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PZW - Fart też był potrzebny
16.11.2016.

CHOSZCZNO. Już po raz szósty Koło PZW nr 1 zorganizowało zawody z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Tym razem zwycięskie puchary burmistrza Choszczna trafiły w ręce pary krzęcińskochoszczeńskiej PIOTRA WRÓBLA &ndash; SŁAWOMIRA SOSIŃSKIEGO. Triumfatorzy nie mieli łatwego
zadania, bo o to trofeum rywalizowało aż 53 teamów z 20 kół Pomorza, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.

Tym razem nad jezioro Raduń zawitało ponad 100 wędkarzy (w tym także
wiele pań) i choć wielu z nich wielokrotnie próbowało swoich sił w tej
cyklicznej już imprezie, to jednak w piątkowy poranek przyznawali, że o
tej porze roku do wędkarskich umiejętności potrzebny jest też duży łut
szczęścia. Tu warto przypomnieć, że w pierwszych trzech edycjach
rywalizowano indywidualnie, a pary walczą dopiero od 2013 roku. Po raz
ostatni (indywidualnie w 2012 roku) wygrał BOGUSŁAW KRZYKAWIAK, który wówczas złowił 4,8 kg ryb.
W kolejnych latach triumfowali: 2013 - GRZEGORZ TANAJEWSKI &ndash; WOJCIECH TANAJEWSKI
(6160 - Zwierzyń); 2014 - RYSZARD GRZELCZAK - EMIL GRZELCZAK (9150 - Zieleniewo); 2015 ZENON ŁAKOS &ndash; EUGENIUSZ SOSNOWSKI (11710 - Choszczno).
Specjalnie przywołujemy wyniki osiągnięte w poprzednich latach, bo tym
razem ryby zdecydowanie storpedowały wędkarskie starania. Wystarczy
tylko podkreślić, że wiele zespołów zakończyło te zmagania dosłownie z
zerowym dorobkiem. Na stałe w historię tej imprezy wpisała się para
krzęcińsko-choszczeńska PIOTR WRÓBEL &ndash; SŁAWOMIR SOSIŃSKI. Obydwaj
panowie najlepiej radzili sobie w tych stosunkowo trudnych warunkach i
łowiąc 5,5 kg ryb pewnie zwyciężyli. Ciekawostką jest fakt, że w
zdominowanej przez mężczyzn stawce trzecie miejsce wywalczyła para
mieszana z Międzychodu SYLWIA POSPIESZNA &ndash; MACIEJ POSPIESZNY. Tu warto też przypomnieć,
że w ubiegłym roku zajęli 10 miejsce. A oto najlepsi w klasyfikacji open i par mieszanych: 1. PIOTR
WRÓBEL (Krzęcin) &ndash; SŁAWOMIR SOSIŃSKI (Choszczno &ndash; 5520), 2. MARIUSZ KOCHANEK
&ndash; PAWEŁ PINDOR (Choszczno &ndash; 4610), 3. SYLWIA POSPIESZNA &ndash; MACIEJ
POSPIESZNY (Międzychód &ndash; 4133), 4. JERZY HELICKI &ndash; SŁAWOMIR JASTRZĘBSKI (Gorzów
Koło PZW nr 9 &ndash; 3945), 5. MAREK PĘCHERZEWSKI &ndash; RYSZARD ŁYDKA (Choszczno &ndash;
3860), 6. JAN SZMIDT &ndash; TADEUSZ RZEKIECKI (Pełczyce &ndash; 3790), 7. WOJCIECH TOKARSKI
&ndash; KAMIL JANIEC (Choszczno &ndash; 3305), 8. ROBERT DRECZKOWSKI &ndash; MARIAN
KASZARABA (Strzelce Krajeńskie Koło PZW nr 1 &ndash; 3275), 9. EMIL GRZELCZAK &ndash;
GRZEGORZ GRZELCZAK (Zieleniewo &ndash; 2965), 10. KAROL DANIEL &ndash; RYSZARD GONKIEWICZ
(Drawno &ndash; 2860); miksty: 1. SYLWIA POSPIESZNA &ndash; MACIEJ POSPIESZNY (Międzychód),
2. ALINA i CZESŁAW POKORA (Choszczno), 3. KRYSTYNA i EDWARD KASPERKIEWICZ (Kostrzyn nad Odrą
Koło PZW nr 3).
Tadeusz Krawiec
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