INFORMATOR

MK PZKO LESZNA DOLNA

wrzesień 2010
----------------------------------------------------------------W pierwszej połowie wakacji,24 lipca odbył się w Trzyńcu-Kanadzie
XXXIV rocznik Pucharu Lata. Udział wzięło ostatecznie 8 druŜyn,
zwycięŜyła Sucha Górna przed Nieborami i Leszną Dolną. Pogoda w tym roku
dopisała nie bardzo.Mistrzostwa ale przebiegły bez zakłóceń i były
tradycyjnie bardzo dobrze przygotowane. Podziękowania organizatorom.

*****************************************************************
W ramach Klubu Seniora odbył się odczyt pana Łupińskiego
o Palestynie.Odczyt był połączony ze smaŜeniem jajecznicy.
**************************************************************

Dalsze imprezy III i IV kwartału 2010,o których
chcemy Was poinformować.
W bieŜącym roku obchodzimy 20 rocznicę uroczystego otwarcia
Domu PZKO w Lesznej Dolnej.Przypomnimy ją sobie w 2 imprezach.

15 września,godz. 16:30

– POPOŁUDNIE WSPOMNIEŃ

18 września,godz.15:00 – uroczysta AKADEMIA
Serdecznie zapraszamy!!
Sobota 9 października,godz. 15:00 – IV rocznik Przeglądu Kapel
Ludowych z Trójstyku (Cz,Pl,Sk) połączony z pieczeniem placków
ziemniaczanych

wstępne dobrowolne
*********************

wystąpią

Sobota 13 listopada,godz.15:00 - Tradycyjna (XIV)Leszniańska
Zabijaczka z programem i atrakcjami
Wystąpią kapele Nowina i Kamraci,gawędziarz Tadeusz Filipczyk
zabawa taneczna z grupą Czesława Pomykacza
atrakcyjna loteria
Tradycyjnie smaczne zabijaczkowe pokarmy
Rezerwacja tel.558 324 360 (od 1 września,po godz.19tej),

przedsprzedaŜ miejscówek(300,-Kcz), 2-3 listopada od 17:00-19:00
w Domu PZKO Leszna Dolna
*****
Niedziela 5 grudnia,godz.15:00 – Mikołaj dla dzieci
Kalkulacja na podarunkek dla jednego dziecka:
-rodzice(członkowie koła) płacą 100,-Kcz
koło dopłaca 50,-Kcz
-rodzice (nieczłonkowie koła) płacą 150,-Kcz
Zgłoszenia przyjmujemy do 30.11.2010 (tel.558 324 360)
********************************************************

Niedziela 16 stycznia 2011,godz.15:30
Dom PZKO - ZEBRANIE WALNE MK PZKO
połączone z wyborami nowego zarządu
********************************************************
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
**************************************************************************************

Deklaracja na ZABIJACZKĘ,prosimy oddać 2-3 listopada
w Domu PZKO w czasie sprzedaŜy miejscówek
----------------------tu odciąć--------------------------Imię i nazwisko .............................
deklaruję:
ciastka:........szt

kołacze:........szt

pieniądze:.............KCz
nagrody do loterii(napisać o co chodzi).....szt
..............................................................
..............................................................
Inne:.........................................................
Dziękujemy serdecznie!!!
---------------------------------------------------------------------- tu odciąć i oddać rejonowemu do 30.11. !! ----------

Zgłoszenie na Mikołaja dla dzieci
Imię i nazwisko......................

wiek...........

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

...........

......................
Wpłacona kwota ...........KCz

...........

