie miało tak wielkiego zna-
czenia dla funkcjonowania organizacji, jak 
obecnie. Pod wpływem błyskawicznie zacho-
dzących zmian społecznych, technologicznych 
i informacyjnych społeczeństwo staje w obli-
czu niespotykanej dotąd presji. Poszczególne 
przedsiębiorstwa i organizacje są coraz bardziej 
złożone i w coraz większym stopniu kierują się 
zasadami konkurencyjności. Nie można już 
dłużej oczekiwać, że dzięki wysiłkowi kilku 
najlepszych jednostek firma zajmie pozycję li-
dera rynku. Jeśli więc chce ona przetrwać, musi 
wypracować sposoby wykorzystania kreatyw-
ności i potencjału ludzi na wszystkich szcze-
blach organizacji. Przekonanie to w powiązaniu 
z migracją społeczną, gospodarką globalną, 
modyfikacją uznawanych dotychczas wartości 
i przemianą tradycyjnej etyki pracy, otrzymu-
jemy w wyniku tego rosnące zapotrzebowanie 
na nowe struktury organizacyjne i nową defi-
nicję przywództwa. Dzieje się też tak dlatego, 
że oczekiwania pracowników są dziś większe. 
Oprócz dobrej pracy pragną oni także samore-
alizacji. W wyniku tych procesów tendencja do 
bazowania na uczestnictwie i zaangażowaniu 
nasila się do tego stopnia, że bywa nazywana 
„trzecią rewolucją” w zasadach zarządzania. Do 
zdecydowanie większego głosu doszła nowa 
komórka struktury organizacyjnej, jaką jest 
zespół, który wzmacnia poczucie współwła-
sności i zaangażowanie, wyzwala kreatywność 
i rozwija umiejętności. Nowoczesny lider musi 
wobec tego stwarzać podwładnym możliwość 
rozwoju, a w zespołach pełnić funkcję facyli-
tatora, czyli osoby wspierającej i ułatwiającej 
procesy społeczne, często sprawującej kontrolę 
nad rozwiązywaniem problemów lub podejmo-
waniem decyzji przez grupę. Nie może on przy 
tym zapominać, że nadal ma być efektywnym 
kierownikiem, ale także efektywnym członkiem 
zespołu, którym kieruje.

Charakterystyka wysokowydajnych 
zespołów 
Zestaw cech charakteryzujących wydajny 
zespół ujęto w siedmiu kategoriach: 

Cel nadrzędny i wartości  y
Decyzyjność y
Relacje i komunikacja y
Elastyczność  y
Optymalne wyniki y
Dostrzeganie wkładu i docenianie y
Morale  y

Cel nadrzędny i wartości charakteryzowane 
są w następujący sposób:

zespół jest w oczywisty sposób zaan- y
gażowany w osiągnięcie wspólnego 
celu nadrzędnego. Członkowie zespołu 

wiedzą, na czym polega praca zespołu 
i dlaczego jest ważna;
wspólne wartości i normy wspierają  y
integralność, jakość i współpracę;
poszczególne cele zespołu są klarowne,  y
ambitne, uzgodnione i związane z celem 
nadrzędnym;
strategie osiągnięcia celów są jasne  y
i uzgodnione;
role poszczególnych członków zespołu  y
są jasne, a ich związek z celem nadrzęd-
nym i celami poszczególnymi zespołu 
jest zrozumiały.

Na decyzyjność składają się: 
wartości, normy i zasady działania za- y
chęcają do inicjatywy, zaangażowania 
i kreatywności;
zespół ma otwarty dostęp do wszystkich  y
niezbędnych informacji organizacyjnych 
i biznesowych;
zespół ma władzę, w ustalonych grani- y
cach, by podejmować działania i decyzje;
instrukcje, struktury i szkolenia wspie- y
rają rozwój poszczególnych członków 
i całego zespołu;
zespół jest zaangażowany w stały postęp  y
i rozwój wszystkich członków zespołu.

Relacje i komunikacja przejawią się w tym, że:
atmosfera w zespole zachęca do wyra- y
żania i rozważania różnych pomysłów, 
opinii, odczuć i punktów widzenia 
wszystkich jego członków;
członkowie zespołu słuchają się na- y
wzajem aktywnie, by zrozumieć, a nie 
oceniać;
wszyscy rozumieją metody radzenia  y
sobie z konfliktami i szukania wspólnej 
płaszczyzny porozumienia;
ceni się i szanuje różnice kulturowe,  y
m.in. wynikające z różnic płci, rasowych, 
narodowościowych, wiekowych itd.;
uczciwe i dyktowane szczerą troską infor- y
macje zwrotne pomagają członkom zespo-
łu dostrzec swoje mocne i słabe strony.

Elastyczność zespołu charakteryzują nastę-
pujące cechy: 

członkowie zespołu wspólnie pono- y
szą odpowiedzialność za jego rozwój 
i przywództwo;
zespół potrafi stawiać czoło wyzwaniom,  y
wykorzystując jednostkowe talenty 
i mocne strony wszystkich członków;
w zależności od potrzeb członkowie na  y
zmianę zapewniają zespołowi instrukcje 
lub wsparcie;
zespół jest otwarty na analizę różnych  y
sposobów wykonania zadań i adaptuje 
się do zmian;
podejmowanie skalkulowanego ryzyka  y
jest akceptowane. Błędy postrzega się 
jako okazję do nauki.

Optymalność wyników określana jest prze to, że: 
zespół stale osiąga znaczące rezultaty;  y
zadania są wykonywane;
zespół zaangażowany jest w utrzymanie  y
wysokich standardów dotyczących produk-
tywności, jakości i funkcji obsługowych;

zespół czuje się w obowiązku uczyć się  y
na błędach i stale dążyć do poprawy 
wyników;
efektywne umiejętności rozwiązywa- y
nia problemów i podejmowania decyzji 
pozwalają pokonać przeszkody i promują 
kreatywność;
zespół koordynuje działania z innymi,  y
właściwymi zespołami, sprzedawcami 
i klientami.

Dostrzeganie wkładu i docenianie przejawia 
się w tym, że:

osiągnięcia indywidualne i zespołowe  y
często spotykają się z uznaniem ze stro-
ny lidera i członków zespołu;
członkowie zespołu mają poczucie oso- y
bistych dokonań i wkładu w realizację 
zadań;
wkład zespołu dostrzega i docenia nad- y
rzędne struktury organizacyjne;
członkowie zespołu czują się ważną  y
i szanowaną częścią wspólnoty;
zespół świętuje sukcesy i osiągnięcie  y
kolejnych kamieni milowych.

O morale zespołu świadczy to, że: 
członkowie zespołu są pewni tego, co  y
robią, pełni entuzjazmu w stosunku do 
wysiłków zespołu, zaangażowani w dą-
żenie do sukcesu;
zespół zachęca do ciężkiej pracy, lecz  y
także do dobrej zabawy w jej trakcie;
członkowie zespołu mają silne poczucie  y
dumy i satysfakcji z pracy zespołu;
członkowie mają silne poczucie zaufa- y
nia, przenika ich duch pracy zespołowej;
członkowie zespołu wypracowali relacje  y
zapewniające wsparcie i wzajemną tro-
skę o siebie, pomagają sobie nawzajem.

Podsumowanie
By zbudować wysokowydajny zespół trzeba 
więc podjąć szereg różnorodnych działań. 
Przede wszystkim należy poznać i zrozumieć 
procesy dynamiczne i wzorce zachowań w nim 
występujące. Zarówno lider, jak i członek 
zespołu, powinien robić znacznie więcej, niż 
tylko słuchać i mówić. Wydaje się, iż najważ-
niejszą staje się w tej sytuacji umiejętność 
właściwego obserwowania zespołu w dzia-
łaniu, choćby dlatego, że grupy są niezwykle 
złożonymi organizmami, a właśnie w działa-
niu można dostrzec ich cechy. 

Elementy grupy/Interakcja w zespole

Ważne jest to o tyle, że często występują 
w zespole liczne podgrupy, o różnej liczbie 
osób, cechach osobowości, aspiracjach czy 
zdolnościach. Bez tych działań oraz wielu im 
podobnych nie może być raczej mowy o zbu-
dowaniu wysokowydajnego zespołu. 

PROCES

INTERAKCJA W GRUPIE

TREŚć

CO

ZADANIE FUNKCJONOWANIE GRUPy

JAK

NOWOCZESNE 
ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

STUDIA PODyPLOMOWE W GDAńSKU

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
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Organizatorem Wyborów Miss 
Ziemi Pomorskiej było Przedsię-
biorstwo Imprez Artystycznych 

„Impresario” Henryk Czoska. W Jury 
pod przewodnictwem przedsiębiorcy 
Marka Nowotnego oprócz laureatek 
poprzednich edycji imprezy, zasiedli 
m.in. niżej podpisany red. nacz. Prze-
glądu Samorządowego „Pomorze” 
i prezes konkursu Miss Polski Gerhard 
Parzutka von Lipinski. 

Janusz Rokiciński

WyBORy MISS ZIEMI POMORSKIEJ 2019

Byłem jurorem
W sali teatralnej NOT w Gdańsku, 
11 maja, o tytuły Miss rywalizowało 
12 pełnoletnich pań, 6 nastolatek 
i 6 panów. Gwiazdą muzycznej 
części wieczoru był Andre. 

Wyniki
Miss Ziemi Pomorskiej 2019 – Aleksandra Melnyczek nr 6 (24 lata, z Tucholi), 
I vice Miss Ziemi Pomorskiej 2019 – Aleksandra Sokołowska nr 12 (23 l, Gdańsk),
II vice Miss Ziemi Pomorskiej 2019 – Oliwia Bednarek nr 10 (20 l, Tczew). 

Miss Nastolatek Ziemi Pomorskiej 2019 – Dominika Bieńczak nr 15 (17 l, Słupsk),
I vice Miss Nastolatek Ziemi Pomorskiej 2019 – Zuzanna Dobrzyńska nr 17 (15 l, Kolnik). 

Mister Wybrzeża 2019 – Piotr Stiller nr 23( 23 l, Gdynia), 
I vice Mister Wybrzeża – Mateusz Komorowski nr 25 (23 l, Starogard Gdański). 

Miss Bikini Azulena – Zuzanna Dobrzyńska nr 17 (15 l, Kolnik), 
Miss Oryginalności – Oliwia Borawska nr 1 (18 l, Wejherowo),  
Miss Publiczności – Izabella Muszyńska nr 2 (18 l, Tczew).
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Najpiękniejsi

Miss Pomorza 2019 Miss Nastolatek 2019 Mister Wybrzeża 2019

Z mikrofonem piękna Wiktoria Rokicińska (nr 3) z Torunia

Na miejscu można było wziąć 
udział w licznych zajęciach 
np. treningi alpinistyczne, 

turnieje strzeleckie, gry terenowe, 
tańce, pływanie kajakami i łódkami. 
Festyn był tylko urozmaiceniem dla 
znacznie ważniejszej idei, jaka przy-
świeca organizatorom. 

Europejskie programy
250 harcerzy Chorągwi Gdańskiej ZHP 
przyjechało do Garczyna w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich. Przy-
jechali z pięciu powiatów województwa 
pomorskiego, w których realizują progra-
my dofinansowywane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS). 
Partnerami programów realizowanych 
przez harcerzy są Powiatowe Cen-
tra Pomocy Rodzinie i inne ośrodki 
pomocy. 
– Chodzi przede wszystkim o pomoc 
specjalistyczną – powiedziała „Kuriero-
wi” Hanna Zglińska z Chorągwi Gdań-
skiej ZHP. – Każdemu dziecku, które do 
nas przyjdzie, zostanie stworzony indy-
widualny plan rozwoju. Spotyka się ono 
z psychologiem, który określa, czego 
to dziecko by potrzebowało. I wtedy 
oferujemy mu dwutorową pomoc – po 

GARCZyN

Festyn z ideą. Harcerze pomagają rodzinie
Mnóstwo atrakcji czekało na przybyłych w sobotę (18 maja) do Garczyna, gdzie przy Powiatowym Centrum Młodzieży 
odbył się Harcerski Weekend z Rodziną. Impreza była też okazją do zaprezentowania ważnych programów realizowanych 
przez harcerzy ze środków UE. 
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pierwsze, spotkania z psychologiem, 
socjoterapeutą czy logopedą – czyli 
usługi, których często brakuje w mniej-
szych miastach, takich jak np. Koście-
rzyna. Oprócz tego, rozwijamy dzieci 
w ich zainteresowaniach: mamy zajęcia 
fotograficzne, z kodowania i robotyki, 
plastyczne. Generalnie – gdy psycho-
log określi zainteresowania dzieci, 
my tworzymy pod tym kątem grupy, 
w których mogą je one rozwijać. Tego 
zwykle brakuje w mniejszych miastach 
– dodaje pani dh Hanna. 

dariusz Tryzna (kurier kaszubski)

Zakład Produkcji Mebli
„FENIKS”

Spółka z o.o.
Wolny Dwór 48, 83-250 Skarszewy

SEKRETARIAT – tel. +48 58 56 00 330, fax +48 58 56 00 332, e-mail: sekretariat@feniks-meble.pl
DZIAŁ HANDLOWY – e-mail: kontakt@feniks-meble.pl

Zatrudnimy
tapicerów
i szwaczki
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We wszystkich dotychczaso-
wych startach zawodnik 
teamu Simbesco (z kartą 

klubu z Opola) stał na podium, jeździ 
na wszystkie zawody najwyższej rangi 
w kategorii Easy 60 w Europie (max. 
prędkość ok. 120 km/h, wiek zawod-
ników 9–13 lat). We Włoszech zdobył 
3 miejsce w Cervi, 4 miejsce na Dai 
Trophy w Ali (nagradzana jest pierw-
sza piątka). Wygrał zawody w kate-
gorii easy mlady w: Brucku (Austria), 
Cheb (Czechy) i Vysoke Myto (Cze-
chy) a w kat. open Easy 60 w Cheb 
był drugi. 
– W tym sezonie planuję pojechać cały 
Puchar Morav (Mistrzostwa Słowacji) 
i Mistrzostw Czech (najmocniej obsa-
dzane zawody po mistrzostwach Włoch 
i finale światowym – red.) – podkreśla 
młody zawodnik, a jego manager (tata) 
Daniel Parulski dodaje, że w Mistrzo-
stwach Polski, gdzie Oliwier nie star-
tował, jechało 42 zawodników. – W Mi-
strzostwach Czech średnia przekracza 
220. Głównie startują zawodnicy z Ro-
sji, Niemiec, Austrii, Węgier, Szwaj-
carii, Ukrainy oraz oczywiście Czech 
i Słowacji. Oliwier jest liderem tych 
cykli. W mistrzostwach Słowacji, z 6 
rozegranych wyścigów wygrał 5 a raz 
był 2, zdobył 145 na 150 punktów i jest 
niekwestionowanym liderem. W Pu-
charze Czech, w 3 wyścigach Oliwier 
zdobył 67 punktów z 70 możliwych.

100% polski zespół 
Te sukcesy są dostrzegane w Polsce 
i w Czechach, gdzie piszą i mówią 
o Oliwierze, że to „ich zawodnik” śle-
dząc i podając wyniki każdego startu 
(w czeskiej telewizji są relacje z zawo-
dów). Włoski producent tej serii Birel 
Art nagrał z Oliwierem reklamówkę 
zawodów w Ali Dai Trophy. Poczyna-
nia naszego „eksportowego kierowcy” 
regularnie opisuje „Polski karting”. 
Po sukcesach zgłosiły się dwa teamy 
fabryczne chcące „zatrudnić” Oliwiera 
u siebie, jednak rodzice nie wyrazili 
zgody na taki krok. 
– Ambicją i planem na ten sezon jest 
zdobycie i wygranie dwóch klasyfika-
cji generalnych (Mistrzostwo Morav 
i Czech) jako w 100% polski zespół – 
podkreśla Daniel Parulski. – Nasz team 
składa się z czterech osób: pierwsza – 
zajmuje się silnikami, druga – naprawa-
mi, trzecia – ustawia set upy (ciśnienie 
w oponach, wysokość podwozia wózka, 
rozstaw osi, balans wagi, regulacja 
gaźnika, dobór dysz, wybór silnika do 
specyfikacji toru, ilość paliwa, kąty na 

KARTING

Oliwier wygrywa kolejne zawody „easy mlady”
Dziewięciolatek ze Starogardu 
Gdańskiego, a nie jak uparcie podaje 
prasa „opolanin”, Oliwier Parulski 
bardzo udanie rozpoczął sezon 2019.

drążkach kierowniczych itp.) a czwarta 
– logistyką.

Komfort pracy i jazdy
Oliwier ma zapewniony budżet (po-
przez firmy europejskie) co zapewnia 
zespołowi duży komfort pracy. 
– Nie musimy się zastanawiać: czy za-
wodnik jedzie na starej ramie, zużytych 
oponach, jeżeli zdarzało się, że tor bar-
dzo szybko „zużywał” ogumienie Oli-
wier miał to dyspozycji 4–5 komplety 
nowych opon na weekend, co wcześniej 
nie było nawet do pomyślenia. 
W motosporcie ważny jest balans 
sprzętu i zawodnika. Oliwier w bieżą-
cym roku wykorzystuje 100% sprzętu 
dając z siebie więcej, niż ktokolwiek 
oczekiwałby. Nie chce kalkulować. Dla 
niego liczą się tylko pierwsze miej-
sca, co podoba się widzom. Polska ma 
w kartingu niewielkie tradycje a Oli-
wer jest ambasadorem tej dyscypli-
ny, otrzymującym wielkie owacje od 
publiczności. 

Bardzo ofensywną jazdę
i wolę walki pokazał na torze w Ali 
we Włoszech, gdzie jadąc na drugiej 
pozycji, uderzony w tył pojazdu i wy-
pchnięty z toru spadł na miejsce 24, po 
czym „zebrał się” i dojechał do mety na 
czwartym miejscu! Widzą tak ogromną 
determinację zawodnika team zde-
cydował, że w sierpniu dziewięciola-
tek wystartuje w zawodach Mini Rok 
(prędkość ok 130 km/h, zawodnicy do 
14 lat, waga 110 kg). W tej kategorii 
można jechać dowolnym podwoziem 
(silnik Vortex) a czas pokonywania 
okrążenia powinien być o ok. 1 sek. 
szybszy (od easy 60). 
– Będzie to nasz kolejny krok do World 
Series Karting, gdzie przy dowolności 
podwozia dopuszczalny jest dowolny 
silnik o określonych parametrach. Jest 
to już taki „wyścig zbrojeń”, czasy okrą-
żeń powinny być lepsze o ok. 2 sekundy 
w porównaniu do easy 60 – dodaje 
Pan Daniel.

Gdy pisałem 
artykuł do Oliwiera dotarła przesyłka 
z fabryki Birel Art (2 podwozia przygo-
towane do startów w serii MINI). Po 
spersonalizowaniu ustawień (fotela, 
pedałów i rozłożenia balastu) ustawie-
niu) Oliwier rozpocznie testy i starty 
próbne nowym podwoziem. 
– Priorytetem na ten sezon i następny 
będzie jazda w serii easy 60 uczącej 
precyzyjnej techniki, której twarzą jest 
m.in. Robert Kubica czy Daniele Ric-
ciardo – zapewniają członkowie teamu 
Simbesco i liczą na kolejne sukcesy 
Oliwiera.

RedJ 
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Ktoś kiedyś bardzo pięknie powie-
dział, że pielęgniarki towarzy-
szą człowiekowi od chwili jego 

narodzin, aż po śmierć. Spotykamy je 
przecież w ośrodkach zdrowia, w szpi-
talnych salach, na blokach operacyj-
nych, na oddziałach położniczych, 
w szkołach, w zakładach opiekuńczo 
– leczniczych, hospicjach, sanatoriach, 
a gdy zajdzie taka potrzeba, również 
w domu chorego. Pielęgniarka musi 
być cierpliwa, współczująca, pogodna… 
I taka jest. 
„Złoty Czepek” to wyjątkowa nagroda, 
którą można otrzymać tylko raz w ży-
ciu zawodowym, przyznawana jest 
pielęgniarkom i położnym zasłużonym 
w pracy w służbie zdrowia oraz na rzecz 
środowiska pielęgniarskiego. 
– Zwieńczeniem współpracy z samo-
rządem pielęgniarskim jest coroczna 
uroczystość wręczenia nagród i wy-
różnień – podkreśla wicestarosta sta-
rogardzki Patryk Gabriel. – To wielki 
dzień dla pań pielęgniarek i położnych, 
ale też zasłużona nagroda za ich ciężki 
trud codziennej pracy. 
– Jest to nagroda za bardzo dobrą pracę 
– zauważa Marzena Olszewska-Fryc, 
wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
– O tę nagrodę zazwyczaj wniosku-
je pracodawca, następnie zbiera się 
kapituła, która sprawdza wszystkie 
wnioski. Jest nam niezmiernie miło, że 
możemy wręczać nagrody i wyróżnie-
nia. Są one za długoletnią, sumienną 
i etyczną pracę. 
– „Złote Czepki” oraz wyróżnienia to 

W poniedziałek, 27 maja, pielęgniarki i położne pracujące w Kociewskim Centrum Zdrowia i DPS w Szpęgawsku 
otrzymały z rąk wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Marzeny Olszewskiej-
Fryc odznaczenia „Złoty Czepek” i Dyplomy Uznania. Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym 
w Starogardzie Gdańskim.

Towarzyszą człowiekowi od narodzin...

cenny dowód uznania – przyznaje Wio-
leta Pawłowska, naczelna pielęgniarka 
w Kociewskim Centrum Zdrowia. – Jest 
to prestiżowa nagroda. 
Pielęgniarka i położna to z pewnością 
jeden z trudniejszych zawodów. Wyma-
gający bowiem specjalistycznej wiedzy, 
konkretnych umiejętności, psychicznej 
i fizycznej odporności, a także – a może 
przede wszystkim – czystej, ludzkiej 
życzliwości. 
– Aby otrzymać wyróżnienie trzeba 
dobrze wykonywać swoją pracę – nie 
kryje Brygida Szulc-Glinkowska, pie-
lęgniarka oddziału okulistycznego 
KCZ. – Idąc do szkoły pielęgniarskiej, 
trzeba wiedzieć, po co się tam idzie 
i że ten zawód ma być wykonywany 
do emerytury. 
– Praca pielęgniarki oznacza solidną, 
ciężką pracę i poświęcenie dla zakładu 
pracy – przyznaje Elżbieta Flissikowska, 
kierownik bloku operacyjnego w KCZ. 
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– Trzeba tę pracę po prostu lubić. 
Praca pielęgniarki to wiele wyrzeczeń, 
to dostosowanie życia całej rodziny do 
zmiennego trybu pracy. Odpowiedzial-
ność, którą ponoszą osoby pracujące 
w tym wymagającym zawodzie, nie-
ustannie wzrasta.
– Panie pielęgniarki i położne są fila-
rem systemu państwowej służby zdro-
wia, a szczególnie tej jego części, która 
nazywa się szpitalnictwem – podkreśla 
Adama Magiełka, prezes Kociewskiego 
Centrum Zdrowia. – Trudno wyobra-
zić sobie funkcjonowanie jakiegokol-
wiek oddziału szpitalnego, który by 
nie dysponował odpowiednią liczbą 
wykwalifikowanego personelu pie-
lęgniarskiego. Od pań pielęgniarek 
i położnych wymaga się wysokich 
kwalifikacji zawodowych, które na 
dodatek trzeba systematycznie uzu-
pełniać i pogłębiać.
„Złoty Czepek” otrzymały: – Elżbieta 
Flissikowska (blok operacyjny KCZ), 
Brygida Szulc-Glinkowska (oddział 
okulistyczny KCZ), Helena Dawicka (od-
dział ginekologiczno-położniczy KCZ), 
Ewa Ciesielska (oddział kardiologiczny 
KCZ), Danuta Bonda (oddział chirur-
gii ogólnej KCZ), Celina Pająk i Beata 
Waśniewska (pielęgniarki w Domu 
Pomocy Społecznej w Szpęgawsku)
Wyróżnienia wręczono: Małgorzacie 
Kłos, Grażynie Knuth, Lucynie Świat-
czyńskiej, Danucie Januszewskiej, Be-
acie Klaman), Katarzynie Dąbrowskiej-
Szambowskiej, Alicji Flaga i Annie 
Stormowskiej. 

ewa macholla 

W uroczystym otwarciu wzięła 
udział wiceminister sportu 
Anna Krupka, która jako wie-

loletni kibic pięściarstwa olimpijskiego 
podkreślała rolę boksu w rozwoju spor-
tów olimpijskich i wspominała świet-
nie zorganizowane wydarzenia (mecze 
Polska - Turcja, Polska - Rosja).
Reprezentujący Pomorski Okręgowy 
Związek Bokserski młodzi pięścia-
rze (kadeci) zdobyli łącznie dziewięć 
medali. Złote medale zdobyli Julia 
Wasiakowska (kat 50 kg) WKB Gryf 
Wejherowo i Remigiusz Runowski (70 

9 medali. Sukces pomorskich pięściarzy
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w boksie wystartowało ponad 150 zawodników i zawodniczek, 
w tym silna reprezentacja naszego okręgu POZB.

kg) Orkan Lębork, a srebrny Myro-
slawa Vakulenko (46 kg) UKS Nowi 
Polnica. 
Z brązowymi medalami z OOM wra-
cają: Igor Stefaniak (46 kg) Boxing 
Team Chojnice), Konrad Stawicki (48 
kg) WKB Gryf Wejherowo, Wiktor Ba-
niak (50 kg) KS Ring Kociewie, Julia 
Zygmańska (63 kg) Boxing Team Choj-
nice, Zuzanna Kamińska (66 kg) Boxing 
Team Chojnice i Błażej Dunajski (75 
kg) KS Ring Kociewie.

Opr. RedJ 
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Uroczystość rocznicowa  
oswobodzenia KL Stutthof
W czwartek 9 maja na terenie byłego niemieckiego, nazi-
stowskiego obozu Stutthof odbyła się uroczystości z okazji 
74. rocznicy oswobodzenia KL Stutthof. W imieniu Wojewody 
Pomorskiego Dariusza Drelicha, pomordowanym pokłonił się 
Ireneusz Szweda, doradca wojewody.
Jak można przeczytać na stronie Muzeum Stutthof w Sztuto-
wie – Z ogólnej liczby około 110 000 więźniów około 24 600 
przeniesiono do innych obozów koncentracyjnych. W wyniku 
zastosowania bezpośrednich metod uśmiercania więźniów, wy-
tworzonych ekstremalnych warunków bytowych, chorób, braku 
opieki lekarskiej oraz ciężkiej pracy, zwłaszcza w podobozach, 
a także w wyniku ewakuacji obozu – liczbę ofiar szacuje się na 
około 63 000 do 65 000. Wśród nich około 28 000 to więźniowie 
narodowości żydowskiej. Około 23 000 zmarłych więźniów to 
ofiary obu ewakuacji KL Stutthof.

Olga B. na podstawie informacji  
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wiadomości z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

100-lecie OSP w Trzcianie
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie (gm.Ryjewo) obchodzi 
jubileusz 100-lecia. Na uroczystości Wojewodę Pomorskiego 
Dariusza Drelicha reprezentował doradca Ireneusz Szweda. 
Odczytał on, skierowany do strażaków, list Joachima Brudziń-
skiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji.
– Dzisiejsze święto to wyraz uznania dla trudu i poświęcenia dla 
strażaków ochotników, którzy w życiu kierują się zasadą „Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek”. W tych słowach wyraża się 
poświęcenie i oddanie drugiemu człowiekowi. Profesjonalnie 
wykonując swoje obowiązki dajecie poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańcom (...). Życzę wielu sukcesów zarówno w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. Mam świadomość, jak trudne 
jest łączenie służby i życia rodzinnego, dlatego też najserdecz-
niejsze życzenia kieruję również do rodzin strażaków – napisał 
szef MSWiA.

Olga B. na podstawie informacji  
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Krystian Każyszka, szef grupy 
Rocky Boxing i organizator Tur-
nieju Wagi Ciężkiej (z nagrodą 

100 tysięcy złotych i kontraktem 
dla zwycięzcy) nie krył zadowolenia 
z poziomu walk rozegranych na gali, 
na Gali Rocky Boxing Night transmi-
towanej przez Polsat. 

Wyniki Turnieju TWC 
Debiutujący na zawodowym ringu 
Mistrz Polski Seniorów Mateusz Ciele-
pała (1-0, 1 KO) udanie rozpoczął zawo-
dową karierę, pokonując przed czasem 
(II runda, KO) Saszę Pawliuka. 
Utalentowany Kacper Meyna 1-0) 
wygrał w debiucie, po dobrej walce, 
jednogłośnie na punkty (3 x 39-37) 
z Krystianem Arndtem (0-1) i awanso-
wał do półfinału turnieju gdzie spotka 
się z  Pawłem Sowikiem (3-2, 2 KO). 
Sowik pokonał niejednogłośną (39-37, 
38-38, 39-37) decyzją sędziów Michała 
Bołoza (2-1, 2 KO). Sowik zadał więcej 
ciosów (175:154) ale to Bołoz trafiał 

Rocky Boxing Night w obiektywie
Walki bokserskie rozgrzewały 
emocje kibiców, którzy do 
ostatniego miejsca wypełnili 10 maja 
halę „Sokolnia” w Kościerzynie. 

celniej (68:55) i to on, w mojej ocenie, 
mógł wygrać...

Ciekawsze walki
W wadze ciężkiej Sergiej Werwejko 
mimo kiepskiej dyspozycji pokonał 
słabego Petra Frohlicha (2-25-1, 1 KO). 
W junior półśredniej Rafał Grabowski 
(4-1-1, 1 KO) zremisował (59-55, 56-58 
i 57-57) z Damianem Tymoszem (0-0-

1). W junior średniej najmłodszy polski 
pięściarz zawodowy Kewin Gruchała 
(4-0, 1 KO) zdeklasował (3 x 40-33) 
debiutanta Wiktora Romanowicza (0-
1). W półciężkiej Pawel ''Furia''Czyżyk 
(4-1) pokonał (60-54, 58-57 i 58-56) 
Maksa  Miszczenkę  (3-1, 1 KO). 
Redakcja „Przeglądu” dziękuje promo-
torowi Każyszce za zaproszenie.

Janusz Rokiciński

Urzędnicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
to fani Lechii Gdańsk, dlatego też 8 maja br. 
przywitali siarczystymi brawami reprezenta-
cję Lechii Gdańsk, która odwiedziła Pomorski 
Urząd Wojewódzki. Gospodarz spotkania Woje-
woda Pomorski Dariusz Drelich nie krył emocji. 
– Dziękuję wam, że puchar wrócił na Pomorze. 
Teraz pora na mistrzostwo Polski!
Reprezentanci Lechii to: Adam Mandziary, 
prezes zarządu, Janusz Biesiady, wiceprezes, 
Janusz Melaniuk, dyrektor sportowy, Piotr 
Stokowiec – trener I drużyny, Flavio Paixao , 
kapitan drużyny i Tomasz Motyka, dyrektor 
zarządzający.
– Wiemy, że nie jest tak łatwo wygrać, chciał-
bym wyrazić podziw za hart ducha i walkę do 
ostatniej sekundy spotkania.(…). Życzymy wam, 
żebyście dalej grali z taką formą i wiarą w zwy-
cięstwo. Liczymy, że w tym roku będziemy 
świętować podwójnie – mówił wojewoda.
Kapitan drużyny, Flavio Paixao zapewnił – 
To sukces wszystkich, którzy pracowali dla 
klubu. Cała drużyna jest bardzo szczęśliwa, 
ale wszyscy chcemy więcej.
Już po raz drugi w historii Lechia Gdańsk 
zdobyła Puchar Polski. Decydujący był gol 
Artura Sobiecha, zdobyty w doliczonym cza-
sie drugiej połowy. Finał Totolotek Pucha-
ru Polski – mecz finałowy odbył się 2 maja 
2019 na Stadionie Narodowym w Warszawie.  
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk 0:1  
Bramka: Artur Sobiech (90+6.) Lechia Gdańsk 
wystąpiła w składzie : Zlatan Alomerović – Joao 
Nunes, Michał Nalepa, Błażej Augustyn, Filip 
Mladenović, Tomasz Makowski, Daniel Łukasik 
(90+1. Steven Vitoria), Jarosław Kubicki, Konrad 
Michalak (69. Artur Sobiech), Lukas Haraslin 
(90+9. Patryk Lipski), Flavio Paixao (k).

Olga B. na podstawie informacji  
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Puchar Polski  
na Pomorzu
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Kwalifikacje Rolnicze 
do uzyskania na studiach podyplomowych 
w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej 
w Gdańsku

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
W  Ostrołęce informacje i zapisy  
pod numerem tel. 29 769 15 26; 29 769 18 31; 881 777 258

Kwalifikacje nadające uprawnienia do prowadzenia działalności 
rolniczej można uzyskać kończąc dwusemestralne studia 
podyplomowe w zakresie ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ ROLNICZĄ. 
Odpowiadają one wymogom, o których mowa w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent 
strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich. 

Głównym celem studiów jest wyposażenie 
słuchaczy w kompleksową i usystematyzowaną 
wiedzę oraz ukształtowanie umiejętności 
związanych z ekonomiką rolnictwa, organizacją 
i technologią produkcji rolnej, marketingiem 
usług i artykułów rolnych oraz rachunkowości 
rolniczej i agrobiznesu. Program kształcenia 
realizowany jest w formie niestacjonarnej podczas 
265 godzin zajęć dydaktycznych, z czego około 
40% z wykorzystaniem technik kształcenia na 
odległość. Warunkiem ukończenia studiów jest 
uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów 
i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych 
w programie studiów oraz pozytywnej oceny 
z przygotowanego w ramach seminarium projektu 
(np. biznesplan wybranej działalności rolniczej). 

Studia mogą być dofinansowane przez Krajowy 
Fundusz Szkoleniowy.


