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30 stycznia 2016 r. na bal karnawa³owy &bdquo;Na Dzikim Zachodzie&rdquo; do rancza w Piechowickim O¶rodku
Kultury przybyli kowbojki i kowboje oraz indianki i indianie z zaprzyja¼nionych stanów Arizona, Dakota i Alabama. Go¶ci
powitali Porywcza Kris i Bezlitosny Henry, a zasady bezkrwawych rozgrywek ustali³a Sprawiedliwa Sophia. Uczestników
uhonorowano gwiazdami szeryfa i nagrodzono zwyciêzców konkursów. By³o weso³o i zabawnie, a najbardziej
wystylizowani(na zdjêciu zwyciêzcy) walczyli w konkursie na najciekawsz± charakteryzacjê. Dziêkujemy uczestnikom
za poczucie humoru, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, za ¿ywio³owe tañce w takt muzyki country i pozytywne
oceny kierowane w stronê organizatorów.
17 lutego 2016 r. na walnym zebraniu cz³onków podsumowali¶my realizacjê planu pracy w minionym roku, planu
ambitnego i jak wszyscy zebrani stwierdzili zrealizowanego we wszystkich punktach. Nie by³o by to mo¿liwe bez du¿ego
zaanga¿owania wielu cz³onków pomagaj±cych Zarz±dowi w realizacji poszczególnych tematów za co dziêkujemy.
Dziêkujemy za wsparcie i wspó³pracê Urzêdowi Miasta ,Dyrekcji i wszystkim pracownikom Piechowickiego O¶rodka
Kultury oraz wszystkim jednostkom gospodarczych i organizacjom pozarz±dowym za pomoc w realizacji naszych
zadañ. Zebrani przyjêli przygotowany i zatwierdzony przez Zarz±d plan pracy, który w wiêkszo¶ci jest kontynuacj±
dzia³añ pozytywnie odbieranych przez cz³onków. Poni¿ej przedstawiamy cykliczne i przewidywane dzia³ania.
Dziêki staraniom Zarz±du ko³a i wspó³dzia³aniu z Urzêdem Miasta w równych udzia³ach finansowych pod koniec
ubieg³ego roku wykonano remont pomieszczeñ biurowych. Dziêkujemy w³adzom miasta za pomoc w realizacji tego
zadania i zapraszamy wszystkich cz³onków do estetycznych pomieszczeñ.
Planowane dzia³ania ko³a w 2016 r.
Dzia³ania cykliczne
posiedzenia zarz±du ko³a wg harmonogramu
w ka¿da ¶rodê w godz. 10.00-13.00 czynne jest biuro ko³a nr 9 i przyjmowani s± w sprawach ró¿nych cz³onkowie ko³a
w ka¿dy drugi lub trzeci czwartek miesi±ca ( wg og³oszenia) spotkania Klubu Diabetyka
w ka¿dy poniedzia³ek spotkanie grupy &bdquo;ukryte talenty&rdquo; - twórczo¶æ manualna
&bdquo;¶rody tematyczne&rdquo; zgodnie z pomys³ami i potrzebami cz³onków ko³a
w Informatorze Piechowickim zamieszczane bêd± informacje dla piechowickich emerytów rencistów i inwalidów
na stronie internetowej miasta w aktualno¶ciach i zak³adce Zwi±zek Emerytów zamieszczane bêd± aktualne informacje i
komunikaty skierowane do Seniorów
w poniedzia³ki w sali gimnastycznej szko³y podstawowej odbywaæ siê bêd± treningi tenisa sto³owego panów
w czwartki i pi±tki w sali gimnastycznej szko³y podstawowej odbywaæ siê bêd± treningi tenisa sto³owego pañ
popo³udniowe spotkania przy muzyce mechanicznej wg harmonogramu
Przewidywane dzia³ania
styczeñ - tematyczny bal karnawa³owy &bdquo;Na dzikim zachodzie&rdquo;
luty - roczne zebranie sprawozdawcze po³±czone ze &bdquo;¦niadaniem u Seniorów&rdquo;
marzec - wsparcie POK w organizacji Dnia Kobiet
marzec - wsparcie POK w organizacji Dni Baby Wielkanocne
kwiecieñ - IV turniej tenisa sto³owego o
- puchar Przewodnicz±cego Rejonu PZERiI w kategorii panów
- puchar Burmistrza Piechowic w kategorii pañ
kwiecieñ- czerwiec - obchody ¦wiatowego Dnia Inwalidy
- czê¶æ oficjalna zakoñczona wieczorkiem tanecznym
- wycieczka jednodniowa
czerwiec - ¦wiatowy Dzieñ Diabetyka
lipiec - Sportowy Piknik Pokoleñ
sierpieñ - turnus wczasowy w Pobierowie
wrzesieñ - Festyn - ¦wiêto Pieczonego Ziemniaka
wrzesieñ - pa¼dziernik - obchody Dnia Seniora
- udzia³ w Senioraliach jeleniogórskich
- czê¶æ oficjalna zakoñczona wieczorkiem tanecznym
- wycieczka
listopad - Wieczór Andrzejkowy
grudzieñ - Sylwester
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