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Choszczno - Wędkarski narybek w akcji
02.06.2014.

CHOSZCZNO. ZUZANNA PAJDOSZ, SZYMON LESZKIEWICZ i MATEUSZ SZPILEWSKI zostali zwycięzcami
21. wędkarskiej edycji Memoriału im. Odona Dłużyńskiego. W zawodach, które na jeziorze Klukom
zorganizowano z okazji Dnia Dziecka uczestniczyła rekordowa liczba uczestników i z tego powodu
organizatorzy musieli podzielić ich na dwie tury.

Wędkarski Memoriał im. Odona Dłużyńskiego, którego organizatorem jest
Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 1 w Choszcznie przy
współpracy z Urzędem Miejskim w Choszcznie z roku na rok nabiera
popularności. Coraz więcej rodziców i dziadków przyprowadza swoje
pociechy po to, by posmakowały sztuki wędkarskiej. Choć frekwencja i
pogoda dopisały wyjątkowo, to jednak ryby tym razem postanowiły
zignorować przynęty zarzucane do wody. Już na starcie nie brakowało
śmiesznych sytuacji, bo pomagające swoim pociechom mamy tak pokazywały, jak
należy zarzucać zestawy, że lądowały one na nadbrzeżnych drzewach. I
wtedy do akcji musieli wkraczać bardziej doświadczeni wędkarze. EDMUND FELUSIAK,
który na zawodach wędkarskich odniósł już wiele znacznych sukcesów, tu
wspierał swojego wnuka Jakuba. Niestety obydwaj musieli pogodzić się z
porażką. Podobnie jak KAZIMIERZ OSIŃSKI, który pomagał łowić wnuczce EMILII FURS.
&ndash; Nie martw się dziadek. Ryby nie brały, ale za to mogę pochwalić się
tytułem mistrza Choszczna w&hellip; szachach &ndash; skomentowała rezolutna
dziewczynka. Takich par w tym dniu było dużo więcej, ale organizatorzy
zadbali o to, by każde dziecko otrzymało dyplom, nagrodę i paczkę z
napojami i słodyczami.

Niewątpliwie największą szczęściarą tej edycji
memoriału okazała się ZUZANNA PAJDOSZ, która zajęła pierwsze
miejsce w najmłodszej grupie i na dodatek otrzymała nagrodę za
największą rybę. Tuż za nią uplasował się WIKTOR OKRZEJEWICZ, a trzeci był WOJCIECH KUCHARSKI. W
grupie starszej wygrał SZYMON LESZKIEWICZ, druga była JULIA SZYMAŃSKA, a podium uzupełnił OSKAR
TARASZKIEWICZ. W najstarszej triumfował MATEUSZ SZPILEWSKI, który wyprzedził MACIEJA
STANIEWSKIEGO i MICHAŁA WIŚNIEWSKIEGO. Wspomnieliśmy już, że wszystkie dzieci otrzymały
upominki, a wspomniani wyżej zwycięzcy dodatkowo wędki, medale i puchary.
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