Zebranie Zarzadu Koszyce Chicago Club 17 styczen 2017

We wtorek 17 stycznia odbylo sie Noworoczne zebranie Zarzadu Koszyce Chicago Club, na
ktorym ustalono szereg działan na 2017 rok.
Czlonkowie zarzadu podczas wakacji w ubieglym roku mieli okazje zapoznac sie z sytuacja
zwiazana z planami odbudowy spalonej plebanii w Koszycach. Pani Bozena Feret osobiscie
zostala oprowadzona po zgliszczach ktore pozostaly po pozarze. Ksiadz Jaroslaw Stanoch ktory
jest zarzadca parafii wraz z Rada Parafialna poprosili przedstawicieli naszego klubu o pomoc
duchowa oraz materialna. W zebraniu uczestniczyl gosc z Polski przedstawiciel Rady Parafialnej
w Koszycach Wieslaw Augustynski. Znajac realia zycia na emigracji, poniewaz spedzil tutaj wiele
lat, szczegolowo przedstawil plany odbudowy na kolejne miesiace. Obecnie zostaly
nadrukowane szkice nowego budynku Domu Parafialnego przy zachowaniu gabarytow starej
plebanii. Koszyce posiadaja zabudowe zwarta i sa obiektem architektury o charakterze
historycznym. Stad tez nowa plebania zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow nie moze
zbyt roznic sie od poprzedniej. Nowy Dom Parafialny w podpiwniczeniu bedzie posiadal dwa
miejsca garazowe oraz salke katechetyczna. Wieslaw Augustynski podkreslil, iz nowy Dom
Parafialny nie bedzie tylko mieszkaniem dla proboszcza, ale rowniez miejscem integracji dla
parafian. Koszty budowy sa szacowanie na okolo 500 tys. zl w stanie deweloperskim.
Czlonkowie zarzadu omowili rowniez przygotowania do zblizajacej sie zabawy karnawalowej
ktora odbedzie sie 18 Lutego w Restauracji Lone Tree Manor oraz przygotowania do letniego
pikniku w maju lub czerwcu. Decyzja odnosnie terminu nie zostala jeszcze podjeta.
Prezez Stanley Boduch podziekowal wszystkim czlonkom zarzadu oraz wszystkim ludziom ktorzy
przez te wszystkie lata ciagle pomagali, pomagaja i chca pomagac angazujac sie we wszystkie
nasze projekty. W tym roku zostanie zorganizowany krotki wyjazd integracyjny dla obecnych
czlonkow zarzadu oraz tych ktorzy chcieliby pomagac w przyslosci. Podkreslajac te zaslugi
nadmienil, iz kazda organizacja musi wychowywac nastepcow, aby mogla przetrwac kontynujac
swoja dzialalnosc. Nawiazujac do tych slow Zarzad KCC klubu z ponad 13 letnia tradycja pragnie
zaprosic wszystkich chetnych do pomocy oraz wspolpracy.
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