INFORMATOR

MK PZKO LESZNA DOLNA

kwiecień 2010
--------------------------------------------------------------w styczniu odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego koła.
Na zebranie przybyło ponad 40 osób.
W programie kulturalnym wystąpił szkolny zespół folklorystyczny
Ondraszki działający przy 1.Polskiej Szkole Podstawowej w
Trzyńcu.
-tegoroczny bal znowu organizowaliśmy wspólnie z Kołem Macierzy
Szkolnej przy 1.PSP w Trzyńcu.Sprzedaliśmy równych 100
miejscówek. To bardzo duŜo w porównaniu z poprzednimi laty.
Na balu w programie wystąpiły ,,Młode Oldrzychowice,,
i ZR Śmiłowice. Zabawa była świetna,uczestnicy bawili się do
wczesnych godzin porannych.
Dziękuję wszystkim organizatorom,wszytkim,którzy pomogli przy
organizacji balu.
-w marcu zawitał do nas z prelekcją znany śląski alpinista Milan
Pěgřimek-uczestnik tragicznej expedycji na Mount Everest w 2009
roku.Pokazał zdjęcia i podzielił się z nami wraŜeniami z jego
ostatniej wyprawy do Himalaji.Zeszło się około 30 osób.
Prelekja trwała ponad 3godziny i była bardzo ciekawa.
-w marcu odbyły się równieŜ mistrzostwa koła w tenisie
stołowym.Uczestniczyło w nich aŜ 37 sportowców.Puchar przechodni
zdobył Marek Szkucik.Gratulujemy
-------------------------------------------------------------

Imprezy II i III kwartału 2010,
o których chcemy Was poinformować.
Środa,14 kwietnia,17:00 – Klub Seniora
– prelekcja o Chinach i Tybecie,ing.Rakowski

Piątek,30 kwietnia,16:00 – Klub Propozycji - ,,Palenie
czarownic,,. W ogrodzie Domu PZKO rozpalamy ognisko,
opiekamy kiełbaski,które sobie przyniesie kaŜdy
uczestnik,instrument muzyczny mile widziany.
Sobota,8 maja,godz.9:00 - Mistrzostwa koła w strzelaniu z
wiatrówki
/pucharu przechodniego broni Jadwiga Sikora/.
Mistrzostwa poprzedzać będzie (godz.8:30)
połoŜenie bukietu kwiatów przy pomniku ofiar
faszyzmu obok byłej szkoły w Lesznej Dolnej.

Sobota,15 maja,godz.8:00 – brygada wiosenna w Domu PZKO
/m.in. bruszenie i lakierowanie stołów i krzeseł z jadalni oraz
porządki w i na zewnątrz Domu PZKO/
Niedziela,23 maja,godz.16:00–zespół teatralny MK PZKO Wędrynia
w komedii kryminalnej pt.”Landru-morderca kobiet”

Serdecznie zapraszamy
MK PZKO Leszna Dolna organizuje w sobotę 19 czerwca br. jednodniową
wycieczkę do Polski. W wycieczce mogą brać udział i dzieci.
TRASA:
6:30 - odjazd od Domu PZKO w kierunku Częstochowy / 178 km /
9:00 - przyjazd do Częstochowy
10:00 – 11:30 - zwiedzanie SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIEGO z
przewodnikiem
11:30 – 12:00 - indywidualne zwiedzanie SKARBCA w Sanktuarium
12:15 – odjazd w kierunku Krakowa / 144 km /
14:15 – krótki odpoczynek w Krakowie / kawa na Rynku albo w
Sukiennicach / - indywidualnie
15:45 – odjazd z Krakowa w kierunku Wadowic / 50 km /
16:45 – 17:30 – pobyt w Wadowicach ze zwiedzeniem domu rodzinnego papieŜa
Jana Pawła II
17:45 – odjazd w kierunku Lesznej Dolnej / 178 km /
19:15 – przyjazd przed Dom PZKO
**********
Koszt wycieczki:
- członek MK PZKO Leszna Dolna - 300,- kcz / 100,- na wstępne
dotuje zarząd MK /
- nieczłonek
- 400,- kcz
**********
KaŜdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie, wszyscy powinni mieć
paszporty albo dowody osobiste, złote według własnego zapotrzebowania.
**********
Z obow ią
i ązują
zuj ące zam ów ienia przyjm uje:
Tadeusz Szkucik – codziennie po 19:00 , nr tel. 558 335 723
72 3 , 731 063 476
************************************************************
Uwaga! Mamy strony internetowe !
www.pzkolesznadolna.cz
Serdeczne podziękowania dla autora pana ing.Wiesława Wani
************************************************************

Szanowni członkowie!
Wszystkie bliŜsze dane o imprezach zostaną podane z
wyprzedzeniem na łamach Głosu Ludu i www.pzko.cz

