79. rocznica
wybuchu
II wojny
światowej
W dniu 1 września 2018 r., w 79. rocznicę
wybuchu II wojny światowej w Pelplinie uczczona
zostanie pamięć ofiar największego konfliktu zbrojnego w historii ludzkości.

Program obchodów w gminie
Pelplin przedstawia się
następująco:
godz. 12
– uroczyste składanie kwiatów:
•
przed pomnikiem
w Międzyłężu,
upamiętniającym męczeńską
śmierć mieszkańców Niziny
Walichnowskiej;
•
pod krzyżem w miejscowości
Wola, upamiętniającym
śmierć pelplińskich kapłanów;
•
przy tablicy pamiątkowej
znajdującej się na budynku
przy ul. Mickiewicza 23,
oddając hołd pomordowanym
pracownikom byłej cukrowni;
•
przed tablicą pamiątkową
przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Pelplinie, gdzie oddano
hołd pomordowanym
nauczycielom;
•
przed pomnikiem pamięci
na placu Wolności,
upamiętniającym ofiary
II wojny światowej;
•
na cmentarzu parafialnym
przy grobach kapłanów
męczenników oraz nieznanych
żołnierzy;
godz. 18
– msza święta w kościele Bożego
Ciała w Pelplinie.

MECZ GWIAZD POZKosz
W PELPLINIE
Mecz Gwiazd pamięci Wojciecha Pietkiewicza będzie już tradycyjnie podsumowaniem sezonu 2017/2018
w koszykówce młodzieżowej na Pomorzu. Impreza, która od początku odbywała się w Trójmieście,
po raz pierwszy odbędzie się poza Gdańskiem, Gdynią lub Sopotem. Tym razem oczy koszykarskiego
Pomorza skierują się na Pelplin, gdzie w nowej hali Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w dniu
2 września odbędzie się Mecz Gwiazd POZKosz. Jest to dowód uznania władz POZKosz dla dobrej
atmosfery dla koszykówki w Pelplinie i świetnych wyników od najmłodszych adeptów koszykówki do
seniorów. Impreza odbędzie się w formule wzorowanej na słynnym „Meczu Gwiazd NBA”. Pomorskie
kluby zostały podzielone na „Wschód” i „Zachód”.
„Pierwsze piątki” obu zespołów tradycyjnie zostały wybrane w głosowaniu internetowym, a pozostałych
siedmiu zawodników i zawodniczek do każdego zespołu wybrali trenerzy ekip.
Drużynę „Wschodu” na mecz kadetów poprowadzą trenerzy Tomasz Brenk i Piotr Mandziara. Bardzo
miłą dla nas informacją jest, że w głosowaniu internautów do pierwszej piątki tej ekipy wybrany został z
największą liczbą głosów Wiktor Imienowski z „Jedynki” Pelplin, natomiast trenerzy wybrali drugiego
zawodnika z pelplińskiego klubu – Sebastiana Kamińskiego.
Odbędzie się również mecz kadetek Wschód – Zachód, a na kibiców czeka jeszcze wiele atrakcji i
niespodzianek.
Zapraszamy.
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