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Szkoła Odkrywców
Talentów

22 marca w Sopocie odbyła się wielka uroczystość
– Gala Evening Pracodawców Pomorza, podczas
której wręczono nagrody „Pomorski Pracodawca Roku 2011”
i Nagrodę Gospodarczą „Złoty Oxer”.

W

Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Czeczewie (gmina Przodkowo, powiat kartuski) odbyło się uroczyste nadanie tytułu
„Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł przyznany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, jest bardzo prestiżowy, ponieważ zaświadcza
o tym, iż placówka od wielu lat aktywnie odkrywa
i promuje uzdolnionych uczniów. Wspiera uczniów
kładąc nacisk na indywidualne podejście do każdego ucznia. W całym powiecie kartuskim tym
zaszczytnym laurem może pochwalić się tylko Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach,
zaś w całym województwie kilkadziesiąt placówek
spośród kilku tysięcy szkół. Akcja przyznania tego
tytułu odbywa się pod patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej i służy stworzeniu ogólnopolskiej mapy szkół, które wspierają uczniów. Zespół
Szkół w Czeczewie także można znaleźć na Polskiej
Mapie Szkół Odkrywców Talentów. Szkoła przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania
uzdolnień dzieci i młodzieży, swoją pracę dydaktyczną opiera na dziedzinach pracy dodatkowej
i aktywności w obszarach: zajęć artystycznych,
sportowych, medialnych i literackich. Prowadzone jest także Szkolne Koło Caritas, które pomaga
najuboższym uczniom. Partnerami w prowadzonych zajęciach są: Gmina Przodkowo, Stowarzyszenie Tacy Sami, Polski Związek Rugby, Caritas
Archidiecezji Gdańskiej, Zrzeszenie KaszubskoPomorskie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Przodkowie. 
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Projekt ELMOS

P

rzedstawicielki gminy Trąbki Wielkie (powiat gdański) uczestniczyły w konferencji partnerów projektu pn. „ELMOS – Przedstawienie elektrycznej mobilności jako intermodalnego środka transportu
w miastach o małej i średniej wielkości w obszarze Południowego Bałtyku”. Spotkanie odbyło się
w mieście Rostock w Niemczech. Partnerami w Polsce są Miasto Malbork oraz Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa, natomiast partnerami zagranicznymi są Szwecja i Niemcy. Na spotkaniu tym
przybliżono sposób realizacji projektu, mówiono o rozwiązaniach, które należy stosować w projekcie
oraz o rozliczeniu finansowym projektu. Projekt ELMOS jest kontynuacją polityki rowerowej gminy
Trąbki Wielkie. W marcu 2011 roku uchwałą nr 26/IV/2011 radni gminy przyjęli Raport certyfikacji polityki rowerowej BYPAD. W raporcie tym zapisano 24-miesięczny plan działań mających na celu poprawę
polityki rowerowej w gminie. Certyfikacja miała na celu określenie zadań jakie powinna podjąć gmina,
aby poprawić warunki jazdy rowerem, zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów na drogach, zwiększyć
świadomość mieszkańców w kwestii korzystania z rowerów, poprzez informowanie ich o korzystnym
wpływie jazdy na rowerze na zdrowie oraz środowisko naturalne, zachęcić mieszkańców do rekreacyjnej
jazdy na rowerze oraz do dojeżdżania rowerem do pracy i do szkoły itp. Projekt ELMOS ma na celu
upowszechnianie roweru jako środka transportu oraz wprowadzenie rowerów elektrycznych, które
pozwalają na przemierzanie odległości w bardzo szybkim czasie. W ramach projektu będą zakupione
stojaki na rowery, zostaną wyznaczone oraz oznakowane trasy rowerowe, gmina będzie dążyła do uspokojenia ruchu na jezdni, aby rowerzysta i pieszy czuł się bezpieczniej na drodze, zostaną przeprowadzone
również działania informacyjno-promocyjne. Gmina otrzyma kilka rowerów elektrycznych, które będą
wypożyczane mieszkańcom. 
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]] Z cyklu: dobry obyczaj

Na języku

Tu

znajdują się tylko rady, a właściwie mini poradnik dla wszystkich tych, którzy dużo wiedzą i dla tych, którzy chcą się dowiedzieć. Czasami muszą coś publicznie powiedzieć, a nie
bardzo wiedzą jak to zrobić, żeby nie narazić się na śmieszność, a co
najważniejsze osiągnąć cel, który sobie wyznaczyli. Przecież każdemu
z nas zdarza się zabrać głos na spotkaniu, zebraniu czy sesji. Nieraz
trzeba przemówić, podziękować, złożyć życzenia, wznieść toast lub
wygłosić mowę nad grobem kogoś bliskiego. Mam nadzieję, że publikacja będzie dyskretnie przydatna dla tych, co wszystko wiedzą
i dla tych co wiedzą niewiele, żeby był to język bogaty, poprawny,
sprawny i skuteczny. Kiedy piszemy, a zwłaszcza kiedy mówimy ojczystym językiem, rzadko zastanawiamy się nad tym, jak to robimy.
Najczęściej chcemy tylko przekazać komuś jakąś wiadomość, wyrazić
swoje emocje lub uczucia, na przykład zadowolenie, zachwyt, ból.
Chodzi więc zwykle o to, by coś wyrazić. Zwracamy więc uwagę
na treść tego, co mówimy, a nie na formę. Dopiero w szczególnych
sytuacjach zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że istnieją różne,
lepsze i gorsze, sposoby układania myśli, aby rozmówca je zrozumiał:
że nie do każdego można się zwracać per koteczku czy per stary.
Tymczasem wcale tak być nie musi. Bo język jest także narzędziem
oddziaływania na innych, wpływa na ich zachowanie.
Z Wielkanocą wiąże się kilka tradycyjnych potraw i zwyczajów, których nazwy są dość ciekawe. Na przykład nazwa typowych dla świąt
bab wielkanocnych – pochodzi od ich kształtu, węższe u góry, szersze
u dołu, niczym wielkie spódnice. Alleluja (hebrajskiego), w którym
hallelujah oznacza „Chwalcie Boga”. 

ośćmi honorowymi gali byli marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk i metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź.
Głównym sponsorem gali była Pomorska Spółka Gazownictwa.
Decyzją kapituły konkursu statuetkami nagrodzeni zostali pracodawcy
w ramach zasady Primus Inter Pares (najlepszy spośród równych). Statuetkę
„Pomorski Pracodawca Roku 2011” otrzymali: w kategorii „małe przedsiębiorstwo” – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Skarszewach,
w kategorii „średnie przedsiębiorstwo” – Międzynarodowe Targi Gdańskie
S.A., w kategorii „duże przedsiębiorstwo” – DCT Gdańsk S.A. Nagrodą
Gospodarczą „Złoty Oxer” nagrodzony został Drutex S.A. i prezes Leszek
Gierszewski, za dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa będącego obecnie
największym producentem stolarki otworowej z PVC w Europie oraz za
konsekwencję i determinację w budowaniu własnej firmy, której wyroby są
eksportowane na rynki całego świata.
Konkurs „Pomorski Pracodawca Roku”, organizowany przez organizację
Pracodawców Pomorza, odbywa się pod honorowym patronatem marszałka
województwa pomorskiego i wojewody pomorskiego. Celem konkursu jest
m.in.: prezentacja i promocja firm przyjaznych pracownikom, otoczeniu,
mających korzystny wpływ na rozwój gospodarczy pomorskiego regionu,
upowszechnianie dobrych praktyk i społecznej odpowiedzialności pracodawcy
oraz promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku pracodawcy. Nagroda
Gospodarcza „Złoty Oxer” nazwą nawiązuje do pięknej dyscypliny sportu,
jaką są skoki jeździeckie. Oxer jest trudną podwójną przeszkodą w skokach
jeździeckich. Zarząd Pracodawców Pomorza co roku zastanawia się, która
z pomorskich firm dokonała odważnego skoku w przyszłość i zrobiła go odnosząc niekwestionowany sukces. 
Statuetka
Pomorski
Pracodawca
Roku

Statuetka „Złoty Oxer”

Z okaz ji Świąt Wielkanocnych
wiosennego nastroju, ciepłej radosnej atmosfery,
miłych spotkań z najbliższymi
oraz smacznego jajka i mokrego dyngusa
wszystkim Klientom
życzy
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
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www.pubmemories.pl
facebook: memories pub

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
(rok założenia 1899 – najstarszy bank na Kaszubach)
Bank Spółdzielczy w Sierakowicach
ul. Kartuska 3, 83-340 Sierakowice
tel. +48 58 684 67 30
fax +48 58 684 67 39
e-mail: bssierakowice@wp.pl
www.bssierakowice.pl
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