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28 czerwca b.r. nasze ko³o by³o wraz z Oddzia³em Powiatowym Diabetyków zorganizowa³o obchody ¦wiatowego Dnia
Diabetyka. W Piechowickim Domu Kultury go¶cili¶my przedstawicieli diabetyków z ca³ego powiatu . Impreza odby³a siê
przy finansowym wsparciu piechowickiego Urzêdu Miasta za co serdecznie dziêkujemy.
Spotkanie otworzyli i prowadzili Prezes Oddzia³u Powiatowego p. Waldemar Wi¶niewski i Przewodnicz±ca naszego
ko³a p. Krystyna Kowalik. którzy zwrócili uwagê na problemy, jakie niesie za sob± cukrzyca. W¶ród go¶ci by³a p. El¿bieta
Zakrzewska dyr. Szpitala MSW w Jeleniej Górze, która wskaza³a na potrzebê profilaktyki w walce z cukrzyca, aby
choroba ta przesta³a byæ problemem spo³ecznym.
Wyró¿niaj±cym siê w pracy spo³ecznej wrêczono podziêkowania i okoliczno¶ciowe
szklane statuetki wykonane przez
Ma³gorzatê Sztabiñsk± .
Po czê¶ci oficjalnej oko³o 60 uczestników bawi³o siê przy d¼wiêkach muzyki , posilaj±c siê smacznym menu
przygotowanym przez cz³onków ko³a.
Za pomoc w organizacji imprezy wszystkim wolontariuszom serdecznie dziêkujemy.
Dwie imprezy : - Sportowy piknik pokoleñ i Miêdzypokoleniowy festyn - ¶wiêto pieczonego ziemniaka zorganizowano
w ramach konkursu ofert i wsparcia realizacji zadania publicznego, na które uzyskano z UM dotacjê w wysoko¶ci 2000
z³.

- 26.07.2014 na terenie O¶rodka Potok w Górzyñcu oko³o 90 -ciu osób bawi³o siê na &bdquo;Sportowym pikniku
pokoleñ&rdquo;, w tym spora grupa dzieci. 12 dru¿yn rywalizowa³o czterech konkurencjach o tytu³ najsprawniejszej
.Najwiêcej emocji wzbudza³o strzelania do celu, konkurencja prowadzona przez córkê naszego kolegi A. Chwala
trenerkê ze szko³y mistrzostwa sportowego p. J Badacz Najlepsza dru¿yna o wdziêcznej nazwie &bdquo; Przy
nadziei&rdquo; zdoby³a a¿ 298 punktów i cenne nagrody. W zmaganiach kulinarnych &ndash; lepieniu pierogów na czas
rywalizowa³y cztery osoby, w tym jeden mê¿czyzna, a tytu³ mistrza- pierogolepca zdoby³a p. Wies³awa Jaracz. Du¿o
emocji dostarczy³o bicie ubieg³orocznego rekordu Piechowic w plenerowym sma¿eniu jajecznicy . Nowy rekord
zapisany w &bdquo;Piechowickiej ksiêdze rekordów&rdquo; za³o¿onej przez nasze ko³o to jajecznica ze 110 jajek.
Pierogi i jajecznica smakowa³y wybornie , starczy³o dla wszystkich uczestników pikniku. Rywalizacja w drugiej edycji
mistrzostw Seniorów w rzucie beretem moherowym w grupie pañ i panów by³a bardzo zaciêta. W¶ród pañ najlepszy
wynik uzyska³a Gra¿yna Jêdrzejek &ndash; 13 m., a w¶ród panów bezkonkurencyjny by³ Tomasz Kubiak z wynikiem 15
m 20 cm.
Przy piêknej pogodzie , smacznych potrawach i d¼wiêkach muzyki piknikow± atmosferê spotêgowa³o losowanie
nagrody g³ównej. Szczê¶liwcem okaza³ siê p. Jan Pawlukiewicz, który sta³ siê posiadaczem wysokiej klasy sprzêtu
agd.
- 06.09.2014 r. po raz pierwszy dziêki uprzejmo¶ci Zarz±du ogrodów dzia³kowych &bdquo; Papiernik&rdquo; oko³o 60ciu cz³onków i sympatyków ko³a nr 9 mi³o spêdzi³o czas na &bdquo; ¦wiêcie pieczonego ziemniaka&rdquo; w³a¶nie w
miejscu ich uprawiania, czyli na dzia³kach.
S³owa powitania &bdquo; Serdecznie witamy wszystkich , którzy przybyli do Krainy Pieczonego Ziemniaka&rdquo; i
miejsce imprezy wprowadzi³y zebranych w klimat imprezy, w której w roli g³ównej wyst±pi³ ziemniak. Degustacja potraw z
ziemniaków, kartoflane zrêczno¶ciowe wspó³zawodnictwo , kartoflane rze¼by , konkurs wiedzy , smakowanie pieczonych
na grillu ziemniaków z boczkiem, kie³bas± lub kaszank± to g³ówne atrakcje .
Zwyciêzcy konkursów zostali nagrodzeni , w losowaniu nagrody g³ównej szczê¶cie u¶miechnê³o siê do Józefa
Stasiaka. Dobrej zabawy przy d¼wiêkach muzyki mechanicznej i smacznych potrawach nie zepsu³a nawet kapry¶na
aura.
- 18.10.2014 r. zapraszamy wszystkich piechowickich Seniorów na Dzieñ Seniora , imprezê towarzysk±, która odbêdzie
siê w sali OSP w Piechowicach. Szczegó³ów dot. uczestnictwa w imprezie prosimy szukaæ w naszych og³oszeniach.
Jednocze¶nie informujemy, ¿e obchody Miêdzynarodowego Dnia Seniora w Jeleniej Górze odbêd± siê wg programu :
1 pa¼dziernika 2014 r. godz. 10:30 zbiórka przed Ko¶cio³em pw. Podwy¿szenia Krzy¿a ¦wiêtego [ Garnizonowy] w
Jeleniej Górze ul. 1-go Maja. godz. 11:00 Korowód ulicami miasta, przejêcie kluczy do miasta od Prezydenta Marcina
Zawi³y, godz. 11:30-12:30 ciep³y poczêstunek dla uczestników korowodu.
od 01.10 &ndash; 3.10. godz. 13:00 w JCK wystêpy zespo³ów w ramach Przegl±du Zespo³owej Twórczo¶ci Amatorskiej
Seniorów [wstêp wolny]
Wszystkich chêtnych do udzia³u w w/w obchodach prosimy o kontakt z naszym biurem.
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