
IINNFFOORRMMAA TTOORR  
 

Miejscowego Koła PZKO Hawierzów  Bł ędowice                                                                         

22//22001122 

Zacni członkowie! 

   W drugim tegorocznym informatorze poinformuje państwa o wynikach 
roku 2011 i planach na rok 2012, jak zostały zgodnione dnia 11 marca na 
zebraniu sprawozdawczym.                

   Na początek parę liczb. Na zebranie przybyło 63 członków naszego 
Koła, czyli z 400-osobowej bazy członkowskiej niespełna 16%.            
Na początku wysłuchaliśmy program kulturalny w wykonaniu uczniów 
naszej podstawówki. Po zagajeniu zebrania przez mgr. Romana Kaderkę 
przezes ing. Piotr Chroboczek przeczytał sprawozdanie z działalności 
naszego Koła za rok 2011. Między innymi mogliśmy usłyszeć, że nasze 
Koło zorganizowalo 12 imprez. Oprócz tego systematycznie pracują 
Kluby Kobiet, Seniora, Średnika i Młodych oraz zespoły: kapela 
Kamraci, Chórek 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 
również członkom zarządu, członkom komisji, rejonowym, 
gospodarzom, kierownictwu zespołów i klubów za ofiarną pracę.        
W dalszej części zebrania przezes zaznajomił nas z wykorzystaniem 
naszego Domu PZKO. Był on w roku 2011 wynajęty na różne imprezy    
i spotkania aż 211 dni. Na końcu zebrania prezes zaznajomił obecnych    
z planem na rok 2012, w którym nasze Koło znów szykuje swoje 
tradycyjne imprezy. Po już odbytych balach młodzi zespołowicze 
zorganiują na początku kwietna Śmigus-dyngus, pod koniec czerwca 
smażenie jajecznicy. W ostatni weekend wakacji tradycyjne dożynki 
śląskie. W październiku klub tenisa stołowego organizuje VIII już z kolei 
rocznik turnieju w tenisie stołowym. Przedostatnią tegoroczną akcją 
będzie Wigilijka, a rok zakończymy Sylwestrem, organizowanym 
średniakami. Tyle do planów kulturalnych. Jednak czeka nas również 
niemało pracy z utrzymaniem i odnawianiem naszego Domu. Planujemy 
rekonstrukcję podium w ogrodzie, mamy również zaplanowaną obnowe 



urządzeń w kuchni, a szukujemy się do zacieplenia najkrytyczniejszych 
miejsc starej cześci budynku. Niektóre z tych planów zależą od wniku 
podanych grantów. Jestem jednak przekonany, że wspólnymi siłami 
zrealizujemy podjęte zadania i uchwały.                                                        M.B. 

 
Akcje naszego Koła zaplanowane w II kwartale: 

 

9.4. – ŚMIGUS DYNGUS 
20.6. – SMAŻENIE JAJECZNICY 

ZEBRANIA ZARZĄDU 7.5.(z rejonowymi), 4.6., 2.7.  
 

Terminy kolejnych akcji będą zamieszczane na naszych stronach 
internetowych www.bledowice.cz  w sekcji „imprezy”. 

 

     Spotkania Klubu Średniaka: 
13 kwietnia (20.4. – wycieczka do piwowaru Koniczek), 11 maja i 8 czerwca 

 

Spotkania Klubu Kobiet i Klubu Seniora:          
4. i 18.4., 2.,16. i 30.5., 13. i 27.6   zawsze o godz. 1500 w Domu PZKO 

 
 

Nasi Jubilaci : 
KWIECIEŃ 

Zofia TOMANOWA 
Janina TOMANOWA 
Bogumiła LUGSCH 

Ludmila PAWLASOWA 
Danuta ŚWIDROWA 
Ing. Roman CHMIEL 

 

MAJ 
Helena MICHALIKOWA 

Alfred KOŃCZYNA 
Lidia RADECKA 

 

CZERWIEC 
Ing. Stanisław JONSZTA 

MUDr. Jan LUGSCH 
Franciszek CICHY 

 

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

Zarząd MK PZKO 


