
Napędzani Wisłą, Koło Wędkarskie nr 19 PZW w Zaleszanach, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej,
Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach, OSP Skowierzyn, Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej

Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Janina Sagatowska

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Rafał Weber

Patronat honorowy 

SPONSORZY F.H.U KAMA

BEATA SZPUNAR

USŁUGI TRANSPORTOWE

Sebastian Rak

ZALESZANY

Patronat medialny

Wójt Gminy Zaleszany zaprasza 
na 

  5:005:00  - zbiórka seniorów (16+) zgłoszenia przyjmowane są do piątku (17 września), godz. 19:00   - zbiórka seniorów (16+) zgłoszenia przyjmowane są do piątku (17 września), godz. 19:00  5:00  - zbiórka seniorów (16+) zgłoszenia przyjmowane są do piątku (17 września), godz. 19:00 

            pod nr tel. 500-252-701, 668-807-023               pod nr tel. 500-252-701, 668-807-023               pod nr tel. 500-252-701, 668-807-023   

   6:00-9:00 6:00-9:00  - zawody drużynowe (2-osobowe)  - zawody drużynowe (2-osobowe)  6:00-9:00  - zawody drużynowe (2-osobowe)

10:00 rozpoczęcie zawodów (grupy młodzieżowe, kobiece i męskie)

            Dodatkowo konkurencja „Najlepszy drwal”

16:00 zakończenie zawodów i rozdanie nagród

Wydarzenia towarzyszące 

  wesołe miasteczko

  najsmaczniejsze potrawy z ryb w wykonaniu gminnych KGW oraz inne przysmaki

  szczepienie przeciw Covid-19   12:00-14:00

10:00-12:0010:00-12:00  - zawody dla dzieci i młodzieży (2 grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-15 lat)  - zawody dla dzieci i młodzieży (2 grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-15 lat)10:00-12:00  - zawody dla dzieci i młodzieży (2 grupy wiekowe: 6-9 lat, 10-15 lat)

13:0013:00   - wręczenie nagród - wręczenie nagród13:00  - wręczenie nagród

Wydarzenia towarzyszące:Wydarzenia towarzyszące:Wydarzenia towarzyszące:

  Napędzani Wisłą -Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej- parada łodzi tradycyjnych  Napędzani Wisłą -Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej- parada łodzi tradycyjnych  Napędzani Wisłą -Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej- parada łodzi tradycyjnych

  warsztaty szkutnicze-prezentacja szkutników Napędzanych Wisłą  warsztaty szkutnicze-prezentacja szkutników Napędzanych Wisłą  warsztaty szkutnicze-prezentacja szkutników Napędzanych Wisłą

  historia spławu- spotkanie z historykiem i przewodnikiem Markiem Juszczykiem  historia spławu- spotkanie z historykiem i przewodnikiem Markiem Juszczykiem  historia spławu- spotkanie z historykiem i przewodnikiem Markiem Juszczykiem

zwiedzanie starorzecza Sanu na tradycyjnych łodziachzwiedzanie starorzecza Sanu na tradycyjnych łodziachzwiedzanie starorzecza Sanu na tradycyjnych łodziach

najsmaczniejsze potrawy z ryb w wykonaniu gminnych KGW oraz inne przysmakinajsmaczniejsze potrawy z ryb w wykonaniu gminnych KGW oraz inne przysmakinajsmaczniejsze potrawy z ryb w wykonaniu gminnych KGW oraz inne przysmaki

ZALESZAŃSKIE ZALESZAŃSKIE ZALESZAŃSKIE 
POŻEGNANIE LATAPOŻEGNANIE LATAPOŻEGNANIE LATA

19 września 2021
19 września 2021
19 września 2021

ZALESZAŃSKIE ZALESZAŃSKIE ZALESZAŃSKIE 
POŻEGNANIE LATAPOŻEGNANIE LATAPOŻEGNANIE LATA

19 września 2021
19 września 2021
19 września 2021

  Zawody wędkarskie - Starorzecze Sanu w Motyczu Szlacheckim

Gminne zawody sportowo-pożarnicze-boisko sportowe w Skowierzynie

Współorganizatorzy:


