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Szczęść Boże! 
 

1. Bal KSM-owicza 

Drodzy Druhny i Druhowie! Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić Was na  
Bal KSM-owicza w naszej diecezji! Również i tym razem przygotowaliśmy przyjemną, pełną wrażeń 
zabawę w gronie znajomych i przyjaciół z KSM-owych szeregów. Porywająca muzyka, smaczne 
przekąski oraz bezcenne wspomnienia gwarantowane. Bal odbędzie się 4 lutego 2017 r. Najpierw 
przeżyjemy razem Eucharystię o godz. 18.00 w kościele pw. św. J. Kalasancjusza przy ul. Lwowskiej 125. 
Następnie udamy się na miejsce imprezy, czyli do sali w budynku przy ul. Jana Olbrachta 120  
(Rzeszów – Wilkowyja). 
Koszt imprezy to 30 zł dla jednej osoby i 50 zł dla pary.  

Samo zaznaczenie wzięcia udziału w wydarzeniu nie wystarczy. Należy zgłosić swoją obecność 
poprzez formularz 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpWSJpyRSMys4R3sGYt1eyzA78-
jX33e79bT2dB0SLKDtSAg/viewform 

 
Uczestnikami balu mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia. Obowiązkiem jest podpisana zgoda 
od rodzica/opiekuna dla niepełnoletnich uczestników balu. 
Odpowiednią sumę pieniężną prosimy przelać na konto stowarzyszenia: Konto mBank S.A 
numer konta: 73 1140 2017 0000 4502 1125 7203 w tytule wpisując: bal ksm – imiona i nazwiska osób 
płacących. 
Kolejna szansa na taką zabawę dopiero za rok, więc już teraz zdecyduj się na udział w balu. Bądź tam 
razem z nami!   

 

2. Diecezjalne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej 

Sportowy duch drzemie w Waszym oddziale lub kole? Czas go obudzić i pozwolić walczyć o 
mistrzostwo! 11 lutego 2017 r. na Hali Sportowej OSiR w Gorlicach spotkają się ze sobą ci, którzy 
GOTOWI są podjąć wyzwanie i skonfrontują swoje zdolności z przeciwnikami. Rozpoczynamy o godz. 
9.00 Mszą Św. W parafii św. Jadwigi w Gorlicach, a o godz. 10.00 oficjalne otwarcie turnieju. Nie trzeba 
wysiłku, aby się zapisać, ale należy to zrobić do 8 lutego 2017 wypełniając formularz: 

https://goo.gl/forms/e2BQNYATf6f0c9Eu2 
 
Zwycięzcy, oprócz nagród rzeczowych, staną przed zacnym wyzwaniem reprezentowania naszej diecezji 
na Mistrzostwach Polski w diecezji zamojsko-lubaczowskiej!  
 

 Gorąco zachęcamy zapraszamy do udziału w turnieju na KSM-owych polach sportowej walki! 
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3. Wszystkie szczegóły odnośnie w/w wydarzeń oraz inne informacje i aktualności odnajdziecie 
na stronie internetowej www.ksm.rzeszow.pl.  
 
Śledźcie również fanpage Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji Rzeszowskiej na facebooku, aby być na 
bieżąco! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Z KSM-owskim GOTÓW! 
 
 

Kamil Starzak 
Z-ca Sekretarza Zarządu KSM 

Diecezji Rzeszowskiej 
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