Na ostatnim spotkaniu we Wrocławiu u Eli i Marka, wspólnie podjęliśmy
wyzwanie organizacji IX Międzynarodowego Zjazdu Rodzin Piwkowskich, tym
razem w Witnicy (woj. Lubuskie; www.witnica.pl).
ZAPRASZAMY i informujemy: mamy już wyznaczony termin, miejsce
zakwaterowania, pomysł na spotkanie, małą i wielką gastronomię, a do pełni
szczęścia brakuje nam Was wszystkich kochani.
Termin: 4-5-6 maj 2018 rok. Miejsce zakwaterowania: Hotel&Restauracja
"Witnica" (www.hotelwitnica.com). Centrum miasta, w centrum naszej małej
„starówki”. Spokój i cisza, wszędzie blisko. Restauracja to przede wszystkim
wyjątkowa kuchnia, w której szefuje jeden z najlepszych kucharzy ziemi lubuskiej.
Podsumowując wyjątkowo, smacznie i niedrogo.
Cena pokoju wyjątkowo dla nas przeliczona na osobę (ze śniadaniem)
1 doba/os – 70 zł, dzieci do 12 lat gratis. Dostępne są pokoje 1,2,3,4 osobowe
z możliwą dostawką.
Przewidywany koszt wspólnych posiłków: kolacja powitalna 4.05.2018r(piątek)
35 zł; obiad 35 zł; kolacja z niespodziankami 70 zł (sobota); obiad (niedziela)
indywidualnie z karty menu. Ceny posiłków nie uwzględniają alkoholu.
Koszty organizacyjne (przejazdy, przewodnik, plakaty, identyfikatory
i niezbędne wydatki kancelaryjne i wiele innych pomniejszych), o które niestety
musimy zwiększyć swój udział w spotkaniu to kwota 100 zł. W tym również są
koszty honorowych pomysłodawców spotkań Wilmy i Gerda.

Skrócony plan zjazdu rodzin
 4.05.2018 (piątek) zakwaterowanie po godz. 1400: Park Drogowskazów
i Słupów Milowych Cywilizacji, wieczorek zapoznawczy - kolacja
 Sobota: nasza najbliższa okolica – wycieczki po najbliższej okolicy w tym
muzeum browarnictwa, jedyne w Polsce Prywatne Muzeum Oręża Polskiego,
Twierdza Kostrzyn nad Odrą.
Po obiedzie konferencja: Każdy coś o sobie ;-) powiększamy-uzupełniamy
archiwum o nowe informacje o rodzinach Piwkowskich.
Uroczysta kolacja połączona z integracyjnymi zabawami nie tylko tanecznymi.
 Niedziela o godz. 1030 Masza św. w Kościele Parafialnym – pożegnanie;
indywidualnie obiad.
Do spotkania już niewiele czasu, dlatego bardzo prosimy, by rozesłać informację
do wszystkich Piwkowskich, których znacie. Być może informacje będą się
dublować. Jest to lepszy sposób jak brak takiej informacji.
Czekamy na Was. Wystarczy tylko wypełnić poniższą KARTĘ ZGŁOSZENIA.
Proszę o odesłanie jej do 20 lutego 2018 r. byśmy mogli potwierdzić rezerwację w
hotelu, której dokonaliśmy na 50 osób, ale są zapasy ;-).
I niestety to czego nikt nie lubi wraz z kartą zgłoszenia prosimy o wpłatę zaliczki
w wysokości 100 zł/os biorącą udział w zjeździe na nr konta GBS Bank o/Witnica

nr 44 8355 0009 0040 6147 3000 0001; w tytule wpłaty proszę wpisać IX Zjazd
Piwkowskich podając również kogo wpłata dotyczy. Termin przedpłaty podyktowany
jest koniecznością określenia wiążącej rezerwacji.
W przypadku dużej ilości liczby zgłoszeń, decydowała będzie kolejność. Osoby
mieszkające blisko Witnicy i nie zamierzające korzystać z noclegu proszę o
zgłoszenie udziału w Zjeździe, z zaznaczeniem, w jakich jego częściach zamierzają
uczestniczyć.
Zgłoszenia można dokonać pocztą elektroniczną piwjacek@buziaczek.pl lub
tradycyjną Jacek Piwkowski ul. Traugutta 47 66-460 Witnica.
Telefony: Jacek +48 692457587 lub Kazimierz +48 694356459
Proszę nas również szukać na Facebooku:
www.facebook.com/Piwkowscy-ZJAZD

