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MK PZKO LESZNA DOLNA

lipiec 2010
-----------------------------------------------------------------

15.9.1990 – 15.9.2010

W roku 2010 obchodzić będziemy 20 rocznicę uroczystego otwarcia
Domu PZKO w Lesznej Dolnej.Przypomnimy ją sobie w 2 imprezach.

15 września,godz. 16:30

– POPOŁUDNIE WSPOMNIEŃ – jak
rodziła się myśl budowy, jak budowano Dom, kroniki, zdjęcia,
filmy, pierwsze imprezy w nowym Domu, ciekawostki z budowy,
pierwsze problemy i pierwsze sukcesy - wreszcie otwarcie...
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić wspomnieniami z
tamtych lat – jest co wspominać... Zapraszamy tych, co pamiętają
tamte lata i młodzieŜ, dla której to będzie lekcja historii.

18 września,godz.15:00 – uroczysta AKADEMIA
Wystąpią dzieci przedszkolne,uczniowie szkoły, zespoły śpiewacze,
taneczne / folklor i współczesność /, będą wiersze okolicznościowe
– zapowiada się wartościowy program kulturalny...
JuŜ teraz serdecznie zapraszamy!!
-------------------------------------------------------------

Dalsze imprezy III i IV kwartału 2010,o których
chcemy Was poinformować.
Sobota 24 lipca – boisko przy Szkole Zawodowej
w Kanadzie - XXXIV Puchar Lata w mini piłce noŜnej

Sobota 9 października,godz. 15:00 –
IV rocznik Przeglądu Kapel Ludowych
połączony z pieczeniem placków

Sobota 13 listopada,godz.15:00
Tradycyjna (XIV)Leszniańska Zabijaczka
z programem i atrakcjami

Kilka słów o tym ,co juŜ się odbyło:
*W ramach Klubu Seniora odbyła się prelekcja ing.Rakowskiego
o Indiach.Zebrało się sporo seniorów (i nie tylko),którzy
dowiedzieli się czegoś więcej o tej ciekawej ziemi.
*30 kwietnia paliliśmy w ogrodzie czarownice.Pogoda w ostatni
dzień kwietnia jeszcze dopisała,zeszło się 14 osób,które przy
ognisku spędziły cały wieczór i impreza przeciągnęła się do
północy.
*8 maja przypomnieliśmny sobie koniec wojny tradycyjnie połoŜeniem
bukietu kwiatów przy pomniku ofiar faszyzmu w Lesznej
Dolnej.Później odbyły się mistrzostwa koła w strzelaniu z
wiatrówki.Mistrzem koła na rok 2010 został Tadeusz Szkucik.
*W maju odbyła się brygada w Domu PZKO. Panie zrobiły porządki
w sali, panowie odnowili stoły i krzesła drewniane w jadalni.
Dziękujemy uczestnikom brygady.
*23 maja odwiedził nas ponownie teatr amatorski im.Jerzego
Cienciały z MK PZKO Wędrynia.W tym roku przedstawili się ze sztuką
pt.,, Landru, morderca kobiet,, - 70 widzów bawiło się kapitalnie!
************************************************************
Uwaga! Mamy strony internetowe !
www.pzkolesznadolna.cz
www.przedszkole.cz
Prosimy zajrzeć równieŜ na
************************************************************

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

