Szanowni przyjaciele,
właśnie otrzymaliście ulotkę z informacjami o najbliższych imprezach kulturalnych, które przygotował zarząd MK
PZKO i Klub Kobiet w Lesznej Dolnej.
Sobota 3.12.2016 -

Spotkanie Adwentowe połączone z wystawą szopek
początek godz. 15,00 - DOM PZKO Leszna Dolna

Program: *Przedstawienie dla dzieci ,,KOT W BUTACH,, -Teatrzyk ,,Gapcio ,, z MK PZKO w Nieborach
*Wiązanka kolęd i pieśni świąteczych

oraz

MIKOŁAJ dla dzieci

*Sprzedaż ozdób świątecznych i ciastek, bufet z przysmakami i napojami świątecznymi zapewniony.
*Zgłoszenia dzieci na Mikołaja pod nr komórki 774 378 588 – p. Beata Bartnicka- do 27.11.2016
Dodatkowa informacja – dla tych, którzy będą chcieli zrobić zdjęcia sobie albo swoim dzieciom przy
dużej malowanej szopce na scenie plenerowej w ogrodzie proponujemy możliwość w dniu Spotkania
Adwentowego, następnie w kolejne niedziele 4.12.,11.12., od godz. 13.30 do 16.30.
***********
Sobota 30.12.2016 -

Spotkanie przedsylwestrowe

początek o godz.17,00 – sala DOMU PZKO Leszna Dolna
Przy piosenkach i kolędach możemy sobie wspólnie pogawędzić , zjeść ciastko i wypić co nieco, możemy
sobie złożyć życzenia, ocenić to ,co się zrobiło, nie martwić się przez chwilę tym , co będzie.
Dla chętnych – proszę przynieść trochę ciasteczek/ 15 sztuk/.Kawa , herbata i co nieco znajdzie się w
Domu PZKO.

******* Rok 2017 *******
Sobota 14.1.2017 - Koncert

Dobrej Woli

- początek o godz.16,00, Dom PZKO Leszna Dolna

Program :
* występ chóru HUTNIK
* Utwory muzyki klasycznej w wykonaniu studentki konserwatorium w Ostrawie Jany Przywyrovej
Dochód z koncertu chcemy przeznaczyć dzieciom,dla których los jest mniej łaskawy, choćby na zakup
słodyczy czy drobnych zabawek .Informacje dodatkowo przekażemy w czasie koncertu.
***********
Sobota 25.2.2017 –

MASKOWA ZABAWA OSTATKOWA

początek o godz. 17,00 - sala Domu PZKO Leszna Dolna, bilety –miejscówki będzie można wykupić podczas
Koncertu Dobrej Woli i pod. nr. kom.604 145 436 od 17.1.2017 .
W cenie biletu – miejscówki : kolacja – zabjiaczkowe specjały, pączki, kawa, herbata,piwo-1. szt.
************

ZAPRASZAMY

**************

