
Nowe zadania przed nowym referatem 
R eferat Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Promocji 
Gminy, funkcjonuje w 

Urzędzie Gminy w Pruszczu 
Gdańskim od 1 kwietnia. Jed-
nostką kieruje Witold Ziółkow-
sk Oprócz sc*aw związanych z 

takie muszą opublikować 
wszystkie jednostki samorządo-
we. Na tamach Biuletynu publi-
kowane będą wszelkie irrforma-
cjie składające się -2 codzien-
ną pracę urzędu. Bijletyr Infor-
macyjny dostępny będzie wy-
terTTl io  1u  1 : 

na stronie internetowej z — . 
Referat Rolnictwa. Oc-ro".. 
Środowiska i Promocji Gi—y 
najbliższych miesiącacr orzy-
stąpi do kontrcli realizac p-zez 
mieszkańców gminy obowiąz-
ków wynikających z ustawy z 

Nasze sz 
Publiczne G;~ 
warsztaty integ: 
rozpoczynając; 
jest pomoc kaz 
dla siebie śroc: 
mów ucznia mc 
ważnych próbie' 
Warsztaty są cz 
lu rozumienie u; 
jego osoby. Stv, 
mu urzeczywisr 
liwości rozwoje.'. 
Cele warsztatów 
• poprawa spote 
nia uczniów pop 
kontaktów z rówi 
• zmniejszenie n 
sytuacją szkclrą 
• zapobieganie 
ków i wymaga- : 
nego patrzenia -
• integracja gr_z 
zaufania. 

l mammog 
Urząd Gminy 
2003 r. badania 
r.ż (mieszkane< 
będą programe-

si". Program obej 
filaktvk . wczes-

4. Szkota 
godz. 16.30 
5. Szkota Pc-csta.-. 
godz. 17 
6. Świetlica w 3zz 

Zespót Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki" 

Zapraszamy do zabawy 

Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański „Jagódki" 
ójt Gminy 
Pruszcz W spot Pie-
śni i Tań-
ca Gminy 

Pruszcz Gdański „Jagódki" z 
siedzibą w Straszynie organi-
zują Przegląd Dorobku Kultu-
ralnego Powiatu Gdańskiego 
pod hastem „Cudze chwalicie 
- swego nie znacie". 

twórcze, kluby (w tym senio-
ra), stowarzyszenia, ośrodki 
kultury działające w miejsco-
wościach należących do gmin 
powiatu gdańskiego. 

Mamy nadzieję, że prze-
gląd ten przyniesie wiele ra-
dości, pozwoli na wymianę 
wiedzy i doświadczeń, a tak-
że dostarczy twórcom, wyko-

nawcom i publiczności wiele 
pięknych doznań i wrażeń 

ne se-zecz-

my iż w czasie :-,•,= ą : e : : 
przeglądu możliwe jest zorga-
nizowanie wystawy prac twór-
czych, wyrobów artystycz-
nych twórców indywidualnych 
bądź zrzeszonych, działają-
cych na terenie naszego po-
wiatu. 

s:ac. . sporządzonych przez 
gospodynie domowe lub koła 
gospodyń wiejskich z po-
szczególnych miejscowcs: 
Swoje produkty mogą prc~z-
wać firmy produkujące z... -
ność (np. wyroby c_«-  ~~  zzs 
piekarnicze). 

W sprawie ,v. s:a 
ców oraz wyrobów <u mar-
nych prosimy o zgłoszenia pi-

semne na adres ZPiT „Jagód-
ki" do dnia 10.05.03 r. z poda-
niem dokładnego adresu, te-
efor_ 'ortaktoweao oraz 

wszyscy zainteresowani 
twórcy i wystawcy produktów 
żywnościowych zaproszeni 
zostaną na specjalne, dodat-
kowe spotkanie, podczas któ-
rego będzie możliwość obej-
rzenia miejsca planowanej 

cara biecfzvc*a 
89-66. 683-56-Sć 
66. tel. <or- Z-V. 

0-603-766-301, e-mail: bbie-
drzycka@wp.pl 

W przeglądzie zespotow 

zentować m.in.: 
• chóry i zespoły wokalne 

(różne kategorie i style mu-
zyczne) 

• zespoły instrumentalne 
(dowolne składy i style mu-
zyczne) 

• zespoły wokalne folklo-
rystyczne 

• pieśni i tańca 
:-. sT.czne 
• zasocy taneczne - inne 
• zespoły teatralne 
• '==arety 
-cezie patronuje Staro-

=3.'r atowe w pruszczu 
T. jeszcze raz zapra-

sza - . do -zziatu w imprezie 
a:a. działania kultural-

• Zmiana oę 
Z driem 16.02.20C 
przejęta eksploai 
oraz kanalizacyjny 
zją Wójta Gminy 
Zamówień Publicz! 
ności poprzednieg 
Spółka Wodna P r 

zmiany ustawy o 
zbiorowym 
dniem 31.12.20-: 
handlowego w ccsz 
sie zbiorowego 
ścieków. Przyjęte 
dniu przejęcia prze< 
pownie zaniedbane 
szafki sterownicze 
zerwy pomp na 
Kuźnice, Łęgowo 
iY zakresie wodo 
- -jęcie wody w 
zakapowana, a 

mailto:drzycka@wp.pl

