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DOŻYNKI POWIATOWE - GMINA PŁOSKINIA 2011
4.09.2011 r. – boisko szkolne w Płoskini.

UROCZYSTE OTWARCIE IMPREZY ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 1400 NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI PŁOSKINIA.
W TRAKCIE SPOTKANIA PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE ATRAKCJE:
1.
2.
3.
4.

ZESPOŁY LUDOWE I MŁODZIEŻOWE (14.00-16.00)
SILVER – 70 min + bisy (16.00-17.30)
BE COOL (17.30-19.00)
ZUZU (19.00-20.30)

5.GWIAZDA BONEY M 70 min + bisy
Nazwa Boney M pojawiła się po raz pierwszy w
roku 1974 za sprawą Franka Fariana, niemieckiego producenta, który nagrał utwór zatytułowany
„Baby Do You Wanna Bump?”. Nieoczekiwany sukces nagrania spowodował, że pod koniec roku
1975 kanały telewizyjne oraz dyskoteki domagały
się, by zobaczyć Boney M. Wówczas to Farian wyszukał młode talenty, które stworzyły pierwszy skład
zespołu: Sheyla Bonnick, Maizie Williams, Nathalie
oraz Mickey. Wkrótce do grupy dołączyła Claudia
Barry, a na miejsce Nathalie i Mickey wstąpili Marcia Barett oraz Bobby Farell. Niedługo po tym z
grupy odeszła także Claudia, którą zastąpiła Liz
Mitchell. Tak powstał skład grupy, który przez następne lata występował na scenie i w teledyskach.
W 1976 roku powstał pierwszy album grupy „Take
The Heat Of Me” oraz drugi singiel „Daddy Cool”.
Kolejnym singlem był twór „Sunny”, który również
uplasował się na szczytach list. W maju 1977 roku
wychodzi singiel „Ma Baker” zapowiadający nowy
album grupy, który od razu wskakuje na szczyt niemieckiej listy oraz na drugie miejsce brytyjskiej. Ko-

lejny singiel z albumu „Belfast” również okazuje się
przebojem. Największe sukcesy Boney M odnosił w
roku 1978. Wówczas wydali numer „Rivers Of Babylon”, który wszedł na szczyt brytyjskiej listy przebojów i utrzymywał się na nim przez 5 tygodni.
Od roku 1997 istnieją aż trzy grupy, które pod szyldem Boney M
jeżdżą i koncertują po świecie.
W dalszym ciągu
zespół cieszy się
ogromną popularnością i z
dużym powodzeniem koncertuje
również w Polsce.
Do największych
przebojów grupy
należą między innymi „Bahama
Mama”, „Daddy
Cool”, „Sunny”
oraz „Rasputin”.
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6. TANCERZE OGNIA – 15 min
Widowiskowy pokaz technik machania płonącymi kulami na łańcuchach (poi), kijami, linami,
wachlarzami, żonglerka zapalonymi kulkami, „plucie” i „połykanie” ognia oraz deszcz iskier.
Do tego świetna, energiczna muzyka, która jeszcze bardziej podkręca atmosferę.

Dodatkowo w trakcie zabawy zapewnione atrakcje dla dzieci i młodzieży zjeżdżalnie, kłady, zamki dmuchane, malowanie twarzy,
szczudlarze, wystawy rękodzieła, mała gastronomia. Kontakt: Izabela Mierzejewska, tel. 556208615, 513020108.
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URZĄD GMINY KURZĘTNIK

ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, tel. 56 47 482 81, kom. 533 646 130, fax. 56 47 48 284

Wójt Gminy
Wojciech Dereszewski

GMINA KURZĘTNIK
W odpowiedzi na rosnącą popularność
rzekiDrwęcy powstała
stanica wodna dla kajaków, ulokowana nad
brzegiem, niedaleko
kurzętnickiego rynku.
Samorząd Kurzętnika
otworzył także drogę

położona jest w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.
Obejmuje swym zasięgiem wschodni kraniec
Pojezierza Brodnickiego. Jest to przepiękny
teren obﬁtujący w jeziora i kompleksy leśne
oraz niespotykane gatunki fauny i ﬂory.

żową i amﬁteatrem.
Amﬁteatr oprócz funkcji
kulturalnych
stanowi
także punkt widokowy, z
którego rozpościera się
panorama całej miejscoNajwiększą atrakcją gminy Kurzętnik jest wości, jak i widok na rozścieżka dydaktyczna połączona z drogą krzy- ległą dolinę rzeki Drwęcy.

dla osób, które chciałyby nabyć działki budowlane w miejscowości Tereszewo, położone niedaleko największego jeziora
Pojezierza Brodnickiego, jakim jest Jezioro
Wielkie Partęczyny oraz działki budowlane
przeznaczone pod zabudowę rekreacyjno-letniskową w miejscowości Wawrowice położone nad Jeziorem Skarlińskim.

Serdecznie zapraszamy

ZAPROSZENIE
DLA INWESTORÓW
Gmina Kurzętnik to teren atrakcyjny
dla rozwoju przedsiębiorczości. Władze samorządowe oraz społeczność
lokalna serdecznie zapraszają do zapoznania się z ofertą inwestycyjną
gminy Kurzętnik i do rozważenia możliwości lokalizacji na naszym terenie
inwestycji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Gmina Kurzętnik jest gminą atrakcyjną
i przyjazną dla inwestorów, którzy
mogą liczyć na wszelką pomoc ze
strony władz samorządu i na ulgi w
podatkach.
Gmina Kurzętnik jest idealnym partnerem dla inwestorów. Na terenie gminy
znajduje się 67 ha uzbrojonych terenów przeznaczonych na działalność
gospodarczą.
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