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Choszczno - Złoty gołąb dla Ozimka
07.12.2016.

CHOSZCZNO. O tym, że w niespełna osiem godzin można wrócić z Paryża do Choszczna, przekonuje
gołąb MAKSYMILIANA JANISZEWSKIEGO, który ze stolicy Francji leciał ze średnią prędkością ponad 90
kilometrów na godzinę. M.in. o tym wyczynie opowiadali hodowcy gołębi, którzy w sobotę podsumowali
mijający sezon.

Choszczeński Oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
istnieje trzeci rok, ale sukcesów zarówno organizacyjnych, jak i tych
sportowych mogą im pozazdrościć wszyscy. Tu warto przypomnieć, że ten
młody oddział stworzony został na bazie hodowców wywodzących się z gmin
Choszczno, Drawno, Dolice, Recz i liczy dzisiaj około 80 członków. Na
sobotnim podsumowaniu mijającego sezonu sportowego stół z nagrodami
wręcz uginał się od pucharów i dyplomów. Co ciekawe, prawie w każdej
kategorii, czyli najczęściej wychodzili po nie, wspomniany już wyżej MAKSYMILIAN JANISZEWSKI oraz
TOMASZ PAŚ. Ten drugi hoduje gołębie wspólnie z ANDRZEJEM MICHAŁKIEM, ale już drugi rok z rzędu na
podsumowaniu puchary odbierali synowie pana Tomasza.
Prezes oddziału ROBERT OZIMEK tuż przed rozpoczęciem podsumowania
z wspomnianej galerii pucharów natychmiast wskazał ten, który chwilę
później odbierał M. Janiszewski. Okazuje się, że jego ptaki podczas lotu
z Paryża dokonały niebywałego wyczynu. &ndash; W nagradzanej pierwszej
dziesiątce znalazło się ich aż dziewięć. Na dodatek, ten zwycięski
osiągnął prędkość przelotową, czyli liczoną w linii prostej, ponad 90
kilometrów na godzinę &ndash; zaznacza prezes. W sumie w tym dniu M.
Janiszewski kilkanaście razy wywoływany był po odbiór pucharu i to on
też zdobył mistrzostwo oddziału w lotach gołębi dorosłych (z tzw.
całości spisu). Wyniki poszczególnych kategorii zamieszczamy poniżej
artykułu, ale warto zaznaczyć, że na podsumowaniu wręczone zostały też
wyróżnienia sponsorskie. Tu MARIUSZ ADAMKIEWICZ puchar Gospodarczego Banku Spółdzielczego w
Choszcznie wręczył R. Ozimkowi, ROBERT ADAMCZYK
puchar burmistrza Choszczna duetowi A. Michałek &ndash; T. Paś, R. Ozimek
puchar Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Ozimek M. Janiszewskiemu, a ANDRZEJ CHMIELEWSKI
puchar burmistrza Drawna również dla A. Michałka i T. Pasia. Część
oficjalną podsumowania zakończono wręczeniem odznaki &bdquo;Złotego gołębia&rdquo;
dla R. Ozimka. Tuż po dekoracji M. Janiszewski miał problemy z
określeniem dokładniej ilości pucharów i dyplomów, które w tym dniu
odebrał. Na pytanie, które z nich są dla niego najważniejsze,
zdecydowanie stwierdził, że o każdym mógłby opowiadać trochę inaczej. &ndash;
Godne podkreślenia jest to, że wiele z nich ma wyższą rangę od tych, które
zdobywałem w poprzednich latach &ndash; mówi. Z uśmiechem dodaje, że w domu tych trofeów ma już
ponad
sto. Zaznaczył też, że w tej chwili hoduje około 100 gołębi, a tak na serio zajmuje się nimi dopiero od
sześciu lat. Marzy mu się stanięcie na
podium mistrzostw Polski.
Tadeusz Krawiec
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Mistrzostwo oddziału w lotach gołębi dorosłych (wg całości spisu)
1. JANISZEWSKI MAKSYMILIAN, 2. ANDRZEJ MICHAŁEK - PAŚ TOMASZ, 3. HOWISZCZAK WIESŁAW

Mistrzostwo oddziału w lotach gołębi dorosłych (z 50.)
1. JANISZEWSKI MAKSYMILIAN, 2. CHMIEL JERZY, 3. ANDRZEJ MICHAŁEK - PAŚ TOMASZ

Mistrzostwo oddziału w kategorii A (z 50.)
1. MAKSYMILIAN JANISZEWSKI, 2. ANDRZEJ MICHAŁEK - PAŚ TOMASZ, 3. CHMIEL JERZY

Mistrzostwo oddziału w kategorii B (z 50.)
1. MAKSYMILIAN JANISZEWSKI, 2. HOWISZCZAK WIESŁAW, 3. WÓJCIK TOMASZ

Mistrzostwo oddziału w kategorii C (z 50.)
1. MAKSYMILIAN JANISZEWSKI, 2. ANNA INDRZEJCZAK, 3. ANDRZEJ MICHAŁEK - PAŚ TOMASZ

Mistrzostwo oddziału w kategorii M (z 50.)
1. JANISZEWSKI MAKSYMILIAN, 2. JERZY CHMIEL, 3. BRONISŁAW i ROBERT KAMUDA

Mistrzostwo oddziału w lotach gołębi młodych (z 50. typowanej)
1. ANDRZEJ MICHAŁEK - TOMASZ PAŚ, 2. JERZY WOŹNIAK, 3. BOGDAN SZWAJLIK

Mistrzostwo oddziału w lotach gołębi młodych (z całości spisu)
1. ANDRZEJ MICHAŁEK - TOMASZ PAŚ, 2. JERZY WOŹNIAK, 3. WŁADYSŁAW KOMOROWSKI

Najlepszy lotnik samica w lotach gołębi dorosłych (z całości spisu)
1. ANDRZEJ MICHAŁEK - PAŚ TOMASZ, 2. WŁADYSŁAW KOMOROWSKI, 3. STANISŁAW KORPAS

Najlepszy lotnik samiec w lotach gołębi dorosłych (z całości spisu)
1. JANISZEWSKI MAKSYMILIAN, 2. INDRZEJCZAK ANNA, 3. JANISZEWSKI MAKSYMILIAN
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Najlepszy lotnik roczny
1. STANISŁAW KORPAS, 2. STANISŁAW KORPAS, WŁADYSŁAW KOMOROWSKI

Najlepszy lotnik gołębi młodych
1. ANDRZEJ MICHAŁEK - TOMASZ PAŚ, 2. ANDRZEJ MICHAŁEK - TOMASZ PAŚ, 3. ANDRZEJ MICHAŁEK TOMASZ PAŚ

Mistrzostwo lotu dalekodystansowego z Paryża - MAKSYMILAN JANISZEWSKI

Puchar GBS w Choszcznie
OZIMEK ROBERT - najszybsze serie z lotów gołębi dorosłych

Puchar Burmistrza Choszczna
ANDRZEJ MICHAŁEK - TOMASZ PAŚ - najszybsze serie z lotów powyżej 700 km gołębi dorosłych

Puchar ZPM OZIMEK
MAKSYMILIAN JANISZEWSKI - najszybsze serie z lotów 300-600 km gołębi dorosłych

Puchar Burmistrza Drawna
ANDRZEJ MICHAŁEK - PAŚ TOMASZ - najszybsza seria z lotu gołębi młodych z miejscowości Bad
Oldesloe
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