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„Sukcesy i wyzwania edukacji z perspektywy
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
„Sukcesy i wyzwania edukacji z perspektywy Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki” – pod takim hasłem w piątek 9 grudnia 2011r w Chojnicach odbyła się konferencja,
której celem było zainspirowanie uczestników do działań
z zakresu edukacji z wykorzystaniem szansy, jaką daje
Europejski Fundusz Społeczny.
Gospodarzem konferencji był Regionalny Ośrodek
Europejskiego Funduszu Społecznego w Chojnicach prowadzony przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno” wraz z partnerem - Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.
W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele
lokalnych samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. edukacją
z terenu czterech powiatów (chojnickiego, człuchowskiego,
kościerskiego oraz kartuskiego) objętych działaniem Regionalnego Ośrodka EFS w Chojnicach. Kierownik Ośrodka –
Pani Joanna Adamiak - Nosińska wraz ze Starostą Powiatu
Chojnickiego – Stanisławem Skaja i Panią Urszulą Lange
– dyrektor Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego powitali
uczestników konferencji. Następnie Pani Ewa Lamparska –
Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawiła
referat nt.”Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych – problemy
i potrzeba zmian”. Występująca jako kolejny prelegent Pani
Aleksandra Łasicka – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w
Gdańsku (delegatura w Kościerzynie) omówiła podobny temat
w kontekście problemów i potrzeb edukacyjnych powiatów:
chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego i kościerskiego.
Kwestie dysproporcji w rozwoju edukacji na obszarach
wiejskich województwa pomorskiego i możliwości ich niwelowania z wykorzystaniem szans, jakie stwarza Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaprezentowała p. Zdzisława Hołubowska – animator Regionalnego Ośrodka EFS w Chojnicach.
W panelu dotyczącym tzw. „Dobrych praktyk”, czyli
przykładów zrealizowanych lub trwających jeszcze projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS swoje projekty a przy tym osiągnięcia
i przemyślenia zaprezentowali przedstawiciele szkół, insty-

tucji, stowarzyszeń. Każdy z przedstawionych projektów był inny, każdy wskazywał na nowe możliwości dostarczając ciekawych przykładów i pomysłów zaproszonym
gościom. Swoimi prezentacjami prelegenci udowodnili,
że można realizować ciekawe działania z zakresu edukacji.
Na koniec doradca ROEFS Chojnice Pani Wioleta
Senske-Kiedrowicz przedstawiła planowane konkursy na
rok 2012, w których będzie można uzyskać wsparcie na
edukację.
Konferencja trwała dłużej niż zaplanowali organizatorzy, dlatego że w trakcie prelekcji pojawiały się pytania od
zaproszonych gości. Pytania, które nie pozostały bez odpowiedzi. To spotkanie potwierdziło potrzebę wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi.
Podsumowując konferencję - cieszymy się z tak dużej
frekwencji i czynnego udziału w dyskusji zaproszonych gości.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. Mamy
nadzieję, że wiedza, którą podzieliliśmy się z Państwem,
okaże się użyteczna, przyczyni się do wdrażania nowych
pomysłów i własnego rozwoju.
Szczególne podziękowania kierujemy do prelegentów, których wystąpienia złożyły się na wysoki poziom merytoryczny konferencji.
Jolanta Neyman

Konferencja współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Fundusze europejskie na własny
biznes i rozwój
Przedsiębiorcy i osoby, które dopiero
myślą o własnym biznesie spotkali się wspólnie
7 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz
Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, aby poznać możliwości finansowania działalności gospodarczej
w ramach Inicjatywy JEREMIE.
JEREMIE to mechanizm pozadotacyjnego
wspierania przedsiębiorczości w postaci instrumentów inżynierii finansowej, czyli kredytów, pożyczek,
poręczeń i innych produktów kapitałowych. Województwo pomorskie jest jednym z zaledwie 5 województw w kraju, które podjęły się wdrażania tego
mechanizmu w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jest to
wstęp przed zmianą systemu finansowania rozwoju
przedsiębiorczości z tradycyjnego dotacyjnego na
rewolwingowy (odnawialny), który ma obowiązywać
w nowej perspektywie finansowania, czyli w latach
2014 – 2020.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się czym
jest JEREMIE i jak działa ten mechanizm, a także
mieli okazję zapoznać się z ofertą działających w
ramach tego instrumentu Funduszy Pożyczkowych
i Poręczeniowych. W roli prelegentów gościliśmy: p. Andrzeja Wojtal – przedstawiciela Banku
Gospodarstwa Krajowego, p. Ewę Kolak-Maciejewską – reprezentantkę Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i p. Rafała Mieleckiego – przedstawiciela Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego
i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń
Kredytowych. O trwających obecnie konkursach
adresowanych do przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka powiedziała konsultantka LPI
w Debrznie – p. Anna Kozicka.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie w kwestiach dotyczących oferty
produktowej poszczególnych funduszy: przeznaczenia, oprocentowania, prowizji, czy zabezpieczenia.

Spotkanie
informacyjne,
pn.
„Inicjatywa Jeremie dla rozwoju mikro i małych firm
z województwa pomorskiego” zorganizowane
zostało przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich w Debrznie i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu
Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
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Kącik Porad Obywatelskich
SEPARACJA -sposób rozwiązania wspólnoty małżeńskiej
Separacja to rozdzielenie małżonków
na skutek zerwania łączących ich więzi
duchowej, fizycznej i majątkowej. Rozkład
pożycia musi tu być zupełny, tak samo jak
i przy rozwodzie, ale nie musi być jeszcze
trwały.
Wyróżniamy:

– separację faktyczną – jest ona bezpośrednim
następstwem zachowań samych małżonków, nie zaś
skutkiem rozstrzygnięcia sądu;
– separację sądową – jej wystarczającą przesłanką jest zupełny rozkład pożycia, a polega na
usankcjonowaniu orzeczeniem sądowym stanu
separacji faktycznej ze skutkami typowymi dla orzeczenia rozwodu, z wyjątkiem całkowitego zniesienia
więzi małżeńskiej (rozwiązania małżeństwa).
Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą
zawrzeć kolejnych związków małżeńskich, a ich stan
cywilny nie ulega zmianie.

Separacja nie może być orzeczona, jeżeli:

wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych
małoletnich dzieci małżonków; z innych względów,
gdy orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
Przykład: separacja nie jest dopuszczalna np.
jeżeli jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, a
separacja stanowiłaby dla niego rażącą krzywdę.
Zgoda drugiego małżonka na separację nie
jest wymagana (nawet, jeżeli separacji żąda małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego).
W przypadku, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, sąd może orzec separację na podstawie
ich zgodnego wniosku. W takim przypadku sąd może
poprzestać na przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania małżonków. Małżonkowie mogą wystąpić z takim
żądaniem popartym wskazaniem okoliczności faktycznych. W tym przypadku sąd nie orzeka o winie rozkładu
pożycia. Sąd musi jednak ustalić czy istnieją okoliczności pozwalające orzec separację. W takim wypadku
postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym. Do

sądu wnosi się wówczas wniosek, a nie pozew.
Gdy rozkład pożycia nastąpił wyłącznie z winy
jednego z małżonków, sąd orzeka separację z winy
tego małżonka. Jeżeli winni są oboje - sąd orzeka
separację z winy obojga małżonków. Jeżeli brak
jest w ogóle winy po stronie małżonków, sąd orzeka
separację bez winy małżonków. Ustalenie winy poza moralną satysfakcją - ważne jest np. w takich
sprawach, jak świadczenia alimentacyjne.
Orzeczenie separacji powoduje powstanie
między małżonkami rozdzielności majątkowej. Nie
może zostać ona zmieniona w drodze umowy. Ustrój
rozdzielności majątkowej polega na tym, że każdy
z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty
przed powstaniem wspólności małżeńskiej, jak i
nabyty po jej ustaniu, oraz zarządza całym swoim
majątkiem samodzielnie. Nie ma wówczas małżeńskiego majątku wspólnego, a jedynie każdy z małżonków ma swój majątek osobisty. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym
separację dokonać podziału majątku wspólnego oraz
ustalić odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. Jeżeli zobowiązanie powstało w trakcie trwania
małżeństwa i przed orzeczeniem separacji, odpowiedzialność ponosić będą wspólnie (solidarnie) małżonkowie. Jeśli jednak miało to miejsce po orzeczeniu separacji przez sąd, to każdy małżonek będzie
odpowiadał samodzielnie za swoje długi.
Sąd na zgodne żądanie małżonków może orzec
o zniesieniu separacji. Następuje wówczas powrót
do sytuacji sprzed orzeczenia o separacji. Dotyczy
to m.in. ustroju rozdzielności majątkowej. Na zgodny
wniosek małżonków sąd znosząc separację może
utrzymać ustrój rozdzielności. Dla jasności wskazać tu należy, że przywrócenie wspólności majątkowej małżeńskiej w wyniku zniesienia separacji
i rozdzielności majątkowej nie powoduje automatycznie objęcia ustawową wspólnością majątku nabytego
przez każdego ze współmałżonków z osobna w okresie rozdzielności majątkowej towarzyszącej orzeczonej separacji. Majątek z tego okresu stanowi zatem

nadal majątek osobisty każdego z małżonków.
Jeżeli w rodzinie są małoletnie dzieci, sąd znosząc separację powinien orzec o władzy rodzicielskiej nad nimi.
Pozew lub zgodny wniosek o separacje należy
złożyć w sądzie okręgowym w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam mieszka. Gdy miejsce zamieszkania obu małżonków zostało zmienione, to sprawa o separację zostanie rozpatrzona
w sądzie okręgowym, właściwym dla miejsca
zamieszkania strony pozwanej.
Jeżeli pozwany małżonek wyjechał za granicę
lub jego dokładny adres jest nieznany, to sprawa
o separacje odbędzie się w sądzie, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania małżonka, który
składa pozew.

Osoby, które chcą złożyć pozew o separację, muszą się liczyć z kosztami sądowymi. Opłata
wynosi 600 zł. Jeżeli strona, która składa pozew
nie jest w stanie ponieść takich kosztów, to razem
z pozwem powinna złożyć wniosek o zwolnienie
z kosztów sądowych.
Przy złożeniu przez małżonków zgodnego
wniosku o separacje, opłata wynosi 100 zł.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 r., Nr 9, poz.
59, ze zmianami),
Ustawa z dnia z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. 2010 r., Nr 90, poz. 594).

Dariusz Urbański
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Spotkania informacyjne Lokalnej Grupy
Rybackiej Pojezierze Krajeńskie
W dniu 2 grudnia zakończył się cykl spotkań informacyjnych dotyczących zasad i możliwości otrzymania wsparcia finansowego w ramach Osi
4 „ Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa” Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, zwany także Programem
Operacyjnym Ryby 2007-2013.
Spotkania odbyły się w każdej z jedenastu
gmin objętych obszarem działania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla Lokalnej
Grupy Rybackiej Pojezierze Krajeńskie, tj. w gminie
Człuchów, Debrzno, Jastrowie, Kamień Krajeński,
Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica,
Zakrzewo i Złotów.
Adresatami spotkań byli mieszkańcy wszystkich 11 gmin, którzy chcą podjąć działalność na
rzecz rozwoju obszarów tych gmin oraz osoby niebędące mieszkańcami gmin, które jednak chcą zrealizować projekt lub przedsięwzięcie na obszarze gmin
objętych Lokalna Strategią.
Wśród
osób
obecnych
na
spotkaniach byli przedstawiciele gmin i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, prywatni przedsiębiorcy oraz osoby
i przedsiębiorcy związani z sektorem rybackim. Łącznie
uczestnicy spotkań to około 120 osób ze terenu wszystkich
11 gmin uprawnionych o ubieganie się – za pośrednictwem
LGR Pojezierze Krajeńskie - o dofinansowanie w ramach osi
priorytetowej 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
Spotkania miały charakter informacyjny.
Uczestnikom wyjaśniona została idea i specyfika
działania Lokalnych Grup Rybackich, założenia osi
4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od
rybactwa” Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013
oraz cele główne i cele szczegółowe Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich dla LGR Poje-

zierze Krajeńskie, w ramach wdrażania, której ogłaszane będą konkursy i nabory wniosków.

Przykładowe cele, na które beneficjenci
będą mogli uzyskać wsparcie finansowe
to m.in.:

- rozwój i wsparcie przedsiębiorczości
- promocja i rewitalizacja miejscowości
- rozwój turystyki i rekreacji
- promocja lokalnych produktów i usług
- wzmocnienie konkurencyjności sektora rybactwa
- tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa
- poprawa jakości środowiska i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru
Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną już
w styczniu przyszłego roku a nabory wniosków rozpoczną się w lutym 2012r. Wszelkie informacje związane z konkursami na bieżąco będą ukazywać się
na stronie internetowej LGR Pojezierze Krajeńskie. Ponadto zainteresowani udziałem w konkursach mogą zwracać się z pytaniami do pracowników
biura LGR Pojezierze Krajeńskie drogą mailową, telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie biura na ulicy
Ogrodowej 26 w Debrznie.
Małgorzata Pluto-Prądzyńska
Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
Specjalista ds. wdrażania LSROR i promocji
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Lekcje Europejskie pt. „Podróż z kotkiem
Europkiem” w Zespole Szkół w Debrznie
W dniu 5 grudnia 2011 roku konsultantki
Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Debrznie, zorganizowały dla
uczniów klas I Zespołu Szkół w Debrznie
pogadankę na temat Unii Europejskiej.
Lekcje miały na celu, w krótki, praktyczny oraz
aktywny dla uczniów sposób, przekazać wiedzę na
temat Europy i Unii Europejskiej. Dzieci wysłuchały
m.in. historii o powstaniu Europy, zapoznały się
z symbolami Unii Europejskiej - dowiedziały się między innymi jakie kraje należą do Unii Europejskiej,
poznały flagę UE, wysłuchały hymnu UE i zobaczyły
jak wygląda maskotka dzieci w UE– Syriusz. Dzieci
również musiały wykazać się aktywnością, odpowiadały na pytania oraz kolorowały przygotowane
malowanki. Po zakończonej rozmowie dzieci otrzymały upominki, wśród których znalazły się słodycze,
balony i ołówki oraz gadżety Lokalnego Punktu Informacyjnego.

Ilona Sołtyk

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią Wigilijnej Nocy,
kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia
radosnych, spokojnych Świąt
oraz pomyślności w nadchodzącym Roku 2012.
Zarząd Stowarzyszenia
„Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”
wraz z pracownikami
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