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Uroczyste otwarcie hali sportowej
W atmosferze ciepła, radości i wzruszenia 18 kwietnia 2018 roku o godzinie 10 przy ulicy Sambora 5A w Pelplinie
uroczyście otwarto zmodernizowaną halę sportową.
Po długich miesiącach budowy uczniowie mogą rozpocząć zajęcia na nowej
hali sportowej.
Uroczystość składała się z dwóch
części: oficjalnej oraz artystycznej,
podczas których dołożono wszelkich
starań, aby gala otwarcia pozostała w
pamięci przybyłych gości.
Na wstępie dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie Lucyna
Bielińska opowiedziała o szkole, patronie
i sali gimnastycznej. Burmistrz miasta i
gminy Pelplin Patryk Demski powitał przybyłych gości, a byli nimi: Jarosław Stawiarski – sekretarz stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki, Kazimierz Smoliński
– poseł na Sejm RP, JE biskup diecezjalny
Ryszard Kasyna, Władysław Gabryniewski
– inspektor generalny nadzoru, Waldemar

Tymoszewski – właściciel „Tym-Bud”
Zakładu Remontowo-Budowlanego,
którego reprezentował Tomasz Oryl, kierownicy budowy: Andrzej Tocha i Jerzy
Nadratowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie, radni Rady Miejskiej w
Pelplinie, pracownicy gminy, dyrektorzy
jednostek gminnych, nauczyciele, rodzice
oraz mieszkańcy.
Burmistrz w swoim przemówieniu
przypomniał historię przebudowy hali.
Podziękował zarówno tym, którzy brali
czynny udział w procesie tworzenia
samego pomysłu, jak i tym osobom
dzięki zaangażowaniu i wsparciu których powstanie hali nabrało realnych
kształtów.
Następnie zaproszeni goście uroczyście przecięli wstęgę. JE biskup

diecezjalny Ryszard Kasyna poświęcił
zmodernizowany obiekt.
Jarosław Stawiarski pogratulował
władzom samorządowym podjęcia
słusznej decyzji o przebudowie tego
obiektu. Wyraził swoją aprobatę
oraz głęboki podziw dla najnowszej
inwestycji sportowej Gminy Pelplin.
Kazimierz Smoliński w swoim przemówieniu podkreślił wielką wartość
sportu jako głównego czynnika wpływającego na zdrowie i aktywność
fizyczną wśród dzieci i młodzieży.
Kiedy część oficjalna dobiegła
końca, przyszedł czas na występy
ar tystyczne i spor towe. Uroczystość uświetnił występ zespołu
kociewskiego „Modraki”. Odbyły
się również pokazy sportowe, które

wprawiły w dobry nastrój wszystkich
zgromadzonych:
– pokazowy trening poprowadzony
przez Klub Sportowy Jedynka Pelplin,
– pokaz cheerleaderek KS Jedynka
Pelplin,
– pokazowy mecz Akademii Piłkarskiej Rąbała Jedynka Pelplin,
– pokaz elementów zapasów przygotowany przez Klub Sportowy Bloczek
Team.
Poświęcenie hali, uroczyste przecięcie wstęgi, gratulacje, podziękowania,
pamiątkowe zdjęcia na tle nowej hali – to
wszystko zapisze się na kartach historii
naszej gminy jako czas pełen emocji,
radości i pozytywnych wrażeń.
(Referat Społeczny i Promocji)
FOTO: SEWERYN BRZEZIŃSKI

UROCZYSTE OTWARCIE SALI

INFORMATOR PELPLIŃSKI

5

