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W dniu 29.05.2011r. na Gliniankach w Zielonce, odbyły się Spławikowe Zawody Wędkarskie z
okazji Dnia Dziecka. Z roku na rok, przybywa młodych wędkarzy, którzy chcą spróbować
swoich sił w wędkowaniu. Można to było zaobserwować także i w tym sezonie. Łączna ilość
dzieci biorących udział w imprezie liczyła aż około 120 osób. Wraz z dziećmi byli ich rodzice i
najbliżsi z rodziny, co dało w rezultacie ponad 360 osób nad wodą.
Licznym połowom sprzyja ciepła i słoneczna pogoda.
Impreza była organizowana przez koła wędkarskie nr 61 Ząbki, 23 Zielonka i 29 Kobyłka.
Organizatorzy zawodów zapewnili wędki wraz wyposażeniem dla wszystkich młodych
uczestników biorących udział w zawodach.
Po zakończonych zawodach każde z dzieci uczestniczyło przy ważeniu swoich złapanych ryb.
Następnie po zweryfikowaniu wag złapanych ryb, sędziowie rozpoczęli ogłaszać wyniki i
wręczać nagrody. Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary i nagrody, a dla reszty dzieci zostały
wręczone dyplomy i medale.Dla młodych zawodników i ich opiekunów został przygotowany
poczęstunek w postaci słodyczy i napojów oraz wspaniały grill z kiełbaską i kaszanką.
Impreza odbyła się przy pomocy sponsorów, którymi byli: Restauracja ? U Pietrzaków ? z
Zielonki; firma
?
Broplast Cukry
?
z Łomianek; Cukiernia
?Dar-Mar?
Agnieszki Gmitrzuk z Ząbek;
Sklep Zoologiczno-Wędkarski
Zoo-Świat
Sławomira Pisarczyka z Ząbek;
MTM Tadeusz Szczepański
Warszawa;
Steinbacher
Izoterm Sp.z o.o.
z Czosnowa;
KWIAKRA
Anna Kwiatkowska i Mirosława Krasnodębska;
masarnia MARETA
Terasa i Andrzej Kołbud;
KANPOL
Ewa Konopczyńska, Stanisław Rosłon; Zarząd Koła nr 61 Ząbki; Zarząd Koła nr 23 Zielonka;
Zarząd Koła nr 29 Kobyłka.
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Wyniki wędkarskie w kategorii do 10 lat:
I miejsce- Kowalczyk Mateusz
II miejsce- Daniło Robert
III miejsce- Grabowski Krzysztof

Wyniki wędkarskie w kategorii do 14 lat:
I miejsce- Pawłowski Adrian
II miejsce- Fabisiak Artur
III miejsce- Krawczykowska Anna
Zapraszamy do galerii.
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