Informator MK PZKO Leszna Dolna

Luty 2016

Szanowni czytelnicy,
ko czy si drugi miesi c roku 2016 a wy otrzymujecie pierwszy tegoroczny informator. Pozwólcie, e
dodatkowo z
Wam yczenia, by rok 2016 by dla Was rokiem zdrowym, udanym, bezpiecznym i
pe nym zadowolenia.
Obecnie pracuj cy zarz d Ko a chce si z Wami podzieli informacjami i planami zwi zanymi z prac Ko a.
Miniony rok obfitowa w szereg imprez. Na pocz tku przedstawi wrze niow imprez – IX Rocznik
Przegl du Kapel Ludowych. W minionym roku by bardziej uroczysty ni zwykle, bo obchodzili my XXV
rocznic otwarcia naszego Domu PZKO. Imprez wzbogaci a wystawa o historii i dzia alno ci naszego Ko a,
zosta a ods oni ta /nowy Konsul Generalny RP Janusz Bilski/ kolejna rze ba p.n. ,,Byli my, jeste my,
dziemy,,, której autorem jest Tadeusz Szkucik. Oprócz wyst pów kapel i zespo ów tanecznych mo na
by o poogl da wystaw strojów ludowych z naszego regionu, Polski i S owacji. By wspania y bufet
z plackami ziemniaczanymi , ró nymi daniami kuchni
skiej, by y ciasta, ko acze, ró ne trunki. Ku uciesze
organizatorów ca a impreza wypad a wspaniale. W pa dzierniku cieszyli my si z udanej dwudniowej
imprezy p.n. ,,Z ksi
pod poduszk ,,. Niespe na 60 dzieci przyby o w pi tek popo udniu by wzi udzia
w ,,maratonie czytania i zabaw ,,. Dzieci u nas nocuj a w sobot dopo udnia odbieraj je ich rodzice do
domu. T imprez organizujemy przy wspó pracy z Polsk Szko Podstawow im. G. Przeczka w Trzy cu
/tam zg aszaj si dzieci/ i przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego RP z Ostrawy. W pa dzierniku
równie zaliczyli my wspania dwudniow wycieczk do Wroc awia.
W grudniu odby o si równie bardzo udane ,,Spotkanie adwentowe ,, po czone z Miko ajem dla dzieci i
przedstawieniem Teatru Lalek BAJKA p.t. ,,Arka Noego,,. Panie z Klubu Kobiet przygotowa y wystaw
wie ców adwentowych, a w bufecie mo na si by o delektowa wi tecznymi ciastami, kanapkami
cieszy skimi i napojami wi tecznymi. Dzieci w tym roku by o prawie 40. Warto doda , e Miko aj i diabe ek
musieli komunikowa z dzieciakami w ró nych j zykach. Jest to impreza, któr warto powtarza .
Oprócz opisanych imprez odby y si równie zawody sportowe- turniej w tenisie sto owym, 39. rocznik
Pucharu Lata.
Jak corocznie, byli my z
kwiaty przy pomniku w Lesznej, wspó pracowali my z partnerami z Jasienicy
w Polsce i z kolegami z MK PZKO w Sibicy.
W bie cym roku planujemy równie wiele ciekawych imprez, by zadowoli jak najwi cej naszych cz onków
i sympatyków. Jeste my otwarci na nowe pomys y i inicjatywy. Chcemy si skupi na naszych najm odszych
i ich rodzicach, bo oni b
w przysz ci sil zwi zku i dlatego przygotowujemy du o imprez w nie
dla nich.
Imprezy , które chcemy zaoferowa w 1. pó roczu 2016 r. , to :
*Prawdopodobnie 26 lutego turniej w bowlingu
*5 marca turniej tenisa sto owego / 25 lutego i 3 marca od godz. 16,00 do 18,00 mo na potrenowa
w sali domu PZKO/

*6 marca Zebranie sprawozdawcze po czone z obrodami MDK - pocz tek o godz.15,00
* Kwiecie - wycieczka po Cieszynie, s potkanie z J. Dru yckim n.t. Hospicjum Zaolzie
* 7 maja, godz. 14,00 – Spotkanie przy pomniku, strzelanie z wiatrówki , opiekanie parówek – ,,chrzest,,
nowego ogniska
* 13 maja - prawdopodobnie przedstawienie teatralne
* 18 czerwca - ,,Rozruszajmy nasze dzieci,, - zabawy dla dzieci, rodziców i dziadków
* Indywidualny wyjazd do Rudzicy na ,, wi to Stracha Polnego,, - data wg propozycji organizatora w
Rudzicy
* 2 lipca - XXXX rocznik ,,Pucharu Lata,, – jest to bardzo znacz ca impreza nie tylko dla naszego ko a,
lecz i ca ego Zwi zku, wi c trzeba jej po wi ci nale yt uwg , eby tegoroczny turniej wypad jak
najlepiej.
Ju teraz zapraszamy do wzi cia udzia u wszystich, którzy pasjonuj si pi

no

.

Oprócz wy ej wymienionej dzia alno ci Ko a musimy si postara
o nasz
Dom PZKO i ogród. Dom, cho
ma 25 lat, jest w dobrej kondycji, ale
potrzeba zmian i napraw. Na pierwszy plan wchodz : wymiana pieców do
ogrzewania centralnego, wymiana okien, chcemy te przebudowa wej cie do
toalet, eby mo na by o wchodzi z zewn trz, chcemy wybudowa chodnik
bezbarierowy z wej ciem do sali, uzupe ni
inwentarz w kuchni.
Szanowni przyjaciele i sympatycy! Zwracamy si
do Was z pro
/o ile
jest to w Waszych mo liwo ciach
/ o wsparcie finansowe naszego Ko a
darem pieni nym w jakiejkolwiek wysoko ci, b dziemy za to bardzo
wdzi czni. Zarz d stara si pisa pro by o wsparcie finansowe do ró nych
instytucji, musimy jednak próbowa
równie
u siebie. Dlatego do
informatora do czamy deklaracj , na której mo na wpisa swój dar, mo na
to robi w ci gu ca ego roku /kontakt przez rejonowego/. Dary zostan
zaksi gowane a ich wysoko
przedstawimy na zebraniu sprawozdawczym w
roku 2017.
Dok adny stan kasowo ci i sprawozdania z dzia alno ci Ko a zostan przedstawione na zebraniu
sprawozdawczym 6.3.2016 / pocz tek o godz. 15,00 /. Po zebraniu obchody MDK . Serdecznie
zapraszamy wszystkich.
Nie zapomnijcie o Waszym DOMU PZKO, zawsze Was ch tnie przywita i b dzie si cieszy z Waszej
obecno ci.
O imprezach b dziemy informowa na naszych stronach internetowych, na stronach internetowych ZG
PZKO, w G osie Ludu, Zwrocie i przez Waszych rejonowych.
Samych pi knych dni yczy za zarz d MKPZKO Leszna Dolna
Renata Szkucikowa
Nasze strony internetowe www.pzkolesznadolna.cz

