MK PZKO Leszna Dolna

Styczeń 2013

Szanowni czytelnicy,
w nowym informatorze, na początku Nowego Roku 2013 ,pozwólcie, że
Wam i Waszym Rodzinom złożę serdeczne
życzenia
wszystkiego
najlepszego , dużo zdrowia, zadowolenia, szczęścia, dużo siły
do
zrealizowania Waszych marzeń.
Z wyrazami szacunku Renata Szkucikowa,prezes
Żeby nie mienić układu, krótko opiszę ,co działo się w naszym kole w 2. półroczu
roku 2012. W lipcu odbył się tradycyjny turniej w mini piłce nożnej w Trzyńcu , na
Kanadzie , na boisku koło szkoly zawodowej. W sierpniu nasze koło wzięło udział w
Gorolskim Święcie, gdzie wspólnie z kołem z Nieborów zainstalowaliśmy dwa kioski
- sprzedawaliśmy zbójecką, gofry, piwo,napoje i alkohol.We wrześniu odbył się
tradycyjny Przegląd Kapel Ludowych Trójstyku połączony z pieczeniem placków,
z udziałem polskiego partnera projektu i partnerów z Koła PZKO z Sibicy.My również
odwiedzliśmy PZKO-wców w Sibicy na ich imprezie ,,Kobzol szoł,,. W październiku
odbył się w teatrze w Cz.Cieszynie uroczysty koncert z okazji 65 –lecia PZKO ,
połączony z wręczeniem najwyższych odznaczeń związkowych. Tam również odbyła
się wystawa kronik związkowych. Z naszego koła odznaczenie otrzymał za długoletnią
pracę i poświęcenie Tadeusz Szkucik.W listopadzie odbyła się tradycyjna zabijaczka,
w grudniu pojechaliśmy na wycieczkę p.t. ,,Adwent w Krakowie,,. Z powodu małej
ilości zgłoszonych dzieci nie było w tym roku ,,Mikołaja,,. Ponadto odbyło się szereg
spotkań pań w Klubie Kobiet, nasze panie reprezentowały również nasze koło na
jesiennym spotkaniu KK w Olbrachcicach.
A nasz program
udoskonalony.
8.2.2013
24.2. 2013
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

na rok 2013 ?- jeszcze na pewno będzie uzupełniony, może
* Tradycyjny BAL, organizujemy wspólnie z Kołem
Macierzy Szkolnej PSP Trzyniec
* WALNE ZEBRANIE PZKO
* Turniej w ping -pongu
* Palenie czarownic- festynek okolicznościowy ,
* Warsztaty plastyczne
* Święto Stracha Polnego - Rudzica – POLSKAwyjazd autobusem –festyn naszego polskiego
partnera
* Jednodniowa wycieczka
* Puchar LATA – piłka nożna
*Gorolski Święto – kioski – udział
* Przegląd Kapel Ludowych Trojstyku i placki
* Trzydniowa wycieczka – Wrocław
* Wystawa
*Zabijaczka,
*ZJAZD PZKO - Mosty koło Jabłonkowa
* Spotkanie z Mikołajem
* Sylwester dla rodzin / wspólny Sylwester w PZKO/

Ponadto będą organizowane brygady koło Domu PZKO, spotkania Klubu Kobiet,
Klubu Propozycji.
Cieszymy się na Wasz udział w naszych wspólnych imprezach, zapraszajcie swoich
bliskich i znajomych.
Dokładne dane o imprezach można przeczytać na łamach Glosu Ludu w dziale
,,ogłoszenia,,
oraz na naszych stronach internetowych www. pzkolesznadolna.cz i u
swojego rejonowego.

Sprzedaż biletów na BAL – w szkole Trzyniec, ul.Dworcowa
/biblioteka szkolna /
24. i 25.1.2013 / czwartek, piątek/ , w godz. 15.00 do 18.00
Cena miejscówki 250,- Kcz.
Zapraszamy.
Za zarząd MK PZKO Leszna Dolna
Renata Szkucikowa

