
        
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, 

zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

 
II spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej 

Stowarzyszenia „Sieja” na łowisku Sicina. 
 
 

 W niedzielę 01 września br. w Pyrzycach na łowisku Sicina odbyła się impreza plenerowa                    

„II spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia 

„Sieja”, zorganizowana na zlecenie Stowarzyszenia przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego              

w Szczecinie. Pogoda pomimo obaw nie zawiodła uczestników i organizatorów, było niezbyt zimno                 

i wbrew zapowiedziom nie padało. Zawody przeprowadzane zostały na podstawie obowiązującego 

Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego. Zgodnie z przyjętymi 

założeniami były to zawody jednoturowe. Do uczestnictwa zaproszono reprezentacje z gmin 

członkowskich stowarzyszenia, ponadto poza konkurencją mogli zarzucać wędkę inni miłośnicy 

wędkowania. Zawody otworzył, życząc „dobrego brania”, Pan Rafał Pender członek Zarządu 

Stowarzyszenia „Sieja”. Zawodnikom przydzielono stanowiska i zaczęło się wędkowanie pod czujnym 

okiem sędziów. Zawody były przygotowane profesjonalnie i sprawnie, catering dla uczestników i gości 

spełnił swoją rolę, bo przed zawodami gorące napoje i smaczna bułka pokrzepiła a po zawodach 

gorący posiłek dopełniły całości. W tym czasie, gdy zawodnicy się posilali po wielogodzinnych 

połowach swoją pracę rozpoczęli sędziowie.  

Wyniki zawodów – klasyfikacja indywidualna 

I miejsce Artur Nowakowski (Pyrzyce), 

II miejsce Stanisław Lewkowicz (Pyrzyce), 

III miejsce Zenon Iwaszko (Barlinek). 

Wyniki zawodów - klasyfikacja drużynowa 

I miejsce drużyna Pyrzyce I w składzie: Artur Nowakowski, Grzegorz Gołuchowski, Krzysztof 

Sindrewicz, Wojciech Siatczyński, Kazimierz Rak; 

II miejsce drużyna Pyrzyce II w składzie: Grzegorz Rogalewicz, Zbigniew Wasiak, Stanisław 

Lewkowicz, Mariusz Sykuła; 

III miejsce Drużyna Pyrzyce III w składzie: Bogumił Maciąg, Stanisław Nowakowski, Piotr 

Kazimierski, Andrzej Dróżdż, Jarosław Rutkowski. 

Organizatorzy zapewnili nagrody w klasyfikacji indywidualnej  i drużynowej, w tym puchary i nagrody 

rzeczowe związane z tematyką wędkarską. Wszyscy uczestnicy i goście otrzymali drobne upominki 

oraz materiały informacyjno-promocyjne stowarzyszenia.  

Nagrody dla zwycięzców wręczył Pan Kazimierz Stanisławski Wiceprezes Stowarzyszenia „Sieja” 

oraz Pan Marek Kędziora Członek zarządu Stowarzyszenia „Sieja”, dziękując za udział w zawodach     

i zaangażowanie. Dziękujemy uczestnikom oraz gościom, którzy zaszczycili imprezę swoją 

obecnością. 

 

 

 

 

 


