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Zacni członkowie 
   W drugim tegorocznym informatorze poinformuje państwa                      
o wynikach  roku 2010, planach na rok 2011 oraz o liczebnym składzie 
nowego zarządu MK, jak został wybrany na Zebraniu Walnym dnia         
6 marca. 

   Na początek parę liczb. Na zebranie przybyło 65 członków naszego 
Koła, czyli z 390-osobowej bazy członkowskiej niespełna 17%. Na 
początku wysłuchaliśmy piosenek w wykonaniu dziewcząt z naszej 
podstawówki. Następnie prezes naszego Koła ing. Piotr Chroboczek 
złożył życzenia oraz drobnym upominkiem podziękował wszystkim 
zgromadzonym z okazji Dnia Kobiet. Po zagajeniu zebrania przez     
mgr. Romana Kaderkę przezes przeczytał sprawozdanie z działalności 
naszego Koła za rok 2010. Między innymi mogliśmy usłyszeć, że nasze 
Koło w zeszłym roku zorganizowalo 14 imprez. Oprócz tego 
systematycznie pracują Kluby Kobiet, Seniora, Średniaka oraz młodych.  
Działają również zespoły: kapela Kamraci z chórkiem i Zespół 
Regionalny Błędowice. Ze sprawozdania wyniknęło, że nasze Koło jest 
aktywne i pracy kulturalno-oświatowej poświęca dużo czasu. Na końcu 
sprawozdania prezes podziękował wszystkim ofiarnym działaczom za 
ich niestrudzoną pracę. Podziękował członkom zarządu, członkom 
komisji, rejonowym, gospodarzom domu, kierownictwu zespołów           
i klubów za ofiarną pracę. W dalszej części sprawozdania prezes 
zaznajomił nas z wykorzystaniem Domu PZKO. Był w roku 2010 
wynajęty 182 razy na różne imprezy i spotkania.   

Następnie został wybrany 31 osobowy, nowy zarząd naszego Koła na 
okres lat 2011-2012. Detaliczny spis wraz z funkcjami zostanie opisany 
w następnym numerze informatora.                  



    Na końcu zebrania prezes zaznajomił obecnych z planem pracy na rok 
2011, w którym nasze Koło znów szykuje swoje tradycyjne oraz nowe 
imprezy. Podwieczorek Ostatkowy, potem już trzecia edycja majówki, 
czyli „W jednej izbie z Kamratami”, na którą w tym roku zaprosiliśmy 
zespół „Małe Bartusie” z Zakopanego. Zaraz pierwszego czerwca 
odbędzie się smażenie jajecznicy, a w pierwszy powakacyjny weekend 
tradycyjne Dożynki Śląskie. We wrześniu klub kobiet zorganizuje 
wystawę, a średniacy wybiora się na grzybobranie. W październiku Klub 
Seniora organizuje VII już z kolei rocznik turnieju w tenisie stołowym. 
W grudniu nasze Koło czeka następna wielka impreza. Bedzie to nowa 
premiera widowiska „Od posta do posta” zespołu Błędowice. 
Przedostatnią tegoroczną akcją będzie Wigilijka, a rok zakończymy 
sylwestrem, który znowu dla wszystkich chętnych członków naszego 
koła zorganizują średniacy.  

   Tyle do zebrania walnego. Nowemu zarządu życzę dużo powodzenia 
w pełnieniu wytyczonych celów. Jestem przekonany, że wspólnymi 
siłami zrealizujemy podjęte zadania i uchwały, że uda nam się uzyskać 
większe porozumienie, zainteresowanie i poparcie członków dla 
działalności naszego Koła, i że nadal, a może w liczniejszym gronie, 
będziemy też spotykali się w naszym Domu PZKO.                             mb 

 

Podwieczorek ostatkowy 
Po raz siedemnasty zebrali się pezetkaowcy z Błędowic i okolicznych 
Kół PZKO,by zakończyć tegoroczny karnawał.  - Jak zapusty, to zapusty 
nie zostanie żaden brzuch pusty – w myśl tego powiedzenia  pracowite 
panie z Klubu Kobiet poczęstowały obecnych smacznym daniem             
i kołaczami. Utalentowane uczennice błędowickiej podstawówki umiliły 
imprezę rytmicznymi i świetnie zaśpiewanymi piosenkami. Złożyły 
również paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet. Tancerze ZR Błędowice 
zachwycili publiczność Marszem Radeckiego oraz tańcem 
dyskotekowym, a wiązankę dolańskich piosenek zagrała i zaśpiewała 
kapela Kamraci z chórkiem. Swojską ostatkową atmosferę zapewnił Ing. 
Władek Folwarczny przygrywając do tańca znane i popularne melodie.                                                                     
                                                                                                               hch         

Bando, grej! 
Od kilku lat z naszą znaną na całym terenie kapelą ludową Kamraci 
współpracuje chórek, w skład którego wchodzi pięć śpiewaczek oraz 
czterech śpiewaków. W repertuarze muzykujących na ludowo 
miłośników dawnych piosenek znajduje się wiele oryginalnych, 
nieznanych wcześniej tekstów i melodii ludowych. 
W roku 2009 udało się wydać znaną już płytę zatytułowaną według 
największego przeboju - „Bando, grej!”. Zawiera ona wiele 
ciekawych piosenek, związanych głównie z górniczą częścią Zaolzia. 
Właśnie folklor górniczy, niestety, odchodzi coraz bardziej                 
w zapomnienie i jego pielęgnowanie jest szczególnie ważne. Dla 
zainteresowanych i nie do końca zorientowanych – CD ze 
wspomnianymi nagraniami można jeszcze nabyć u kierownika kapeli 
Kamraci, pana Henryka Bilana u prezesa Koła, pana Piotra 
Chroboczka oraz w bibliotece u pani Danuty Śmiłowskiej. Warto 
mieć, słuchać i śpiewać! 
Chórek odbywa cotygodniowe próby, występował niedawno na 
Ostatkach w Błędowicach, a w listopadzie ubiegłego roku w teatrze 
czeskocieszyńskim w czasie imprezy „Tacy jesteśmy”. Kapela 
Kamraci była przecież jednym z zespołów nominowanych do 
nagrody. Kolejny występ odbędzie się w czasie trzeciej edycji 
popularnej imprezy „W jednej izbie z Kamratami” zaplanowanej na  
7 maja tego roku. Zapraszamy!                                                          lik  

 

Akcje naszego Koła zaplanowane w II kwartale: 
 

20.4. – PRELEKCJA ing. F. CHOWAŃCA –„Wyspy Hawajskie” 
25.4. – ŚMIGUS DYNGUS 

7.5. – W JEDNEJ IZBIE Z KAMRATAMI  
1.6. – SMAŻENIE JAJECZNICY 

 
 

 

Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora: 
         

   6 i 20 kwietnia,   4 i 18 maja,   1, 15 i 23 czerwca  
           zawsze o godz. 1600 w Domu PZKO 

 
___________________________________________________________________________________________________________                                              
Swoje uwagi, artykuły i spostrzeżenia można zasyłać pod e-mail: 

pzko@bledowice.cz , lub admin@bledowice.cz 


