Programowanie w środowisku R – Borucino 24-29.06.2018
Informacje praktyczne
Stacja Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie położona jest na północnym krańcu jeziora Raduńskiego
Górnego. Jej współrzędne geografczne wynoszą: 54°15'12.967''N; 17°59'27.27''E a współrzędne
GPS: 54.253N; 17.991E.
Dojazd samochodem
Ponieważ uczestnicy szkoły, poza pracownikami UG, będą dojeżdżać do Borucina z miejscowości
położonych na południe od stacji sugerujemy kierować się na Kościerzynę. Należy wjechać do miasta
(nie wjeżdżać na obwodnicę Kościerzyny), a następnie kierować się na Lębork i Łebę drogą nr 214, aż
do miejscowości Stężyca. Około 200 m za znakiem kończącym miejscowość Stężyca należy skręcić
w prawo na Żuromino. Ta droga wiedzie przez Żuromino do Borucina. Po wjechaniu do Borucina
i dojechaniu do skrzyżowania z drogą nr 228 należy skręcić w prawo. Po minięciu Borucina,
w odległości ok. 750 m między drogą a brzegiem jeziora znajduje się stacja UG.

Jeżeli uczestnik będzie jechał z Trójmiasta, wówczas powinien kierować się na Żukowo (droga nr 7
z Gdańska lub droga nr 20 z Gdyni). W Żukowie, na drugim rondzie należy pojechać na wprost
w kierunku Kartuz (droga nr 211). W Kartuzach należy jechać w kierunku: Sulęczyno-Bytów (droga nr
228). W przypadku dojazdu z kierunku Kartuz stacja będzie po lewej stronie drogi, za ostrym
zakrętem w lewo, zaraz po przejechaniu grobli dzielącej Jeziora Raduńskie.

Dojazd pociągiem
Należy dojechać do stacji Gdańsk-Wrzeszcz, na której zatrzymują się wszystkie pociągi kursujące
przez Trójmiasto. Tutaj należy przesiąść się do pociągu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
jadącego w kierunku Kościerzyny. 24 czerwca w kierunku Kościerzyny pociągi PKM odjeżdżają o: 14 02
oraz 1604. Podróż trwa około 1 godziny. Z pociągu należy wysiąść na stacji Gołubie Kaszubskie, gdzie
będziemy na Państwa czekać z transportem.
W związku z planowaną (10.06.2018) zmianą rozkładu jazdy PKP, podane powyżej godziny odjazdów
mogą ulec zmianie. Korekta, o ile będzie konieczna, zostanie rozesłana do uczestników warsztatów.
Aby zapewnić Państwu dowóz do Borucina prosimy o podanie planowanej godziny przyjazdu do
Gołubia. Godzinę należy podać nie później niż do 15.06. na adres m.marosz@ug.edu.pl.
W przypadku nieotrzymania tej informacji, będziemy zakładać, że dojadą Państwo samodzielnie do
stacji.

Warunki socjalne
Na stacji są cztery pokoje 2-osobowe w budynku głównym oraz trzy pokoje 8-osobowe i jeden
6-osobowy w budynku studenckim. Sanitariaty są zlokalizowane w budynku głównym stacji odległym
o 30 m od budynku studenckiego. Oba budynki wyposażone są w funkcjonalne kuchnie z kompletem
sprzętów pozwalających na przechowywanie żywności i/lub jej przygotowanie. Nie ma jedynie
zmywarek, zatem każdy jest zobowiązany do zmycia po sobie naczyń. Uczestnicy otrzymają pościel.
W budynku stacji jest dostępny telewizor. Standard można określić jako hostelowy.
W Borucinie, w odległości ok 900 m od stacji jest sklep spożywczy, w którym można nabyć wszystkie
niezbędne artykuły spożywcze. Według informacji uzyskanej od właścicielki, o ile nie zajdą
dramatyczne wypadki, sklep będzie czynny również w niedzielę 24 czerwca (do godziny 18 00).
W nieodległej Stężycy są liczne sklepy spożywcze (w tym market Biedronki), apteka, restauracja,
2 pizzerie. W latach wcześniejszych w okresie wakacji letnich funkcjonowały tam dodatkowo jeszcze
2 sezonowe restauracje. Dojazd do Stężycy zajmuje samochodem ok. 12 minut. W zależności od
stopnia „usamochodowienia” uczestników szkoły będzie można organizować wyjazdy na obiad do
Stężycy. Istnieje możliwość zamawiania obiadów z dowozem do stacji. Koszt dowozu przy
zamówieniu większej ilości posiłków powinien być niewielki.
Warunki dydaktyczne
Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnych salach dydaktycznych. Ze względów technicznych
prędkość połączenia WIFI jest niska, co w połączeniu w liczbą uczestników skutecznie zablokuje
dostęp do WWW. Sugerujemy połączenie z wykorzystaniem HotSpotów w telefonach komórkowych,
chociaż i tutaj sporadycznie mogą przydarzyć się problemy z zasięgiem.
W związku z powyższymi ograniczeniami wkrótce zostaną do Państwa przesłane materiały,
przejrzenie których zapewni Państwu efektywny udział w zajęciach. Dodatkowo, roześlemy instrukcję
pobrania i instalacji oprogramowania niezbędnego do uczestnictwa w warsztatach.

