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Chociaż za oknami stale trwa „Ladovská zima”, jak
w piosence Jarka Nohavicy, jednak wierzymy, że wkrótce
przyjdzie oczekiwana wiosna, a z nią w tym roku stosunkowo
późno okres Świąt Wielkanocnych. Życzymy zatem Państwu
wiele wiosennego słońca, zdrowia, zapału i optymizmu oraz
panom smacznego jajka, a paniom mokrego śmigusa!
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Wszystkim Jubilatom najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia
i pomyślności na dalsze lata składa

Zarząd MK PZKO

Mamy za sobą okres karnawału. Podobnie jak w latach
minionych, tak i tym roku odbyło się w naszym Domu PZKO
wiele balów i zabaw karnawałowych. Również nasze tradycyjne
imprezy (Bal Sylwestrowy, Bal PZKO, Ostatki i Bal
Młodzieżowy) nie mogły narzekać na małą liczbę gości, chociaż
stanowilii ją z wielkiej częśći ci, którzy nie są członkami
naszego koła, ci, dla których te bale
organizujemy.
Pozytywnym zjawiskiem jest jednak rekordowa obecność
ponad 250 balowiczów na tegorocznym jubileuszowym Balu
Młodzieżowym, na którym sprawa obecności była odmienna,
większość uczestników tworzyła młodzież z naszego zespołu
i z zaprzyjaźnionego zespołu Suszanie.
Dziękuję
jednak
wszystkim,
którzy
udzielali
się
w przygotowaniach i podczas imprez, dziękujemy Wam za
bezinteresowną pomoc, bez której zorganizowanie naszych
balów i zabaw nie byłoby możliwe.

Okres karnawałowy okiem zespołowicza ...
Tegoroczny sezon balowy można jednym słowem określić
jako udany, choć nie był on tak wypełniony jak w zeszłym roku,
kiedy to zdarzały się nawet dwa występy w jeden wieczór.
Błędowianie wystąpili w tym sezonie na 9 balach. Tradycyjnie
zagaili go na naszym sylwestrze i zakończyli w ostatni dzień
lutego na swoim XXX Balu Młodzieżowym również
w Błędowicach.
Poza tym występowali na następujących balach: 17.1. Bal
PSP Błędowice, 23.1. Bal PZKO Orłowa, 24.1. Bal PZKO
Błędowice, 31.1. Bal Kopalni Karwina, 13.2. Bal Kopalni
Paskov i 14.2. ponownie Bal Kopalni Paskov.
Po karnawale wystąpili jeszcze 13.3. na Balu Krystyn w DK
TRISIA w Trzyńcu z obrazkiem górniczym pt. "Skok przez
skórę". Z tym samym programem wystąpią razem z Małymi
Błędowianami dnia 4. 4. 2009 o godz. 14:00 w hawierzowskiej
RENECIE na Jarmarku Ludowym. Dalej czeka ich 9.5 występ
na imprezie pt. „W jednej izbie z Kamratami !“, czyli majówce
w Błędowicach z okazji 20-lecia kapeli "KAMRACI".
20.6. wezmą udział w pochodzie oraz wystąpią na rynku
w Hawierzowie na wznowionej uroczystości "Havířov v
květech". Tam również do występu dołączą Mali Błędowianie.

chociażby do Informatora, którego aktualne i zeszłe numery
można również znaleźć na naszych nowych stronach www.
MB.

Akcje naszego Koła zaplanowane w II kwartale:
18.3. – PRELEKCJA z prezentacją zdjęć
ing. Franciszka CHOWAŃCA pt. „POŁUDNIOWA AFRYKA”
29.3. – ZEBRANIE WALNE
9.5. – W JEDNEJ IZBIE Z KAMRATAMI
18.5. – PRELEKCJA z prezentacją zdjęć
ing. Zygmunta RAKOWSKIEGO pt. „PERU, BOLIWIA”
27.5. – SMAŻENIE JAJECZNICY
Terminy kolejnych akcji będą zamieszczane w Głosie Ludu

Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora:
Kwiecień: 1.4., 15.4. i 29.4.Maj:
13.5. i 27.5.
Czerwiec: 10.6. i 24.6.
-

Ze skarbnicy ludowej:
Kwiecień:

Błędowickie Koło nareszcie w sieci ...
Jeżeli nadal obowiązuje powiedzienie, że kogo nie ma
w Internecie, to jakby w ogóle nie istniał, w tym kontekście
nasze koło istnieje od niespełna miesiąca, kiedy właśnie 7.2.
ruszyły w światowej sieci nasze strony internetowe. A wszystko
to dzięki Markowi Danelowi, który pod bacznym okiem ojca
Romana sporządził strony internetowe naszego koła:
www.bledowice.cz. Na tych stonach można będzie uzyskać
informacje o zaplanowanych akcjach, bazę fotografii
z minionych imprez i dalsze ciekawostki dotyczące naszych
błędowickich spraw. W przyszłości planujemy dołączyć również
informacje o zespole. Razem z zakupem nowej domeny doszło
także do zmiany e-maila na: pzko@bledowice.cz, pod który
mogą Państwo przesyłać różne spostrzezenia i uwagi,

godz. 1500 Dom PZKO
godz. 1500 Dom PZKO
godz. 1500 Dom PZKO

Maj:

Kwiecień co deszczem rosi,
wiele owoców przynosi.
Kwiecień plecień,
bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
Gdy w maju plucha,
w czerwcu posucha.
Majowe błoto więcej niż złoto.

Czerwiec: Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.
Gdy święty Jan łąkę kosi,
lada baba deszcz uprosi.

Biblioteka:
Czynna w poniedziałki i środy
w godzinach od 1200 do 1700
Nadal trwa również możliwość korzystania z Internetu
Zapraszamy wszyskich czytelników i internautów

