GOSC„ECHA"

Czas na „Jagódki"

Z Barbarą Biedrzycką, dyrektorem Zespotu Pieśni i Tańca „Jagódki" Gminy Pruszcz Gdański ze Straszyna rozmawia
Stanisława Grzelczak
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Mozesz się
Zespót Pieśni i Tańca „Jagódki"
przyjmie utalentowanych muzycznie chłopców w wieku od
7 do 13 lat. Bliższe informacje
pod nr tel.0-608-821-285

Możesz pomó

Osoby, które chcą wspomóc działalność zespołu mogą wpłacać pieniądze
na konto Ośrodka Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83350003-01161249-2701611 z dopiskiem „Zespół Pieśni i Tańca Jagódki".

