KOMUNIKATY
1. STRONA INTERNETOWA KOŁA BRODZIAN:
Informujemy, że strona internetowa naszego Koła dostępna jest obecnie pod nowym adresem:

www.brodzianie.pl

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony i zapoznawania się z aktualnościami.
Zapraszamy również do nadsyłania materiałów, które moglibyśmy na niej umieścić.
Materiały te mogą dotyczyć wydarzeń dawnych lub współczesnych, ludzi związanych z Brodami,
wspomnień, wrażeń z wycieczek do Brodów, zjazdów, książek, wszystkiego, co wydaje się Państwu
ciekawym dodatkiem do naszego stale rosnącego zbioru informacji i zdjęć.
Materiały prosimy przesyłać na nasz adres mailowy: brodzianie@gmail.com

lub pocztą: Krystyna Milerska; ul.Radockiego 62/13; 40-645 Katowice.

2. PYTANIA KONKURSOWE:
Jednym z załączników jest strona zawierająca pytania konkursowe na temat Brodów.
Pytania te wykorzystane zostały w czasie konkursu wiedzy o Brodach, który zorganizowano w
czasie Zjazdu.
Zapraszamy wszystkich, którzy na Zjeździe nie byli obecni, do zmierzenia się z tymi pytaniami oraz
do przesłania swoich odpowiedzi.
Dla osoby, która udzieli największej liczby poprawnych odpowiedzi, przewidziana jest nagroda!
Uwaga! W konkursie nie mogą brać udział uczestnicy XXII Zjazdu.
Nie wolno również korzystać z ich pomocy!
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
Krystyna Milerska; ul.Radockiego 62/13; 40-645 Katowice,
lub na adres mailowy Koła: brodzianie@gmail.com
Na odpowiedzi czekamy do 15 września 2014r.

3. PROŚBA O KONTAKT:
Niektórzy z Państwa znaleźli wśród przesłanych materiałów zaadresowaną kopertę.
Wysłaliśmy ją do tych osób, które nie utrzymują od dawna z nami kontaktu, a są na naszej liście
adresowej i otrzymują regularną korespondencję.
Ponieważ nie mamy od Państwa od lat żadnego odzewu, prosimy o przesłanie
informacji, czy są Państwo nadal zainteresowani otrzymywaniem naszych
materiałów.
Brak takiej informacji uznany zostanie za rezygnację z
otrzymywania od nas listów.
Możliwy jest również kontakt telefoniczny (32 206 17 77).

4. KOLEJNE SPOTKANIA:
Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne spotkania Koła Brodzian.
Jesienią 2014 r. (koniec września – początek października) planowane jest jednodniowe (sobotnie)
spotkanie w Katowicach, a wiosną 2015 r. – we Wrocławiu.
Ponieważ jestem organizatorką zjazdu katowickiego, proszę o telefoniczną informację wszystkie
osoby, które są zainteresowane przyjazdem
(tel. 32 206 17 77).
Osobom tym zostanie wysłane oficjalne zaproszenie.

5. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA z XXII ZJAZDU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista obecności za XXII Zjeździe Koła Brodzian
Lista darczyńców z okresu czerwiec 2013 – czerwiec 2014
Sprawozdanie finansowe za okres czerwiec 2013 – czerwiec 2014
Strona komunikatów
Informacja Basi Bzymek o kontaktach z internautami
Zestaw pytań konkursowych z Konkursu Wiedzy o Brodach
Informacje Joasi Nasiek przekazane księdzu przygotowującemu homilię (otrzymują
nieobecni na Zjeździe)
8. Galeria zjazdowa – 2 strony
9. Dwa zdjęcia grupowe uczestników XXII Zjazdu
10. Wspomnienia Ewy brodzianki
11. Blankiet dowodu wpłaty
12. Zaadresowana koperta ze znaczkiem – otrzymują osoby nieutrzymujące z nami kontaktów z
prośbą o przesłanie informacji zwrotnej, czy są nadal zainteresowane otrzymywaniem
korespondencji z materiałami dotyczącymi działalności naszego Koła.

