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SiatkÃłwka nad zalewem
09.08.2010.

IV Turniej PiÅ‚ki PlaÅźowej o puchar burmistrza Przedborza odbywaÅ‚ siÄ™ w sÅ‚oneczne sobotnie
popoÅ‚udnie 31 lipca na plaÅźy przy zalewie w Przedborzu. W tym dniu takÅźe goÅ›ciÅ‚o w Przedborzu
Radio Å•ÃłdÅº w ramach cyklu audycji &bdquo;Wakacyjne Szlaki Radia Å•ÃłdÅº &ndash; Å•Ãłdzkie
2010&rdquo;.
W zawodach piÅ‚ki plaÅźowej wÅ›rÃłd paÅ„ w kategorii "PiÄ™kne i mÅ‚ode" (do 18 lat)
zwyciÄ™ÅźyÅ‚y Julita DziekaÅ„ska i Izabella Szyjka z Warszawy, a wÅ›rÃłd "PiÄ™knych" (powyÅźej 18
lat) MaÅ‚gorzata Glejzer i Barbara Zdzierak. W kategorii mÄ™Åźczyzn, mÅ‚odzieÅź szkolno-gimnazjalna
do lat 16 najlepsi byli Sebastian Motyka i Marcin Rakowski, wÅ›rÃłd panÃłw w wieku 16-35 lat pierwsze
miejsce wywalczyli PaweÅ‚ Zalas i Kamil Cieloszyk z Przedborza, a wÅ›rÃłd panÃłw powyÅźej 35 lat
najlepszy byÅ‚ burmistrz MiÅ‚osz NaczyÅ„ski, grajÄ…cy z Maciejem Krawczykiem. ZwyciÄ™zcy
otrzymali puchary, dyplomy, piÅ‚ki oraz nagrody pieniÄ™Åźne w wysokoÅ›ci 200 zÅ‚. za I miejsce.
Zawody piÅ‚ki plaÅźowej poÅ‚Ä…czone byÅ‚y z zawodami wÄ™dkarskimi, odbywajÄ…cymi siÄ™ na
duÅźym zalewie, w ktÃłrych wystartowaÅ‚o kilkunastu uczestnikÃłw w rÃłÅźnych kategoriach wiekowych.
Radio Å•ÃłdÅº rozbiÅ‚o przy plaÅźy swÃłj namiot ze studiem plenerowym, skÄ…d w ramach cyklu
audycji promujÄ…cych wojewÃłdztwo od rana nadawane byÅ‚y na Åźywo audycje dotyczÄ…ce
Przedborza. Dyrektor Tadeusz Michalski zapraszaÅ‚ na antenie do odwiedzenia przedborskiego muzeum,
a Renata Koska z UrzÄ™du Miejskiego opowiadaÅ‚a o kuglu i atrakcjach czekajÄ…cych na przyjezdnych.
Rozgrywkom towarzyszyÅ‚y zmagania w przeciÄ…ganiu liny, w ktÃłrych drugie miejsce zajÄ™Å‚a
reprezentacja UrzÄ™du Miejskiego w Przedborzu oraz konkurs w rzucie piÅ‚kÄ… lekarskÄ…. ByÅ‚o
takÅźe dobrze zaopatrzone zaplecze gastronomiczne, w ktÃłrym oczywiÅ›cie nie zabrakÅ‚o lokalnej
potrawy. Na duÅźym zalewie chÄ™tni mogli popÅ‚ywaÄ‡ kajakiem. Atrakcje czekaÅ‚y takÅźe na
najmÅ‚odszych, ktÃłrzy mogli m. in. skorzystaÄ‡ z nowych placÃłw zabaw, wybudowanych nad
zalewem i Å›cianki wspinaczkowej.
Zysk z imprezy w wys. ponad 4000 zÅ‚. przeznaczony zostaÅ‚ na Miejski Klub Sportowy "Pilica".
Wieczorem, po wrÄ™czeniu nagrÃłd, na plaÅźy odbyÅ‚a siÄ™ dyskoteka. (pg)
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