


Program uroczystej Gali
 16:45 Zbiórka uczestników – lampka szampana

	 17:00	Uroczyste	otwarcie	gali	przywitanie	gości	

	 Występ	Aleksandry	Kiedrowicz	–	tegoroczna	finalistka	Mam	Talent	

	 Występ	Trio	Appassionato	Wiktoria	i	Marta	Linek	oraz	Paulina	Świerczek	 
	 półfinalistki	programu	SUPER	DZIECIAK

 
	 Prezentacja	filmowa	i	wręczenie	statuetek	laureatom	 
	 w	następujących	kategoriach:

I	kategoria	–	„Nowy	inwestor	/	inwestycja”

II	Kategoria	–	„Prężne	gospodarstwo”

III	Kategoria	–	„Solidny	produkt	/	usługa”

IV	Kategoria	–	„Młoda	firma”

	 Występ	kabaretowy	z	udziałem	–	Tadeusza	Drozdy	

 Uroczysty bankiet.  Zabawa taneczna 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Gali do dnia 20.01.2016  
w sekretariacie Urzędu lub telefonicznie na nr 32 419 80 75, 32 419 84 07
Cena biletu 160 zł od pary (wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy)



W	podziękowaniu	za	Państwa	zasługi	 
dla	społeczności	Gminy	Pietrowice	Wielkie

mamy zaszczyt zaprosić

....................................................................................................................................................

z osobą towarzyszącą

na XI Galę Przedsiębiorczości Gminy Pietrowice Wielkie.

Mamy nadzieję, iż zaszczycą nas Państwo swoją obecnością, gdyż to właśnie Wy, 
którzy odnieśliście sukces, możecie być wzorem dla innych, możecie służyć swą 

wiedzą i doświadczeniem, zaś my ze swej strony chcemy choć w ten sposób mieć 
możliwość uhonorowania Państwa.

Co niniejszym uczynimy dnia 30 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 
w Hali Centrum Społeczno Kulturalnym  

w Pietrowicach Wielkich przy ulicy I Maja 8

                   Wójt Gminy                          PrzeWodniczący rady Gminy

             andrzej WaWrzynek        Henryk joacHim marcinek



Tadeusz	Drozda
aktor i autor kabaretowy, za-
łożyciel kabaretu „ELITA” we 
Wrocławiu. Twórca wielu pro-
gramów telewizyjnych i estra-
dowym. Koncertuje w kraju 
i za granicą, nagrywa płyty 
i jest jedynym satyrykiem, 
który został przez prezyden-
ta odznaczony za całokształt 
osiągnięć zawodowych Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski.

Aleksandra	Kiedrowicz	
Akrobatyka	powietrzna 
Aleksandra od dziecka zajmo-
wała się tańcem. Początkowo 
tańczyła w zespole folklory-
stycznym,  później zaczęła 
chodzić na zajęcia z disco dan-
ce i hip-hopu. Od początku 
sama tworzyła swoje solowe 
choreografie. Podczas prób 
miała okazję poznać czym jest 
akrobatyka powietrzna, zako-
chała się w tej sztuce, a akro-
baci z Flycube’a z chęcią na-
uczyli ją podstaw. Aleksandra 
instruktorka akrobatyki i tańca 
klasycznego spełnia jedno ze 
swoich pragnień, aby w Pol-
sce nastąpił większy rozwój 
akrobatyki powietrznej i sztu-
ki cyrkowej. Marzy o tym by 
w przyszłości prowadzić wła-
sną szkołę cyrkową.

Kwartet	Bramy	
Morawskiej 
zespół instrumentalistów 
skupiający muzyków których 
celem jest kultywowanie i pro-
pagowanie zespołowej mu-
zyki salonowej II poł. XIX w. 
I pocz. XX w. Różnorodność 
zainteresowań i zamiłowań 
członków zespołu pozwala 
na prezentację dużego wa-
chlarza utworów: od muzyki 
popularnej typu salonowego 
poprzez muzykę klasyczną, 
operę, balet oraz muzykę roz-
rywkowa.

Trio	–	Appassionato
półfinalistki programu SUPER 
DZIECIAK 
Wiktoria i Marta Linek oraz 
Paulina Świerczek 


