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Projekt „Cyfrowy
Pelplin” rozpoczęty
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje, że trwa realizacja
projektu pod nazwą „Cyfrowy Pelplin – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Pelplin”. Głównym
celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców naszej gminy.
Dzięki realizacji projektu 30 gospodarstw domowych otrzyma
sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, a ich
mieszkańcy uzyskają niezbędne przeszkolenie. Ponadto mieszkańcy
gminy otrzymają możliwość bezpłatnego korzystania z dwunastu
pracowni komputerowych zlokalizowanych w świetlicach wiejskich,
Miejskim Ośrodku Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz dwóch
szkołach gminnych.
Nabór dla gospodarstw domowych rozpoczął się 17 lipca i potrwa
do 31 lipca do godziny 15. Wszelkie niezbędne informacje związane
z naborem, w tym ogłoszenie i druki znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Pelplin oraz w siedzibie urzędu i Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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Piknik na zakończenie pierwszego
etapu edukacji szkolnej
W dniu 17 czerwca uczniowie klasy III B z Zespołu Szkół nr 1 w
Pelplinie, wspólnie z rodzicami i wychowawczyniami – panią Grażyną Kupczyk i panią Anną Bonin, zorganizowali piknik na zakończenie pierwszego etapu edukacji szkolnej.
Był tort od rodziców dla całej klasy ze zdjęciem wszystkich uczniów. Czas upłynął na wspólnych zabawach i konkursach. Smacznym
dodatkiem była kiełbaska z grilla.
W radosnej atmosferze czas upłynął bardzo szybko.
Dziękujemy pani Grażynie Kupczyk i pani Annie Bonin.
Rodzice dzieci kl. III B

Rożental półkolonie
W sołectwie Rożental zakończyły się zajęcia świetlicowe
– półkolonie. Organizowane prawie od 10 lat ciągle cieszą się powodzeniem wśród najmłodszych
mieszkańców wsi. W godzinach
przedpołudniowych zajęcia z
dziećmi prowadziła pani sołtys. Były spacery, gry, konkursy,
zawody sportowe, malowanie,
układanie ikebany, wycinanki
papierowe. Nikt z uczestników
się nie nudził, gdyż świetlica
dysponuje pokaźną liczbą zabawek, które były do dyspozycji
uczestników. Dziękujemy pani
Zdzisławie, babci Zuzi za przygotowanie posiłku – pysznych
naleśników.
Kolejne zajęcia już niebawem, w sierpniu.
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