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Miejscowego Koła PZKO Hawierzów  Bł ędowice                                                                         

11//22001122 
 

 

Zacni członkowie! 
Z okazji nadejścia Nowego Roku chcemy Wam wszystkim złożyć jak 

najserdeczniejsze życzenia trwałego zdrowia, radości, pomyślności, 
sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.              Zarząd MK PZKO  

   Tegoroczny sezon balowy rozpoczniemy w przedostatnią sobotę stycznia 
naszym tradycyjnym balem PZKO. Zaraz w niedzielę zapraszamy na balik 
naszych najmniejszych. W ostatnim tygodniu stycznia odbędzie się bal 
macierzy przy błędowickiej szkole podstawowej, a cały okres karnawału 
zamknie w pierszym tygodniu marca tradycyjny z kolei już 33. bal 
młodzieżowy. Starsi zaś z tańcami i zabawami pożegnają się na 
podwieczorku ostatkowym. Terminy poszczególnych bali są podane         
w dalszej części informatora. Zapraszamy wszystkich na przygotowane 
imprezy. 

Koniec roku brzmiał oklaskami ...  

   Koniec roku 2011 był nie tylko co do ilości, ale głównie powagi imrzez 
dla błędowian bardzo obfity. W listopadzie odbyła się akademia szkolna 
ku uczczeniu 100 letniego jubileuszu naszej błędowickiej podstawówki. 
Wiele z nas mogło na nim spotkać swoich byłych kolegów i koleżanki      
z ławy szkolnej.  Drugim, nie mniej ważnym spektaklem, była w grudniu 
nowa premiera naszego zespołu regionalnego Błędowice - „Od postu do 
postu”, w którym wzięło udział niespełna 100 wykonawców z szeregów 
byłych, teraźniejszych, a również tych najmniejszych zespołowiczów. 
Obie akcje odbyły się przed wypełnioną salą hawierzowskiego domu 
kultury P. Bezruča, co oznacza nie słabnący popyt po folklorze i kulturze 
dolańskiej. Wierzymy, że spektakl o zwyczajach ludowych naszego 
regionu będziemy mogli obejrzeć w repryzie.  A jeżeli nie, to będzie za 
niedługo do dyspozycji płyta DVD z nagraniem, właśnie tego jedynego    
w swoim rodzaju spektaklu.                                                                   M.B.  

 



Akcje naszego Koła zaplanowane w I kwartale: 
 

21.1. – BAL PZKO 

22.1. – BALIK PRZEDSZKOLA 

25.1. 17:00 - Porachunki balu z rejonowymi 

28.1. – BAL MACIERZY przy PSP BŁĘDOWICE 

21.2.,16:00 – PODWIECZOREK OSTATKOWY 

3.3. – 33. BAL MŁODZIEŻOWY 

11.3. – ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
 

 

Spotkania Klubu Kobiet: 
         

          11. i 25.1. / 8. i 22.2. / 7. i 21.3. zawsze o godz. 1500 w Domu PZKO 

Spotkania Klubu Seniora: 

9.1., 6.2. i 5.3. zawsze o godz. 1500 w Domu PZKO 

 

NASI JUBILACI: 
 
 

STYCZEŃ 
 

Halina SKURZOK 
Kazimierz MIKOŚ 

Maria NIEROSTKOWA 
Karol MRÓGAŁA 

Ing. Wladysław FOLWARCZNY 
Wiesław SŁONKA 

 

MARZEC 
 

Adolf GOSZYK 
Krystyna KOŻUSZNIKOWA 

Zbyszek OŻANA 
Alina FUKAŁOWA 

 
Wszystkim Jubilatom najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia                  
i pomyślności na  dalsze lata składa       Zarząd MK PZKO  


