
Wakacje z Wędką 2017 – Piknik rodzinny w Drzewicy 

Koło PZW nr 3 w Drzewicy we współpracy z Drzewickim Centrum Wolontariatu ”Ofiarna 

Dłoo” zorganizowało zawody spławikowe dla najmłodszych adeptów wędkarstwa. Czwarta edycja 

zawodów odbyła się w 20 sierpnia 2017 roku. Zawodników przywitała deszczowa niedziela. Mimo 

niesprzyjającej aury zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych wędkarzy, 

którym w tym dniu towarzyszyli rodzice, dziadkowie i rodzeostwo. Organizatorzy – Koło PZW Nr 3 w 

Drzewicy – zadbali o jak najlepsze warunki do rozegrania zawodów. Zawodników przywitał Prezes 

Koła PZW Nr 3 w Drzewicy kol. Ziemowit Jaciubek wraz z Prezesem DCW „ Ofiarna Dłoo” Panem 

Dominikiem Niemirskim. Prezes Koła kol. Ziemowit Jaciubek otwierając oficjalnie zawody zaznaczył, iż 

zawody dla dzieci i młodzieży są stałym punktem w kalendarzu zawodów rozgrywanych corocznie 

przez Koło ze względu na ich integracyjny charakter łączący pokolenia i są doskonałą okazją aby 

spędzid czas w gronie najbliższych. 

Po losowaniu stanowisk i omówieniu zasad wędkowania najmłodsi adepci wędkarstwa wraz z 

rodzicami rozeszli się na stanowiska. Wędkowali w jednej godzinnej turze wyciągając z wody głównie 

płocie i leszcze. Po sygnale kooczącym zawody do pracy przystąpili sędziowie, którzy skrupulatnie 

zważyli złowione przez uczestników ryby. Ryby w znakomitej kondycji wróciły do wody. Takie zasady 

wędkowania kształtują właściwe postawy wśród najmłodszych. 

Uroczyste podsumowanie zawodów przyniosło najmłodszym dużo radości, odbyło się z 

udziałem Starosty Opoczyoskiego Pana Józefa Roga, Wiceprezesa ds. Organizacyjnych Okręgu PZW w 

Radomiu kol. Ireneusza Frydrycha, Radnej Gminy Drzewica Pani Joanny Popis oraz Pani Krystyny 

Swęd i Pana Grzegorza Strzygi. Zwycięzcy otrzymali puchary i upominki.  

W kategorii dziewcząt: 

I miejsce zajęła - Patrycja Nowakowska wynikiem 1700 pkt.  

II miejsce zajęła Lena Jaciubek – 960 pkt  

III miejsce zajęła Wiktoria Noga wynikiem 920 pkt.  

Wśród chłopców: 

 I miejsce zajął Mateusz Nowakowski – 1360 pkt  

II miejsce Patryk Nowocioski wynikiem 1160 pkt i  

III miejsce Michał Starnawski 1060 pkt.  

Największą rybę zawodów złowiła Patrycja Nowakowska za co otrzymała stosowna statuetkę. 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodkie upominki. Dodatkową atrakcją, a może nawet 

największą niespodzianką tych zawodów było rozlosowanie wśród uczestników Pikniku Rodzinnego 

dwóch rowerów przekazanych do dyspozycji organizatorów zawodów.  

Koocząc Wędkarski Piknik Rodzinny Prezes Koła nr 3 w Drzewicy kol. Ziemowit Jaciubek 

podziękował zawodnikom i ich opiekunom za liczne przybycie mimo niesprzyjającej aury, 

organizatorom - członkom Koła - za przygotowanie łowiska i sprawne przeprowadzenie zawodów, 

wolontariuszom DCW „ofiarna dłoo” za wsparcie tej inicjatywy, Urzędowi Gminy i Miasta Drzewica 

oraz licznym osobom prywatnym za pomoc w organizacji zawodów. IV edycja Wakacji z wędką 

okazała się wielkim sukcesem organizacyjnym za co kolegom z Koła nr 3 w Drzewicy serdecznie 

dziękujemy i gratulujemy sukcesu. 

Zródło: prasa lokalna 
Zdjęcia: Ziemowit Jaciubek 

 



 

 

 



 

 

 


