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Choszczno 2018 - Ruszyła wędkarska wiosna
08.05.2018.

CHOSZCZNO. Wędkarska wiosna obrodziła zawodami. Te zorganizowane z okazji Dnia Wędkarza i
Pucharu ZPM Ozimek wygrał JERZY PILARSKI. Z kolei w drugiej edycji spławikowej rywalizacji im.
Stanisława Fiedorowicza triumfował ŁUKASZ POPŁAWSKI, a w dwuturowych zmaganiach o tytuł mistrza
Koła nr w 1 Choszcznie bezkonkurencyjnym okazał się SŁAWOMIR SOSIŃSKI (na zdjęciu).

W tym roku sportowych wędkarzy z Koła PZW nr 1 w Choszcznie, nad
jeziorem Raduń spotkać można prawie w każdą niedzielę. Jak policzyliśmy,
od początku kwietnia zorganizowali już pięć zawodów, w tym te
najważniejsze, czyli o tytuł mistrza koła.
***
Po raz pierwszy stanęli do rywalizacji już 8 kwietnia. W tym dniu
upamiętnili obchodzony 19 marca Dzień Wędkarza. Po zimowej przerwie
najlepiej radził sobie JERZY PILARSKI, który do zwycięstwa potrzebował nieco ponad pięć kilogramów
ryb. Drugie miejsce zajął RYSZARD MAZUR, a trzecie RYSZARD ŁYDKA.
W kolejnych zawodach, czyli tych, którymi co roku oficjalnie otwierają
sezon, już po raz ósmy rywalizowali o puchary ufundowane przez ZPM
Ozimek. Tu ponownie wygrał J. Pilarski, a na podium stanęli również,
drugi R. Łydka i trzeci WOJCIECH TOKARSKI. W trakcie dekoracji wędkarze wręczyli specjalne
podziękowanie ZENONOWI ŁAKOSOWI,
który na tegorocznym walnym zebraniu sprawozdawczym zrezygnował z
działalności w zarządzie. Tu warto podkreślić, że dziś to jeden z
najstarszych członków choszczeńskiego koła (należy do PZW od 1964 roku &ndash;
red), a funkcję prezesa pełnił w nim przez ponad 30 lat. Był też
prezesem ZO PZW w Gorzowie Wlkp., a za swoje sportowe osiągnięcie uważa
zdobycie tytułu mistrza okręgu w wędkowaniu parami. Po ten triumf
sięgnął razem z EUGENIUSZEM SOSNOWSKIM, z którym dzierży również niepobity do dzisiaj rekord
kostrzyńskiego memoriału SŁAWOMIRA SZCZUDLIŃSKIEGO. Aż trudno w to uwierzyć, ale podczas
dwuturowej rywalizacji złowili dokładnie 59,73 kg ryb.
***
1 maja już po raz drugi Koła PZW nr 1 w Choszcznie zorganizowało
regionalne zawody wędkarskie im. Stanisława Fiedorowicza. Przypomnijmy,
że patron tej imprezy (zmarł w 2016 roku &ndash; red.) przez wiele lat należał
do sportowej elity tego koła. Był mistrzem w łowieniu uklei,
wielokrotnie wygrywał zawody indywidualne, drużynowe, triumfował również
w klasyfikacji na najlepszego wędkarza. Jego osiągnięcia znane były nie
tylko w Choszcznie, więc już od pierwszej edycji zdecydowano, że do tej
rywalizacji zapraszani będą wędkarze ze wszystkich kół. W tym
towarzystwie najlepiej poradził sobie ŁUKASZ POPŁAWSKI z Pełczyc, a kolejne miejsca zajęli
choszcznianie R. Łydka i WŁADYSŁAW KURPIŃSKI. Puchary i nagrody wręczała wdowa po patronie
JOLANTA FIEDOROWICZ.
***
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W zakończonych wczoraj dwuturowych mistrzostwach Koła PZW nr 1 w Choszcznie bezkonkurencyjnym
okazał się SŁAWOMIR SOSIŃSKI. Dość niespodziewanie pierwszą turę wygrał rzadko stający na podium
JÓZEF ANDRYSZCZAK z Radunia, drugi był wspomniany wyżej Sosiński, a trzecia, jedyna kobieta w tej
stawce ALINA POKORA.
Przed drugą turą zapachniało sensacją, ale faworyci nie zawiedli i na
końcowym podium stanęli ci, o który pisaliśmy już wiele razy. Mistrz
koła 2018 roku tradycyjnie już skupił się na łowieniu uklei. Podkreślamy
ten fakt, ponieważ decyzją walnego zebrania w tym kole na normalnych
zawodach ukleja jest wyłączona. Po raz który sięgnął po to zwycięstwo? &ndash;
Nie pamiętam&hellip;, trzeci, może czwarty? &ndash; zapewnia, że sprawdzi.
Tadeusz Krawiec

Zawody z okazji Dnia Wędkarza

1. JERZY PILARSKI (5265 pkt), 2. RYSZARD MAZUR (4465), 3. RYSZARD ŁYDKA
(2240), 4. CZESŁAW POKORA (2125), 5. MAREK PĘCHERZEWSKI (1685), 6. PAWEŁ
PINDOR (1540), największa ryba R. Mazur (1430).

Otwarcie sezonu &ndash; Puchar ZPM Ozimek
1. JERZY PILARSKI (6645), 2. RYSZARD ŁYDKA (6425), 3. WOJCIECH TOKARSKI
(5250), 4. ZENON ŁAKOS (4630), 5. SŁAWOMIR SOSIŃSKI (4540), 6.
EUGENIUSZ SOSNOWSKI (4095), CZESŁAW POKORA - największa ryba (1305).

II otwarte zawody spławikowe im. Stanisława Fiedorowicza

1. ŁUKASZ POPŁAWSKI (5060 &ndash; Pełczyce), 2. RYSZARD ŁYDKA (4945 &ndash;
Choszczno), 3. WŁADYSŁAW KURPIŃSKI (4285), 4. JERZY RUSIECKI (4265 &ndash;
Choszczno), 5. ROMAN KAZIMIERCZAK (4070 &ndash; Zieleniewo), 6. PAWEŁ
FIEDOROWICZ (4010 &ndash; Choszczno), BOGUSŁAW KRZYKAWIAK - największa ryba
(665).
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Dwuturowe mistrzostwa Koła PZW nr 1 w Choszcznie
1.SŁAWOMIR SOSIŃSKI - 3 pkt (2,1) 11475, 2. CZESŁAW POKORA &ndash; 7 pkt (5,2)
9585, 3. JERZY PILARSKI &ndash; 8 pkt (4, 4) 8940, 4. ŹJÓZEF ANDRYSZCZAK &ndash; 11
pkt (1, 10) 9540, 5. WŁADYSŁAW KURPIŃSKI &ndash; 12 pkt (9,3) 8420, 6. ALINA
POKORA &ndash; 12 pkt (3, 9) 7615, 7. RYSZARD ŁYDKA &ndash; 14 pkt (7, 7) 7670, 8.
EUGENIUSZ SOSNOWSKI &ndash; 14 pkt (6,8) 7605, 9. KAZIMIERZ OSIŃSKI &ndash; 16 pkt
(10,6) 7620, 10. WOJCIECH TOKARSKI &ndash; 21 pkt (8,13) 6460, 11. JAN SZMIDT &ndash;
26 pkt (21,5) 5470, 12. BARTOSZ KOCHANEK &ndash; 28 pkt (14,14) 4385, 13.
SZCZEPAN LASZKO &ndash; 31 pkt (13,18) 4075, 14. MARIUSZ KOCHANEK &ndash; 31 pkt
(20,11) 3970, 15. PAWEŁ PINDOR &ndash; 34 pkt (18,16) 3995.
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