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Sprawozdanie z działalności MK PZKO w Hawierzowie Błędowicach 

Zebranie Sprawozdawcze  9 marca 2014 

 

 

Szanowni członkowie, sympatycy i goście !   

 

Spotykamy się na dzisiejszym Zebraniu Sprawozdawczym by 
podsumować naszą działalność oraz wytyczyć plan na następny rok.  

 

Od Zebrania Walnego, na którym wybrano nowy  32 osobowy 
zarząd, odbyło się 13 zebrań zarządu MK. Na zebraniach było obecnych  
średnio  21 członków – co oznacza 67 %. Komisja Rewizyjna pracuje  w 
trzy osobowym składzie. Kontakt z człokami koła utrzymuje zarząd dzięki 
ofiarnej pracy 13 rejonowych, którym za ich ofiarną pracę pragnę bardzo 
serdecznie podziękować a zwłaszcza kierownikowi rejonowych pani 
Marcie Macura. Pod koniec 2013 roku w naszym kołe było  404 
członków. W roku sprawozdawczym udało nam się pozyskać 3 nowych 
członków.  

 

W roku 2013 do dnia dzisiejszego  zmarli następujący członkowie :  

 pan Biłko Zbyszek 

 pan Biłko Edward  

 pani Niemiec Daniela   

 pan Kocur Czesław 

 pani Kotulowa Rozalia 

 pan Pawlas Teodor 

 pani Tomanova Zofia 

 

Członkom, którzy obchodili jubileusze życiowe przekazano 
gratulacje, względnie wręczono życzenia osobiście. Pamiętano również 
o odwiedzinach chorych, których odwiedzali członkowie Klubu Kobiet, 
Klubu Seniora i członkowie zarządu.   
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Praca kulturalno-oświatowa : 

W roku sprawozdawczym nasze koło zorganizowało następujące 
imprezy : 

 Tradycyjny Bal PZKO   

 Podwieczorek ostatkowy  

 Bal Młodzieżowy   

 W lutym odbyło się Walne Zebranie MK PZKO  

 W Maju „W jedne izbie z Kamratami“ 

 Smażenie jajecznicy  

 W czerwcu wystawa roboty ręczne oraz 50 lat pod własną 
strzechą  

 Sierpień  44. Dożynki Śląskie 

 W listopadzie 30 lecie Zespołu Regionalnego „Błędowice“, DK 
Petra Bezrucza 

 W grudniu odbyła się tradycyjna Wigilijka, 

 Rok zakończono zabawą Sylwestrową, tym razem organizowaną 
Klubem Średniaka dla członków PZKO jako impreza 
niedochodowa 

Oprócz wymienionych imprez systematycznie pracują Kluby 
Kobiet, Seniora, Średniaka, Młodych,  Tenisa Stołowego, kapela 
Kamraci, ZT Błędowice i zespół śpiewaczy.        

 Z powyższego wynika, że nasze koło jest aktywne i pracy 
kulturalno-oświatowej poświęca dużo czasu.  

 

Klub Kobiet 

 Nasze panie spotykają się każdą środę oraz według potrzeby przy 
organizacji większych imprez. Klub Kobiet bardzo ściśle współpracuje 
z Klubem Seniora, biorą udział w wycieczkach do sąsiednich kół PZKO, 
odwiedzają szkołę,  przedszkole i członków MK. W ubiegłym roku wraz 
z Klubem Seniora zorgaizowały Wystawę robot ręcznych z wystawą „50 
lat pod własną strzechą“. Panie pomagają przy zabezpieczeniu naszych 
imprez od strony kulinarnej. W ramach klubowych spotkań uczą się 
szydełkowania i klockowania – tu chcę w imieniu naszych pań 
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podziękować lektorkom, które przekazują swoje umiejętności naszym 
paniom. (w roku 2015 mają panie zamiar zorganizować wastawę) 

Dużym problemem jest to, że Klub Kobiet nie ma przewodniczącej 
co komplikuje pracę jak zarządowi, tak i sekcji kobiet ZG. Mam nadzieję, 
że w tym roku sprawa przewodniczącej zostanie rozwiązana.  

 Za pracę na rzecz naszego koła należy się paniom ogromne 
podziękowanie. Naszym ofiarnym paniom życzę dużo zdrowia, pogody 
ducha i powodzenia w dalszej pracy.  

Klub Seniora 

pracuje systematycznie przez cały rok pod kierownictwem pana 
Tadeusza Nierostka, organizuje wycieczki, spotkania wyjazdowe, 
odwiedzają chorych i starszych członków koła.  

Odbyło się 20 spotkań klubowych przy przeciętnej obecności 7 
członków.  

KS zorganizował :  

 Prelekcje – w kwietniu Ing.Chowańca – „Drogi wodne 
Europy“ a w czerwcu   ing.Rakowskiegio  - „Islandia „ 

 8. - 9. czerwca w Domu PZKO wystawę „50 lat MK pod 
własną strzechą“ (uzupełnienie wystawy Klubu Kobiet) 

W ramach spotkań członkowie klubu zwiedzili : Muzeum Górnicze 
w Hawierzowie , Hawierzowskie Muzeum Miejskie oraz Muzeum 
Tragedii Żywocickiej. KS ściśle współpracuje z KK. Tradycyjnie złożono 
kwiaty pod pomnikiem Ofiar w okresie okupaci.  

Z przedstawionej działalności wypływa, że panowie z Klubu Seniora są 
bardzo aktywni. Kontynuacja czynności Klubu Seniora jest jednak 
zależna od jego liczebnego składu. Tymczasowy kilku osobowy udział w 
spotkaniach nie daje gwarancji realizaci dalszych planów. Koło ma 
ponad 100 członków emerytów a zainteresowanie KS żadne. 

 

 

Zespół Regionalny Błędowice, Kapela Kamraci i zespół śpiewaczy.  

 
Aktualnie zespół  liczy ponad 20 tancerek i tancerzy. Występuje razem 
z kapelą  „Kamraci“ oraz chórkiem. Najważniejszym  wydarzeniem w 
działalności zespołu w ubiegłym roku były jubileuszowe obchody 
założenia – jego 30. Urodziny, które odbyły się 30 listopada 2013. W 
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programie wystąpili  wielogeneracyjni Błędowianie (ponad 100 
występujących). 
Zespół nadal współpracuje z Dziecięcym Zespołem Tanecznym  „Mali 
Błędowianie“, który pracuje przy PSP w Hawierzowie-Błędowiach. 
W ramach MK parcuje zespół „Arabeski“ do którego uczęszczają 
uczennice naszej szkoły klas 1 – 5 tej. Występują na naszych i szkolnych 
imprezach.  
 
 
WYSTĘPY W ROKU  2013: 

 
Styczeń : 
12.1.  Koncert Świąteczny w drewnianym kościółku w 
Olbrachcicach – Kapela KAMRACI z Kamratkami 
Marzec : 
10.3.  Balik Przedszkolaków - Dom PZKO Błędowice 
10.3.  Dzień Kobiet w Olbrachcicach – występ Kamratów z 

Kamratkami 
26.3.  Występ dla czeskich nauczycieli z Chorwacji w PSP 

Błędowice 
Kwiecień: 
17.4.  „Jaro přišlo k nám“ – Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Folklorystycznych – Dom Kultury Karwina 
17.4.  Występ w szkole dla przedstawicieli Komisji 

Edukacyjnej z Jastrzębia Zdroju oraz Školské komise v 
Havířově 

Maj: 
1.5.   Uroczystości pierwszomajowe – Hawierzów – centrum 

miasta razem z MB 

19.5.  KONCERT MAJOWY w ewang. kościele w 
Błędowicach 

25.5.  „W jednej izbie z Adamym i Kamratami“ razem z MB 
5.6.  „Taneční přehlídka“ – Dom Młodzieży w Cierlicku 
Czerwiec: 
15.6. „Havířov v květech“ – udział w pochodzie razem z MB 
Lipiec :  

           MFF „Poroniańskie Lato Folklorystyczne“ Tatry  PL  
Sierpień : 
Gorolski Święto – występ KAMRATÓW z Kamratkami w 
przeglądzie kapel ludowych 
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MFF„Bukowińskie Spotkania“ Turčianské Teplice – SK 
  31.8.  Tradycyjne DOŻYNKI w Błędowicach – występ  
  Wrzesień : 

13.9.  Dom Opieki „LUNA“ w Hawierzowie – występ MB 
Gruszień : 
12.10. Wykopki w Olbrachcicach – występ z MB 
Listopad : 
30.11.  PREMIERA 2013  -  jubileuszowe obchody 30-lecia 
istnienia ZR „Błędowice“ – program  całospektaklowy w 
wykonaniu wielogeneracyjnych  Błędowian pt. „Andrzejkowe 
wróżyni z życzeniami chodzyni“ 

 

Prowadzącymi zespołów są: 
 
ZR „Błędowice“ – Sabina Gałuszka 
Mali Błędowianie –  D. Owczarzy, H. Łabudek,  J. Kożusznik 
Kapela „Kamraci“ – H. Bilan 
 
 

Za bogatą działalność należy się podziękować jak   kierownikom 
zespołów, tak i rodzicom, którzy pomagają przy organizowaniu imprez, a 
przedewszystkim członkom zespołu. 

Podziękowanie należy się również dyrekcji naszej szkoły za 
udostępnienie sali gimnastycznej na próby. 

 

 

Klub Średniaka 

 

Spotyka się systematycznie drugi piątek w miesiącu – razem 
odbyło się 10 spotkań klubowych  

Mimo to Klub Średniaka zorganizował : 

 Wycieczkę do kąpieli termalnych w Gyoru (Węgry)  

 Spotkanie klubowe na bowlingu 

 Reprezentował nasze MK na Septfestbier na Kościelcu 

 Sylwester w Domu PZKO z udziałem 51 dorosłych  
uczestników 
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Klub pracuje pod kierownictwem pana Romana Danela, który w ubiegłym 
roku wprowadził pokrycie internetowe (WiFi) w całej budowie PZKO i jest 
administratorem naszych stron internetowych. W roku 2013 nasze strony 
internetowe odwiedzono blizko 3000 razy, co oznacza 8 osób 
czytających nasze strony internetowe każdy dzień. 

 

Klub Młodych : 

 Liczy 18 klubowiczów 

 w ubiegłym roku odbyło sie 7 spotkań klubowych, 

 zostały organizowane 2 dyskoteki – Western Party i Sylwester 

 wycieczkia krajoznawcza  - (Ropiczka , Kotarz) 

 wycieczka rowerowa połączona z plażową siatkówka  – Žermanice   

Klubowicze brali udział na turnieju w siatkówce, organizowany przez 
organizację Benjamin z Orłowej, na którym zajęli 6 miejce.  

 

Współpraca ze szkołą i przedszkolem  

 układa się według mego zdania dobrze. Dyrekcja szkoły umożliwia 
naszemu zespołowi korzystać z sali gimnastycznej i sali baletowej, 
Młodzież szkolna i dzieci z przedszkola przychodzą na nasze imprezy 
z ładnymi programami. Według umowy z dyrekcją szkoły w zamian za to 
może szkoła i przedszkole bezpłatnie korzystać z lokali naszego Domu 
PZKO – przedstawienia teatrzyku Bajka, próby, wieczorki pożegnalne 
itp.   

 

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować naszemu kronikarzowi 
pani Halinie Chmiel za wzorowe prowadzenie kroniki naszego koła. Za tę 
działalność należą jej się słowa  szczerego uznania i podziękowania. 

 

Szanowni członkowie, chciałbym zwrócić uwagę na nasz Dom 
PZKO. Jego utrzymanie i sprawne funkcjonowanie zależy wyłącznie od 
członków naszego koła. Utrzymanie Domu PZKO kosztuje sporo 
finansów ale przede wszystkim dużo pracy. Nasi gospodarze państwo 
Nowakowie wywiązują się z tej funkcji jak najlepiej. Z ich strony chodzi o 
ogromny wysiłek, który nie zawsze jest doceniany. Za ogrom ich pracy 
należą im się bardzo serdeczne podziękowania.  
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O tym jak intenzywnie jest wykorzystywany nasz dom PZKO 
świadczy sprawozdanie o wykorzystaniu domu w roku 2013.   

  

Sprawozdanie o wykorzystaniu domu w roku 2013. 

 

Akcje MK PZKO  :  razem 105 

 Zebrania  - 13 

 Próby zespołów – 10 

 Kluby – 67 spotkań 

 Akcje młodzieżowe - 1 

 Imprezy MK – 7 

 Kółko tenisa stołowego – 7  

Teatr Lalek Bajka : 2 spektakle 

Zebranie komitetu miejskiego PZKO : 2 

 

Wynajęcia : razem 68 

 

Razem odbytych akcji w domu PZKO : 177 

 

Dochody za wynajęcie lokali domu PZKO : 

 Opłaty według regulaminu – 323.489,- Kč 

 w tym za zużyty prąd – 44.024,-Kč 

                            Gaz – 52.420,-Kč 

       Pranie serwetów  - 26.850,-Kč 

 Uszkodzony inwentarz – 2.935,-Kč 

Według regulaminu udzielono zniżki za wynajęcię : razem 13.640,-Kč 

 Członkom MK  - 9.040,-Kč 

 Macierzy Szkolnej – 4.600,-Kč 
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Bezpłatnie korzystali z lokali : przedszkole, szkoła, komitet miejski PZKO 
i Teatr Lalek Bajka.   

 

Najpoważniejszym zadaniem ubiegłego roku było przeprowadzenie 
generalnego remontu kuchni . Według przygotowanego planu pracy 
remont miał przebiegać od 2 maja do 24 maja a pierwszą imprezą 
przygotowaną w nowej kuchni było „W jednej izbie z kamratami“. 

Ale wracając do przebudowki :  

Inwestycja w wysokości 392.017,- Kč została zrealizowana przez 44 
osoby w przebiegu 22 dni, które odpracovały łącznie 1418 godzin.  

Żeby tego nie było mało to dodatkowo w trakcie remontu kuchni 
obnowiono parkiet w sali i zremontowana została kuchnia na piętrze.  

Od czerwca do listopada przebiegały jeszcze dodatowe prace połączone 
z wentylacją w kuchni i z centralnym ogrzewaniem w Domu PZKO. 
Zporządzone zostały digitalne nowe projekty rozprowadzenia gazu i 
elektrycznej instalaci, zostały zrobione rewizje kominów, el.instalaci i 
gazu. Dodatkowo został uzupełniony inwentarz kuchni. (garnki z stali 
nierdzewnej i lodówki). W ramach tych prac odparcowano jeszcze 
dodatkowo 490 godzin .  

Podsunując łącznie odpracovali członkowie MK 1908 godzin, co według 
obliczeń zaoszczędziło cca 300.000,-Kč .  

Pozwólcie, że w imieniu członków naszego MK podziękuję wszystkim 
pomagającym w ramach remontu kuchni, zwłaszcza panu Zbyszkowi 
Koścowi, bez którego remont by nie był możliwy.  

         

 

 

Przypominam również o bibliotece czynnej w naszym domu w 
poniedziałki i środy od godziny 12-tej do 17-tej. Chciałbym podziękować 
kierowniczce biblioteki pani Danucie Śmiłowskiej za rozprowadzanie 
biletów na nasze imprezy i rejestrację zamówien na wypożyczenie Domu 
PZKO.  

 
Szanowni członkowie ! 

Przedstawiłem Wam sprawozdanie z działalności naszego koła za 
ubiegły rok 2013. Kończąc pragnę podziękować wszystkim ofiarnym 
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działaczom za ich niestrudzoną pracę. Dziękuję członkom zarządu, 
członkom  komisji,  rejonowym, gospodarzom i kierownictwu zespołów i 
klubów za ofiarną pracę.  

 

Jestem przekonany, że wspólnymi siłami zrealizujemy dzisiaj 
podjęte zadania i uchwały, że uda nam się zyskać większe 
porozumienie, zainteresowanie i poparcie członków dla działalności 
naszego koła i że nadal i w licznym gronie będziemy też spotykali się w 
naszym Domu PZKO. 

 


