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SENIORIADA 2017

sierpnia Gminny Ośrodek Kultury we współpracy
z Klubem Seniora w Morzeszczynie zorganizował
spotkanie dla seniorów, czyli I Igrzyska Sportowe
Seniorów „Senioriada 2017”. Wzięło w niej udział około
200 osób z siedmiu klubów: z Gniewa, Smętowa, Skarszew, Lubichowa, Morzeszczyna i Pelplina. Pelpliński
Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczył w dziesięciu
konkurencjach „na wesoło”. Po podliczeniu punktów

okazało się, że pelplińscy seniorzy zdobyli drugie miejsce.
Organizatorzy przygotowali dyplom za najlepszy
doping. Otrzymał go Klub Seniora z Gniewa. Dyplomy
dla najstarszych i najaktywniejszych seniorów trafiły
do 82-letniego mieszkańca Lubichowa oraz 84-letniej
mieszkanki Skarszew. O poczęstunek zadbały panie z
Koła Gospodyń Wiejskich w Morzeszczynie.
Dziękujemy za zaproszenie i dobrą zabawę.

Z okazji 70-lecia działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej,
mieszkańcom miasta i gminy Pelplin
zadaliśmy pytanie:
Z czym kojarzy Ci się biblioteka
w Pelplinie?
Bogdan Wiśniewski
Z Bernardem Sychtą, patronem biblioteki, językoznawcą, autorem słowników.
Ryszarda Kaliszewska
Z przyjemnością, możliwością czytania nowości
wydawniczych.
Jerzy Czapiewski
Z książkami, wypożyczalnią i miłymi paniami
bibliotekarkami.
Katarzyna Bembenek
Z ciekawymi książkami, interesującymi spotkaniami
z autorami książek i wyciszeniem.
Anna Kalkowska
Z miłymi i profesjonalnymi spotkaniami autorskimi
promującymi moją książkę, także z uśmiechem pań
bibliotekarek.
Kamila Baczewska
Z książkami i bogatym księgozbiorem, w którym
każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, a także z
uczestnictwem w ciekawych spotkaniach autorskich.
Obecnie z usług biblioteki korzysta również mój syn.
Danuta Rużała
Z bardzo miłą obsługą, z dużym wyborem nowości
książkowych.
Weronika Lipska
Z przytulnym kącikiem dla dzieci i miłą atmosferą, dzięki której odwiedzanie tego miejsca jest
przyjemnością.
Lucyna Bielińska
Z oazą spokoju, z możliwością odpoczynku, z
wieloma zadaniami, które powodują, że bardzo chętnie
zagląda się do biblioteki.
Alicja Owicka
Biblioteka w Pelplinie kojarzy mi się ze światem
wyobraźni, miejscem wiedzy, bardzo miłym i profesjonalnym personelem, a także interesującymi
koncertami.
Małgorzata Domachowska
Z dobrą współpracą, ciekawymi imprezami kulturalnymi, z książkami, z aktualną ofertą wydawniczą,
Dyskusyjnym Klubem Książki dla dzieci.
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