Piechowice

Ko³o nr 9 PZERiI informuje
Autor: Administrator
02.08.2013.
Zmieniony 02.08.2013.

Ponad 60 osób bawi³o siê 27 lipca 2013 r. na Sportowym Pikniku Pokoleñ na terenie o¶rodka Potok w Górzyñcu, w tym
spora grupa dzieci, które razem ze swoimi dziadkami, b±d¼ rodzicami rywalizowa³y o jak najlepsze miejsca w turnieju
sportowym. Strzelanie do celu, rzuty lotkami, slalom z pi³k±, krêgle i &bdquo;rozminowywanie&rdquo; terenu to
konkurencje, które ka¿da z 15 dru¿yn musia³a &bdquo;zaliczyæ&rdquo;, aby wywalczyæ zwyciêstwo. Szczê¶cie
u¶miechnê³o siê do dru¿yny o wdziêcznej nazwie &bdquo;Liliputy&rdquo; czyli rodziny Pañstwa Jaraczów: babci
Wiesi, dziadka Ryszarda oraz wnuków Wiktorii i Konrada (na zdjêciu), którzy osi±gaj±c wynik 79 pkt pokonali pozosta³e
14 dru¿yn. Drugie miejsce zdobyli &bdquo;Strusie pêdziwiatry&rdquo; (77 pkt.) czyli dziadek Leszek Gancarek i
wnuczek Bartek a trzecie &bdquo;Dzia³kowe dziewczyny i Tadek&rdquo; (75 pkt). Du¿o emocji wzbudzi³y Mistrzostwa
Seniorów w rzucie beretem moherowym, w grupie pañ i panów. W¶ród panów bezkonkurencyjnym okaza³ siê Zdzis³aw
Jêdrzejek z wynikiem 13,5 m a w¶ród pañ Anna Kubiak (sympatyczka ko³a) 10,3 m. Przewodnicz±ca ko³a Krystyna
Kowalik podjê³a siê ustanowienia rekordu Piechowic w plenerowym sma¿eniu jajecznicy ze 101 jajek. Jajecznica
smakowa³a wybornie, starczy³o jej dla wszystkich uczestników pikniku, a rekord zosta³ ustanowiony i zapisany w
&bdquo;Piechowickiej ksiêdze rekordów&rdquo;, któr± nasze ko³o za³o¿y³o. Bêdziemy tam odnotowywaæ kolejne
piechowickie rekordy, je¿eli komu¶ wpadnie do g³owy jaki¶ zabawny pomys³. Piknikow± atmosferê potêgowa³a
piêkna pogoda, szum p³yn±cej w pobli¿u Kamiennej i przy¶piewki zespo³u Szklarki, z pomoc± którego wszyscy
uczestnicy od¶piewali na rozpoczêcie i zakoñczenie pikniku osiemnastowieczn± pie¶ñ biesiadn±
&bdquo;Kurdesz&rdquo;.
Zarz±d ko³a serdecznie dziêkuje firmom: &bdquo;Halutek&rdquo; za wsparcie techniczne i Jelenia Plast za
ufundowanie nagród i upominków, którymi obdarowali¶my wszystkich uczestników pikniku.
W sierpniu biuro naszego ko³a jest nieczynne, dy¿ury wznowione zostan± we wrze¶niu.
14 wrze¶nia 2013 r. zapraszamy cz³onków i sympatyków ko³a nr 9 na imprezê plenerow± &bdquo;¦wiêto pieczonego
ziemniaka&rdquo;, która odbêdzie siê na terenie o¶rodka wypoczynkowego Potok w Górzyñcu. W programie wiele
atrakcji i niespodzianek, wiêcej informacji szukaæ nale¿y na plakatach. Zapisy od 4 wrze¶nia b.r. w biurze Ko³a.
Zarz±d ko³a nr 9 Rodzina p. Jaraczów zdoby³a I m w turnieju sportowym
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