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Modernizacja dróg

N

iebawem rozpocznie się modernizacja dróg gminnych: ul. Brzozowa w Kulicach, ul. Bukowa w
Rajkowach. 20 sierpnia nastąpiło uroczyste podpisanie umów dla ww. inwestycji.
Umowy w obecności zaproszonych radnych Rady Miejskiej w Pelplinie (Bogdana
Grzywacza, Jana Krajnika, Zdzisława
Kamienieckiego) podpisali: pełniący
funkcję burmistrza miasta i gminy Pelplin

Tomasz Czerwiński oraz właściciel firmy
„RADEX” Radosław Wierzbicki.
Są to kolejne, po drodze w Międzyłężu, modernizacje dróg gminnych
na terenie gminy Pelplin. Tym razem
inwestycje polegają na ułożeniu dróg
z płyt typu YOMB wraz ze zjazdami do
posesji. Wartość inwestycji w Kulicach
wynosi 119.737,83 zł, zaś w Rajkowach
355.195,40 zł.
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Kolejne awanse na stopień
nauczyciela mianowanego
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sierpnia w Urzędzie Miasta i
Gminy Pelplin zostały przeprowadzone kolejne postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego.
Do egzaminu przystąpiło 7 nauczycieli ze szkół z terenu gminy Pelplin.
W wyniku oceny spełniania przez
nauczycieli wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu

zawodowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w
sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli, wszyscy nauczyciele zdali egzamin i uzyskali
stopień nauczyciela mianowanego.
Pełniący funkcję burmistrza miasta
i gminy Pelplin Tomasz Czerwiński
złożył nauczycielom gratulacje oraz
życzył dalszych sukcesów w pracy
zawodowej.

Inwestycja drogowa
w Międzyłężu
zakończona
Nie minęły jeszcze dwa tygodnie od
podpisania umowy, a już dokonaliśmy
odbioru technicznego zmodernizowanego odcinka drogi gminnej w Międzyłężu. Odbiór miał miejsce 23 sierpnia,
a uczestniczyli w nim: pełniący funkcję burmistrza miasta i gminy Pelplin
Tomasz Czerwiński, właściciel firmy
„RADEX” Radosław Wierzbicki oraz
przedstawiciele Referatu Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej: Bartłomiej
Krajnik i Krzysztof Adamczyk.
Najgorszy do tej pory pod względem
przejezdności odcinek drogi gminnej
został zmodernizowany w technologii
płyt drogowych (droga o szerokości 3
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m i długości ok. 150 m). Przypomnijmy,
że to drugi etap prac na drodze gminnej
w Międzyłężu (pierwszy realizowany był
w ubiegłym roku). Wartość tegorocznej
inwestycji wynosi 106.067,60 zł brutto.
Jednocześnie trwają prace budowlane związane z modernizacją ul. Brzozowej w Kulicach oraz ul. Bukowej
w Rajkowach. W najbliższym czasie
powinny zostać podpisane umowy
na budowę kolejnych dróg gminnych:
drogi na tzw. „Lindałowo” w Lignowach Szlacheckich oraz dróg w Pelplinie w ciągu komunikacyjnym ulic:
Wybickiego, Szkolnej, Klonowej oraz
Osiedle Młodych.

INFORMATOR PELPLIŃSKI

Nowy dyrektor Przedszkola nr 2
w Pelplinie
Pełniący funkcję burmistrza Tomasz Czerwiński, zarządzeniem nr 151/2018
z dnia 12 lipca 2018 r., powierzył Pani Jolancie Kaczkowskiej pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 2 w Pelplinie na okres 10 miesięcy, tj. od 1
września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Uprawnienia i obowiązki Pani Jolanty
Kaczkowskiej wynikające z zajmowanego stanowiska określają przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
przepisy wykonawcze do tych ustaw oraz przepisy kodeksu pracy.

