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Wszystkim Jubilatom najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia i pomyślności na dalsze lata składa

Zarząd MK PZKO

Zacni członkowie!
Minęło dwanaście miesięcy bogatych w przeróżne wydarzenia.
Na progu Nowego Roku chcemy Wam, członkom naszego Koła,
złożyć życzenia nieustającego zdrowia oraz spełnienia marzeń
i nadziei, jakie niesie ze sobą nadchodzący czas. Pragniemy
również, by stały się przyjemnością i tradycją odwiedziny
naszego wspólnego Domu PZKO, w którym można się czegoś
dowiedzieć, zachować sporo wrażeń artystycznych po oglądnięciu
różnych programów kulturalnych, a co najważniejsze – można
być razem.
A imprez, które mogliśmy wspólnie przeżywać w czasie
właśnie zakończonego roku 2008, bylo naprawdę niemało.
Rozpoczęliśmy 19.1. tradycyjnym Balem PZKO, w lutym odbył
się podwieczorek ostatkowy, a w pierwszą sobotę marca młodzi
spotkali się na Balu Młodzieżowym. W ostatnią niedzielę marca
odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym dowiedzieliśmy
się o gospodarowaniu i dalszych planach naszego koła. Zostały
również podane informacje o największej akcji inwestycyjnej
ostatnich lat, którą była wymiana wszystkich 61 okien i drzwi w
naszym budynku. W maju kluby zorganizowały tradycyjne
smażenie jajecznicy.
Po przerwie wakacyjnej odbyła się chyba największa impreza
organizowana w naszym Kole - Dożynki Śląskie. W tym roku,
szczególnie dzięki występowi miejscowego zespołu „Vonička”,
zjawiła się na Dożynkach rekordowa liczba gości, bo ponad 600.

Sportowcy zeszli się we wrześniu na z kolei już IV roczniku
turnieju tenisa stołowego. W październiku seniorzy naszego
Koła przygotowali wystawkę swoich prac. Listopad, to czas
wspomnień wczasów i wycieczek. O podróży po Nowej
Zelandii opowiadał nam Ing. Franciszek Chowaniec.

Akcje naszego Koła zaplanowane w I kwartale:
24.1. – BAL PZKO
24.2. – 15. PODWIECZOREK OSTATKOWY
28.2. – 30. BAL MŁODZIEŻOWY

Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora:
7.1.
21.1.
4.2.
18.2.
4.2.
18.2

godz. 1500
godz. 1500
godz. 1500
godz. 1500
godz. 1500
godz. 1600

Dom PZKO
Dom PZKO
Dom PZKO
Dom PZKO
Dom PZKO
Dom PZKO

__________________________________________________

Ze skabnicy ludowej:
Styczeń:
Jak styczeń zachlapany, to lipiec zapłakany,
a kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
Luty:
Pierwsza sobota grudnia przyniosła największą tegoroczną
imprezę naszego zespołu. Wszyscy obecni i byli tancerze
przedstawili swoje umiejętności w premierze z okazji 25-lecia
zespołu regionalnego w Błędowicach. W programie pt. Mikołaje
z Hawiyrzami zaprezentowała się na scenie domu kultury ponad
setka tancerzy i śpiewaków oraz kapela Kamraci.
W czasie oczekiwań świątecznych odbyła się 17.12. Wigilijka.
Rok zakończyliśmy tradycyjnie na Balu Sylwestrowym. Jak
widać, możliwości do wspólnych spotkań i zabawy mieli nasi
członkowie naprawdę niemało, a jednak wykorzystali to tylko
niektórzy, nie mówiąc o tym, że najszęściej wciąż ci sami.
W roku 2009 czekają na nas również interesujace imprezy, jak
chociażby jubileuszowe 40. Dożynki Śląskie. Życzę więc
naszemu Kołu, by jego członkowie w większej liczbie znaleźli
znów drogę do swojego Domu PZKO.
M.B.

Luty stały - latem upały.
W lutym aura burzliwa - wiosna rychliwa.
Marzec:
W marcu gdy kto siać nie zaczyna,
dobra swego zapomina.
W marcu jak w garncu.
__________________________________________________

Biblioteka :
Czynna w poniedziałki oraz środy od godz. 1200 do 1700
Stale trwa również możliwość korzystania z internetu.
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Swoje uwagi, artykuły i spostrzeżenia można zasyłać pod e-mail:

bledowice@pzko.cz

