Informator MK PZKO Leszna Dolna
Czerwiec 2015

Szanowni czytelnicy ,
nie otrzymali cie pierwszy Informator naszego ko a PZKO w bie cym
roku, w którym obecnie pracuj cy zarz d Ko a chce si podzieli z Wami
nowymi informacjami, planami czy problemami zwi zanymi z nasz prac .
Otó , w pierwszej po owie roku 2015 odby o si kilka imprez- by bal, który
urz dzili my razem z Szko Podstawow im.G. Przeczka w Trzy cu, odby
si turniej w tenisie sto owym. Niestety, w tym roku tylko z udzia em dzieci,
bo na zaplanowany czas dla doros ych przyszlo tylko trzech ch tnych. By o
,,Palenie czarownic,, , z enie kwiatów przy ponmiku w Lesznej i pogaw dka
zwi zana z obchodami 70- tej rocznicy zako czenia II Wojny wiatowej,
odby o si walne zebranie, na którym wybrano nowy zarz d MK. Odbywaj
si regularnie spotkania pa w Klubie Kobiet. Wyjechali my na ,, wi to
Stracha Polnego,, do Rudzicy w Polsce, odby y si w naszym Domu PZKO
rozmowy przedstawicieli gminy z obywatelami Lesznej.
W tym roku b dzie nasze ko o obchodzi dwie znacz ce daty. Ko czy si
nasze zobowi zanie zwi zane z projektem ,,Czesko – polskie spotkania
artystyczne. Mija w nie 5 lat od rozpocz cia tego projektu. Drug znacz
dat to 25 lat od otwarcia naszego DOMU PZKO. Mamy nadziej ,i takie
rocznice b dziecie wi towali razem z nami, e b
dla Was impulsem, by
przyj na nasze imprezy by pokaza razem , e nale ymy do wspólnego
zwi zku, który od lat piel gnuje i szerzy kultur , j zyk polski i gwar , utrwala
tradycje, kultur ludow , stara si o zachowanie naszej to samo ci, szanuje
dorobek obecnych cz onków i nie da zapomnie o tych, krórzy budowali si
zwi zku w minionych latach.
Chcemy kontynuowa prac , któr przed laty rozpocz li nasi poprzednicy i
przodkowie,chcemy, eby nasza dzia alno
by a wyrazem naszej
to samo ci, chcemy, eby nasze dzieci
by y tymi, które
przejm
symboliczn pa eczk i ponios j dalej. Dla nas to jest zobowi zuj ce, bo
praca spo eczna na tym skrawku ziemi, mimo pozorów , nie nale y do
atwch spraw. Przed nami szereg imprez, na które Was zapraszamy czy w
charakterze go ci, czy do wspó pracy przy ich realizacji.
4.7.2015 Puchar Lata – mistrzostwa w mini pi ce no nej
6.9.2015 - Przegl d Kapel Ludowch po czony z obchodami 25 rocznicy
otwarcia Domu PZKO,pieczenie placków i imprezy towarzysz ce.

17.10.2015 Chcemy zorganizowa dwudniow wycieczk do Wroc awia w
cenie 1500,-Kcz / os.,
zg oszenia do 6.9.2015 wraz z zaliczk 1000,- Kcz. W razie ma ej ilo ci
zg oszonych osób wycieczki nie b dzie.
Pa dziernik 2015-impreza dla dzieci ,,Z ksi
z noclegiem.
Grudzie

pod poduszk ,, -impreza

2015- Spotkanie adwentowe- druga sobota adwentowa.

BAL SYLWESTROWY
Po tegorocznym zebraniu walnym zarz d MK PZKO pracuje w sk adzie:
Szkucik Renata – prezes, Bartnicki Marek – wiceprezes i zast. gospodarza,
Bartnicka Beata- gospodarz,
Wania Wies aw – skarbnik, Pindor
Bronis awa – zast. skarbnika i metryka, Staszko Romana- sekretarz, Bocek
Zbigniew - cz onek zarz du, odp. za sport, Kramar ík Krystyna – cz onek
zarz du, Heczko Anna – cz onek zarz du i przew. Klubu Kobiet.
Rejonowi: Gnida Józef, Staszko Romana, niego Jan, Kapustkowa
Helena, Rokowski Micha , Martynkowa Wanda, Gajdzicowa Halina,
Bilikowa Halina, Maliszowa Anna, Konstantin Maria.
Komisja rewizyjna: niego Jan, Sulejmani Krystyna,Witos Maria
Przew. Klubu Kobiet – Heczko Anna , Kronika – Bartnicka Beata
Ko cz c informator pragn Wam yczy
mi ych wakacji, spokojnego i
udanego urlopu, wypoczynku, du o s ca ,zdrowia i samych dobrych wra
.
Nie zapominajcie o Waszym DOMU PZKO i waszym kole PZKO. O imprezach
dziemy informowa na stronach internetowych www. pzkolesznadolna.cz
, w G osie Ludu,Zwrocie, stronach intrnetowych ZG, przez Waszych
rejonowych.
Renata Szkucik

