Zespót Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki"

Zapraszamy do zabawy
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Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki"
nawcom i publiczności wiele
pięknych doznań i wrażeń
ne se-zecz-

spot Pieśni i Tańca Gminy
Pruszcz Gdański „Jagódki" z
siedzibą w Straszynie organizują Przegląd Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego
pod hastem „Cudze chwalicie
- swego nie znacie".

semne na adres ZPiT „Jagódki" do dnia 10.05.03 r. z podaniem dokładnego adresu, teefor_ 'ortaktoweao oraz

my iż w czasie :-,•,= ą : e : :
przeglądu możliwe jest zorganizowanie wystawy prac twórczych, wyrobów artystycznych twórców indywidualnych
bądź zrzeszonych, działających na terenie naszego powiatu.

wszyscy zainteresowani
twórcy i wystawcy produktów
żywnościowych zaproszeni
zostaną na specjalne, dodatkowe spotkanie, podczas którego będzie możliwość obejrzenia miejsca planowanej

twórcze, kluby (w tym seniora), stowarzyszenia, ośrodki
kultury działające w miejscowościach należących do gmin
powiatu gdańskiego.
Mamy nadzieję, że przegląd ten przyniesie wiele radości, pozwoli na wymianę
wiedzy i doświadczeń, a także dostarczy twórcom, wyko-

s:ac. . sporządzonych przez
gospodynie domowe lub koła
gospodyń wiejskich z poszczególnych miejscowcs:
Swoje produkty mogą prc~zwać firmy produkujące z... ność (np. wyroby c_«- ~~ zzs
piekarnicze).
W sprawie ,v. s:a
ca r a biecfzvc*a
ców oraz wyrobów <u mar- 89-66. 683-56-Sć
nych prosimy o zgłoszenia pi- 66. tel. <or- Z-V.
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0-603-766-301, e-mail: bbiedrzycka@wp.pl
W przeglądzie zespotow
zentować m.in.:
• chóry i zespoły wokalne
(różne kategorie i style muzyczne)
• zespoły instrumentalne
(dowolne składy i style muzyczne)
• zespoły wokalne folklorystyczne
•

:-. sT.czne

pieśni i tańca

• zasocy taneczne - inne
• zespoły teatralne
• '==arety
- c e z i e patronuje Staro=3.'r atowe w pruszczu
T. jeszcze raz zapras z a - . do -zziatu w imprezie
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Nowe zadania przed nowym referatem

eferat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Promocji
Gminy, funkcjonuje w
Urzędzie Gminy w Pruszczu
Gdańskim od 1 kwietnia. Jednostką kieruje Witold Ziółkowsk Oprócz sc*aw związanych z

R

takie muszą opublikować
wszystkie jednostki samorządowe. Na tamach Biuletynu publikowane będą wszelkie irrformacjie składające się -2 codzienną pracę urzędu. Bijletyr Informacyjny dostępny będzie wyterTTl io
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na stronie internetowej z — .
Referat Rolnictwa. Oc-ro"..
Środowiska i Promocji Gi—y
najbliższych miesiącacr orzystąpi do kontrcli realizac p-zez
mieszkańców gminy obowiązków wynikających z ustawy z
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