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CHOSZCZNO W sobotę na jeziorze Raduń w zawodach wędkarskich rywalizowali mieszkańcy Smolenia, w
niedzielę o puchary zmagali się pracownicy ZPM Ozimek. W tych pierwszych triumfował KRZYSZTOF
MAŚLANIK, a w drugich, gościnnie ZENON ŁAKOS.

Upał i bezwietrzna pogoda nie sprzyjały
biciu wędkarskich rekordów, ale w zawodach o Puchar ZPM Ozimek było
kilku zawodników, którzy w ciągu czterech godzin złowili ponad dwa
kilogramy ryb. W tych warunkach najlepiej poradził sobie ZENON ŁAKOS,
prezes koła PZW nr 1 w Choszcznie, który tu wystąpił gościnnie i&hellip;
złowił prawie cztery (dokładnie 3,89) kilogramy ryb. Drugie miejsce
zajął KAMIL TRAWIŃSKI (3,16), a trzecie JERZY PILARSKI
(2,98). Panu Jurkowi poszczęściło się podwójnie, bo otrzymał też nagrodę
za największa rybę (leszcza o wadze 1,11 kg). Puchary wręczył
właściciel ZPM Ozimek ROBERT OZIMEK. On ryb nie łowi, ale za to pasjonują go gołębie. Cieszył się, bo w
tym dniu odbywały się również
zawody (loty), w których hodowane i trenowane przez niego ptaki
zdominowały imprezę.. &ndash; Te zawody (tu mówi o wędkarzach) służą integracji
pracowników i mam nadzieję, że kolejna edycja przyciągnie też
sympatyków tej dyscypliny również spoza naszej gminy &ndash; podsumował
niedzielny piknik. Dodajmy, że w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia
pomogli sędziowie z Koła PZW nr 1 w Choszcznie STANISŁAW WRĄBEL i RYSZARD MAZUR.

Dzień wcześniej (w sobotę), także nad jeziorem Raduń odbyły się 2.
Zawody Wędkarskie o Puchar Smolenia. Ta impreza, którą zorganizowali
członkowie rady sołeckiej MARIAN SAWICKI i ZYGMUNT KLICMAN oraz radny ZBIGNIEW STRÓŻYŃSKI,
przede wszystkim skupia mieszkańców Smolenia. Tu najlepiej poradził sobie KRZYSZTOF MAŚLANIK,
który złowił 1,51 kg ryb. Kolejne miejsca zajęli: KAZIMIERZ ŁAWICKI (1,31), ZBIGNIEW TYKAŁOWICZ
(1,16), a czwarta była jedyna uczestniczka ELŻBIETA CIBOROWSKA (1,08). Największą rybę, leszcza o
wadze 0,47 kg złowił ZBIGNIEW BISAGA.
Za naszym pośrednictwem organizatorzy dziękują za sponsorowanie:
Urzędowi Miejskiemu w Choszcznie, ZPM Ozimek, Agro-Biznes Sp.j.
Sularz-Rudnicki, LGR &bdquo;Partnerstwo Jezior" i Agrolex sp. z o.o. Pyrzyce.
Także sędziom STANISŁAWOWI FIEDOROWICZOWI i HENRYKOWI RYŁOWI.
Tadeusz Krawiec
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