I N F O R M A T O R MK PZKO Leszna Dolna
marzec 2011
Szanowni członkowie MK PZKO, w dniu 16.1.2011 odbyło się Walne Zebranie naszego Koła.
Minęły pierwsze dwa miesiące roku 2011 ,pierwsze miesiące pracy zarządu naszego koła w nowym
składzie:
Szkucikowa Renata prezes
Wania Wiesław
skarbnik
Pindor Bronisława skarbnik II
Bartnicka Beata
gospodarz
Bartnicki Marek
wiceprezes, zastępca gospodarza
Sikora Jadwiga
sekretarz
Walek Krystyna
metrykarz
Członkowie zarządu : Białoń Maria , Bocek Zbyszek, Niewdana Sylwia, Kramarčík Krystyna
Rejonowi: Rokowski Michał, Gajdzicowa Halina, Bilikowa Halina, Gnida J ózef , Mališowa Anna, Sikora
Wiesław, Kapustkowa Helena, Cieślar Roman, Staszko Romana, Niewdana Sylwia.
Komisja rewizyjna: Gnida Wanda Kar olina – przewodnicząca
Bury Alina, Worek Kazimierz – członkowie
Klub kobiet:
Heczko Anna – przewodnicząca
Klub seniora:
Cieślar Gustaw- przewodniczący
Nowy zarząd z góry dziękuje wszystkim,którzy mu będa w jakikolwiek sposób pomagać w działalności
na korzyść Koła.
Podziękowanie byłego presesa Wiesława Staszki:
Szanowni PZKO-wcy!
Czas bardzo szybko leci i właśnie w tym roku minęło 10 lat mojego prezesowania w
naszym kole. Myślę, że okres 10 lat w funkcji prezesa jest wystarczająco długi i
nadszedł czas na zmianę. Dlatego doszło na tegorocznym Walnym Zebraniu do kilku
zmian w funkcjach zarządu. Nowym prezesem została pani Renata Szkucik, której
życzę wiele sukcesów w tej niełatwej funkcji. Pozwólcie mi jeszcze podziękować
wszystkim naszym członkom, byłym i teraźniejszym członkom zarządu, rejonowym i
komisjom rewizyjnym za bardzo dobrą współpracę w ciągu tych 10 lat,
zaangażowanie i pomoc mojej osobie w kierowaniu naszym kołem.
Dziękuję serdecznie
Wiesław Staszko

Co już było
25.2. 2011- odbył się wspólny BAL,którego organizatorami byli MK PZKO Leszna Dolna i Koło
Macierzy Szkolnej przy PSP Trzyniec,ul. Dworcowa 10. Bal był bardzo udany, bawiło się na nim prawie
130 gości, 16 osób było w stoiskach i w kuchni. W programie wystąpiły zespoły OLZA i Oldrzychowice,
do tańca przygrywała grupa MR BABY. Bogata loteria, świetne pokarmy i trunki przyczyniły się do
miłej atmosfery balowej.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia tej imprezy.
........................................................................................................................................................................
Następne imprezy i działania:
26.3.2011- sobota -MISTRZOSTWA W TENISIE STOŁOWYM
Młodzież / do lat 15 włącznie/ - początek o godz. 9,00
Uczestnicy od lat 16 - początek o godz. 12,30
**************************
25-26.3.2011 - PRZYPOMINAMY – przebiegnie w naszym państwie powszechny spis ludności.
Szansa dla nas na następnych 10 lat. Dużo już było na ten temat powiedziane i napisane. My tylko
staramy się przypomnieć - POSTAW NA POLSKOŚĆ- gdy będziesz zakreślał narodowość i nie
wypieraj się swoich rodziców i dziadków , gdy będziesz określał swój język ojczysty

/ mateřskýjazyk/.Nie mamy się czego wstydzić – ZOSTAŃ SOBĄ!!

4 – 8 kwietnia/ wtorek, środa , czwartek, piątek/
Odbędą się brygady wiosenne w Domu PZKO i w ogrodzie koło Domu. Początek zawsze od
godziny 16:00. Sobota 9.4.2011 – brygada wiosenna od godz. 8.00 rano.
Prosimy wszystkich chętnych o udział. Będą prace dla pań i panów.
Sobota 7.5.2011
Mistrzostwa Koła w strzelaniu od godz. 15.00
Mistrzostwa będzie poprzedzać położenie kwiatów przy pomniku w Lesznej Dolnej . Zbiórka o godz.
14:30.
Od godz. 16:00 – impreza ,,PALENIE CZAROWNIC,,- w ogrodzie koło Domu PZKO-będzie
ognisko, kiełbaski
przynosi każdy własne, mogą być stroje czarownic- wybierzemy ,,MISS
CZAROWNICA ,,— kto ma , może przynieść instrument muzyczny.
Sobota 29.5.2011
Impreza plenerowa – Dzień Stracha Polnego- w POLSCE – w Rudzicy– zapraszamy do wzięcia
udziału. Impreza w ramach nawiązanej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy.
Sobota 4.6.2011

Święto wszystkich POLAKÓW w RC.
FESTIWAL PZKO, który tym razem odbędzie się w Trzyńcu.
Już dziś wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w Festiwalu i korowodzie, który rozpocznie się o
godz. 12,00. Zgrupowanie uczestników będzie koło kina KOSMOS , przejdziemy koło DOMU
KULTURY w kierunku na stadion. Szczegółowe informacje będą podane w ogłoszeniach na łamach
Glosu Ludu i przez rejonowych.
Cena biletu 100,- Kč.
Będziemy mieli dwa stoiska- już teraz witamy wszystkich chętnych do pomocy.

Informacje:
Nasze koło weszło w projekt „Přes hranice kultur – česko – polská umělecká setkání“.
Jest to projekt na przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej. W ramach tego projektu chcemy rozbudować i zadaszyć podium koło
Domu PZKO, gdzie w przyszłości mogą się odbywać imprezy plenerowe, występy
zespołów, wspólne spotkania i inne imprezy w ramach czesko- polskiej współpracy
kulturalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński- Těšínské
Slezsko.
Co przygotowujemy:
*Wycieczka do Browaru Żywieckiego i zwiedzanie okolic Żywca, wtorek 5.7.2011
*XXXV Puchar Lata – Mistrzostwa PZKO w mini piłce nożnej – sobota 9 .7. 2011
*W grudniu jednodniowa przedświąteczna wycieczka do Wiednia .
Nowy kontakt telefoniczny na gospodarza MK PZKO - 773686895
Nowy kontakt e-mailowy :
gospodarz@pzkolesznadolna.cz
prezes@pzkolesznadolna.cz
Pamiętajcie o naszych stronach internetowych www.pzkolesznadolna.cz , gdzie znajdziecie aktualne
informacje o naszych imprezach.
Cieszymy się na wspólne spotkania i współpracę.
Zarząd MK PZKO

