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Spotkanie sołtysów

Sołtysi i radni przed budynkiem Urzędu Gminy Pruszcz Gdański
Fot. Z archiwum B. Izdebskiego
Na początku października gościli u nas sołtysi i radni z gminy Sława
województwa lubuskiego i Zaniemyśla województwa wielkopolskiego.
Była to rewizyta sołtysów gminy Pruszcza Gdańskiego.
Goście zwiedzali naszą gminę , wizytowali szkołę w Straszynie , elektrownię wodną, oglądali zabytki . Miało to na celu pochwalenie się osiągnięciami, wymianę doświadczeń. Gospodarzami była Pani Wójt Magdalena

Kołodziejczak, przewodniczący rady gminy Józef Witek i przewodniczący
stowarzyszenia sołtysów gminy Pruszcz Gdanski Wiesław Zbroiński.
Goście podziwiali pręźny rozwój gminy nie kryjąc podziwu i zazdrości.
Zespoł pieśni i tańca „Jagodki” przywitał sołtysów tańcami
z różnych stron świata.
Bogusław Izdebski

Co słychać u „Jagódek”?
Tak niedawno, bo w... maju wspominaliśmy piękne kolorowe
Święto Żuławskiego Tulipana w Mokrym Dworze i aż wierzyć się
nie chce, że już jesień nam panuje – czas pędzi jak szalony!
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki” też tak pędzi i pędzi do przodu...jak te pory roku.
Dzieje się bardzo wiele i tempo pracy jest ogromne. Koncertowalismy
w maju i w czerwcu, w lipcu trenowalismy na obozie taneczno-wokalno-instrumentalnym w Białym Dunajcu, gdzie również koncertowalismy
promując nasza Gminę.
Sierpień upłynął nam na przygotowaniach do uroczystego Ogólnopolskiego Otwarcia Roku Szkolnego w ZS w Straszynie.
We wrześniu zaś braliśmy udział w Dożynkowym Święcie naszej Gminy
w Mokrym Dworze, a w październiuku odbył się koncert podczas spotkania Gmin Partnerskich w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie na zaproszenie Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
Skorzystaliśmy także z zaproszenia Gminy Trąbki Wielkie i w Sobowidzu
zaprezentowaliśmy ponad godzinny program koncertowy z okazji Dnia
Seniora. Aktualnie przygotowujemy się do wyjazdu na warsztaty artystyczne, podczas których będziemy pracować nad nowym repertuarem
tanecznym, wokalnym i instrumentalnym.
Przed nami zaplanowane już w grudniu koncerty kolęd, nasza Tradycyjna
Wigilia no i ogromna praca związana z przygotowaniami do pięknego Ju-
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„Jagódki” podczas inauguracji roku szkolnego w Straszynie.
Fot. Maja Tybel
bileuszu – X – Lecia ZPiT „Jagódki”, który odbędzie się dnia 17 kwietnia
2010r.
Zachęcam i zapraszam serdecznie dzieci, młodzież, dziewczeta, chłopców i dorosłych do wspólnej pracy i zabawy w ZPiT „Jagódki”na licznych
i urozmaiconych zajęciach , które dają duże możliwości tanecznego i muzycznego rozwoju jak również gwarantują pożyteczne spędzanie czasu
w miłej atmosferze. Zespół pielęgnuje skarbczyk naszej narodowej kultury i tradycji, nie zapomina też o kulturze europejskiej poprzez wprowadzanie do repertuaru tańców i muzyki innych narodów Europy.
Barbara Biedrzycka
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