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-----------------------------------------------------------------

Szanowni członkowie MK PZKO ! Zarząd MK PZKO Ŝyczy Wam
wszystkim duŜo pomyślności,zdrowia i zadowolenia w Ŝyciu
rodzinnym i zawodowym w całym roku 2011.

-------------------------------------------------------------Z ramach uroczystych obchodów 20 lecia Domu PZKO w Lesznej Dolnej
odbyło się 15.9. Popołudnie Wspomnień,gdzie uczestnicy
zawspominali na to,jak to wtedy było.Na spotkaniu został równieŜ
zaprezentowany film p.Gustawa Gajdzicy,dokumentujący okres budowy
Domu PZKO.W sobotę 18.9. odbyła się uroczysta Akademia.W bogatym
programie wystąpiło sporo znanych osobistości i zespołów z naszego
terenu.Było równieŜ duŜo zaproszonych gości.Podziękowania dla
głównego organizatora mgr.Tadeusza Szkucika,równieŜ dla wszystkich
tych,co pomogli.
-------------------------------------------------------------9 października odbył się w Domu PZKO w Lesznej Dolnej
IV rocznik Przeglądu Kapel Ludowych Trójstyku. W przeglądzie
zagrało 5 kapel (po jednej ze Słowacji i Polski,cztery z Moraw)
i orkiestra dęta.
Na sali zasiadło około 100 osób.Zabawa była świetna.
Przegląd połączony był z tradycyjnym pieczeniem placków,których
sprzedano rekordową ilość.
-------------------------------------------------------------13 listopada,to tegoroczna data naszej największej imprezy 14 -tej edycji Leszniańskiej Zabijaczki.Zainteresowanie imprezą
było jak zawsze duŜe.Półtora miesiąca przed zabijaczką były
wszystkie miejscówki zarezerwowane.Na sali było w tym roku ponad
120 osób,razem z uczestnikami programu i funkcyjnymi około 160
osób.Były 2 nowe kapele-Kamraci i Nowina,zamiast jednoaktówki
przyjechał do nas Józef Broda z Koniakowa.Były dalsze atrakcje.
O Ŝołądki zebranych starał się tradycyjnie ,masorz i kuchorz
w jednej osobie - Jasio Śniegoń.Jemu i pomocnikom naleŜą się
gorące podziękowania. Podziękowanie naleŜy się równieŜ wszystkim
organizatorom i „helfróm”.
-----------------------------------------------------------5 grudnia odbył się tradycyjny Mikołaj dla dzieci.W tym roku
Mikołaj rozdał podarunki 26 dzieciom. KaŜde popisało się przed
publicznością wierszykiem,kolędą lub piosenką,za co otrzymało od
Mikołaja podarunek.
Mikołaju,dziękujemy Ci za to,Ŝeś nas odwiedził !
-----------------------------------------------------------W ostatnim kwartale 2010 roku odbyły się 3 spotkania Klubu Kobiet.
------------------------------------------------------------

Imprezy I kwartału 2011, które naplanowaliśmy
i chcemy Was na nich zaprosić.
********************************************************

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

Piątek,25 lutego ,godz.19:00
BAL MK PZKO Leszna Dolna oraz PSP Trzyniec
Miejscówka 250 Kcz (kolacja,program,muzyka)
Do tańca przygrywa tradycyjnie ***MR Baby***
Bogata loteria
Zamówienia miejscówek - tel.558 335 723(po 19tej)
SprzedaŜ 8.2. - 9.2. (17-19godz) - Dom PZKO
!Zapraszamy!
*****
Sobota, 26 marca - Mistrzostwa koła w tenisie stołowym
MłodzieŜ do lat 15(włącznie) – godz. 9:00
uczestnicy od lat 16 – godz. 12:30
*****
Sobota,7 maja,godz.9:00 - Mistrzostwa koła w strzelaniu
z wiatrówki
Mistrzostwa poprzedzać będzie (godz.8:30)
połoŜenie bukietu kwiatów przy pomniku ofiar
faszyzmu obok byłej szkoły w Lesznej Dolnej
Sobota,7 maja,godz.16:00 - Palenie Czarownic w ogrodzie Domu PZKO
Rozpalamy ognisko, kiełbaski ma kaŜdy własne,instrument muzyczny
Mile widziany
********************************************************
Uwaga! Mamy strony internetowe !
www.pzkolesznadolna.cz
************************************************************
Szanowni członkowie!
Wszystkie bliŜsze dane o imprezach zostaną podane z wyprzedzeniem
na łamach Głosu Ludu i www.pzko.cz
-----------------------------------------------------------Szanowni uczestnicy naszych imprez,prosimy Was o punktualność!
-------------------------------------------------------------------tu odciąć i oddać 8.2 - 9.2. w Domu PZKO-----------Deklaracja na BAL
Imię i nazwisko .............................
deklaruję:
ciastka:........szt
kołacze:........szt
pieniądze:.............KCz
nagrody do loterii(napisać o co chodzi).....szt
..............................................................
..............................................................
Inne:.........................................................

