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potkanie rozpoczęło
się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. inf. Stanisława
Grunta. Druga część uroczystości odbyła się w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie.
Zebranych powitał burmistrz miasta i gminy Pelplin
Patryk Demski, który między
innymi obiecał, że będzie promował miód wyprodukowany w
kociewskich pasiekach i postara
się do tej inicjatywy przekonać
włodarzy ościennych gmin.
W
swoim
wystąpieniu
prezes RKP w Pelplinie Piotr
Szwałek podsumował obchody
XXVIII Wojewódzkiego Dnia
Pszczelarza oraz obchody 60-lecia powstania oraz 20-lecia
poświęcenia sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pelplinie. Obchody 15 sierpnia 2014
roku połączone były z dniem
św. Bernarda – patrona miasta
Pelplina oraz realizacją projektu pod nazwą „Miód, natury cud
– promocja miodów i produktów pochodnych podczas dnia
Świętego Bernarda w Pelplinie”.
Jak zaznaczył Piotr Szwałek, tak
wielka impreza mogła się odbyć
dzięki honorowemu patronatowi m.in.: biskupa pelplińskiego
Ryszarda Kasyny, marszałka
województwa
pomorskiego
Mieczysława Struga oraz prezydenta Polskiego Związku
Pszczelarskiego Tadeusza Sabata, prezesa WZP w Gdańsku
Jana Przychody oraz partnerów
imprezy, którymi byli: Diecezja
Pelplińska, Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej,
Starostwo Powiatowe w Tczewie, Miasto i Gmina Pelplin,
Wstęga Kociewia, Kociewskie
Form Kobiet czy Fundacja „Jedynka Dzieciom”.
Prezes RKP w Pelplinie Piotr
Szwałek podziękował także
sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w Skórczu, Piekarni Meler, Firmie Stanisława Rąbały,
Wydawnictwu „Bernardinum”,
Przedsiębiorstwu Usług Transportowych – Jachlewski, UMiG
Gniew, UG Morzeszczyn i innym
prywatnym darczyńcom. Szczególne podziękowania skierował
pod adresem ks. inf. Stanisława
Grunta za wsparcie duchowe i
finansowe podczas organizacji
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święta jubileuszu pelplińskiego koła i za dziesięć lat posługi
kapelana pszczelarzy diecezji
pelplińskiej, serdecznego przyjaciela pszczelarzy.
„Dziękuję wszystkim członkom koła oraz ich rodzinom, bo
to od was zależała realizacja całego przedsięwzięcia. To dzięki
wam mogliśmy promować i kultywować wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, tradycje
bartnictwa i pszczelarstwa na
ziemi kociewskiej” – powiedział
Piotr Szwałek, który na zakończenie swojego wystąpienia – w
imieniu zarządu koła i własnym – podziękował raz jeszcze
wszystkim patronom, organizatorom, współorganizatorom,
partnerom i bardzo dużej grupie wolontariuszy-pszczelarzy,
wszystkim niewymienionym
osobom, organizacjom za bezinteresowną pomoc w przeprowadzeniu zeszłorocznej imprezy.
Zastępca prezesa WZP w
Gdańsku Leszek Pękala przestawił działania zmierzające w kierunku zachowania i przywrócenia odpowiedniego miejsca
branży pszczelarskiej w gospodarce rolnej. W Zespole Szkół
Rolniczych w Bolesławowie
udało się utworzyć klasę o profilu pszczelarskim. Na razie jest
to klasa w systemie zaocznym,
ale już trwają przygotowania
do utworzenia klasy w systemie
dziennym. Leszek Pękala podkreślił dobrą współpracę z ODR
w Lubaniu, który wdrożył program związany ze szkoleniem
pszczelarzy i podnoszeniem ich
wiedzy.
Prezes WZP w Gdańsku Jan
Przychoda omówił sprawy organizacyjne związane z działalnością poszczególnych kół
rejonowych.
Po oficjalnej części zaproszeni goście spotkali się w refektarzu Collegium Marianum
w Pelplinie, gdzie podzielili się
opłatkiem życząc sobie szczęśliwego Nowego Roku.
Przyjaciele pszczół mogą
spotkać się na linku: http://guciomiodek.pl/ i https://www.
facebook.com/pages/Gospodarstwo-Pasieczne-GUCIO-Donata-Artur-Kowalscy
Seweryn Brzeziński
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Kwaliﬁkacja
wojskowa
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin informuje,
że zgodnie z Obwieszczeniem
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia
kwali�ikacji wojskowej w 2015 r.
W OKRESIE OD 9 LUTEGO DO 10 MARCA 2015 R.
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA
KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN
URODZONYCH w 1996 r.
Termin stawiennictwa mieszkańców Gminy Pelplin został określony na dni od 20 do 25 lutego 2015 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie
kwalifikacji wojskowej, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wezwał
do osobistego stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską 127
mężczyzn tzw. rocznika podstawowego (1996), 3 mężczyzn rocznika starszego oraz 3 kobiety z wniosku Wojskowego Komendanta
Uzupełnień. Osoby wezwane mają obowiązek stawienia się przed
Powiatową Komisję Lekarską w Tczewie, której siedziba znajduje
się w pomieszczeniach Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP,
ul. Jana Sobieskiego 10, w godzinach od 8.15 do 16.00.
KAŻDA Z OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI
WOJSKOWEJ OBOWIĄZANA JEST PRZEDSTAWIĆ:
•
Upoważnionemu przez Burmistrza do realizacji czynności w ramach kwali�ikacji wojskowej pracownikowi
Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na
ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument
potwierdzający przyczyny niestawienia się.
•
Powiatowej komisji lekarskiej posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed
dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli taką
posiada).
•
na potrzeby ewidencji wojskowej:
•
fotogra�ię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
•
dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (świadectwo ostatniej ukończonej klasy lub
zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły).
•
celem zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji
publicznej do miejsca kwalifikacji wojskowej z miejsca zamieszkania konieczne jest zachowanie biletów potwierdzających ten fakt.

Bliższych informacji na temat powyższego udziela podinspektor
ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ewidencji ludności
– Grzegorz Figas, telefonicznie pod nr (58) 536-12-61 wew. 42 lub
w biurze ewidencji ludności, II piętro pokój 28.
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