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Choszczno 2019 - Sezon wędkarski już w pełni
21.05.2019.

CHOSZCZNO. Tegoroczny sportowy sezon wędkarski w Kole PZW nr 1 w Choszcznie zainaugurowano pod
koniec kwietnia. Choć nazwiska wędkarzy zajmujących miejsca na podium powtarzają się , to jednak za
każdym razem wygrywał ktoś inny. W zawodach otwierających triumfował ŁUKASZ POPŁAWSKI, w
memoriale Stanisława Fiedorowicza PIOTR WRÓBEL, a w zakończonych w niedzielę, dwuturowych
mistrzostwach koła, bezkonkurencyjnym był SŁAWOMIR SOSIŃSKI.

Zawody otwierające sezon, czyli te, w których wędkarze rywalizują o Puchar ZPM Ozimek nie obfitowały
w rekordowe wyniki, a ŁUKASZOWI POPŁAWSKIEMU
do zwycięstwa wystarczyło nieco ponad cztery kilogramy ryb (4085 pkt.).
On też złowił niespełna kilogramowego leszcza i &bdquo;zgarnął&rdquo; puchar za
największą rybę zawodów. W tej rywalizacji kolejne miejsca zajęli: 2. BOGUSŁAW KRZYKAWIAK (3815),
3. MARIUSZ KOCHANEK (2525), 4. JAN SCHMIDT (2430), 5. MAREK PĘCHERZEWSKI (1980), 6.
RYSZARD ŁYDKA (1715), 7. EUGENIUSZ SOSNOWSKI (1685), 8. SŁAWOMIR SOSIŃSKI (1680), 9.
ARTUR DĄBROWSKI (1665), 10. CZESŁAW POKORA (1545).

Przed startem do tych zawodów, na wędkarskiej polanie zapłonął znicz, poświęcony pamięci zmarłego
niedawno ZBIGNIEWA BRZEZIŃSKIEGO (na zdjęciu). Ten wyjątkowo aktywny członek zarządu koła, był
wielkim pasjonatem wędkarstwa, a przede wszystkim miłośnikiem sportowej rywalizacji.

***

1 maja już po raz trzeci Koło PZW nr 1 w Choszcznie, zorganizowało
regionalne zawody wędkarskie im. Stanisława Fiedorowicza. Rywalizację,
której od pierwszej edycji patronuje JOLANTA FIEDOROWICZ, wygrał PIOTR WRÓBEL z wynikiem 3525
punktów. Drugi był ŁUKASZ POPŁAWSKI (3250), trzeci CZESŁAW POKORA (2670), a w dziesiątce znaleźli
się jeszcze: JAN SZMIDT (2540), BOGUSŁAW KRZYKAWIAK (2365), RYSZARD ŁYDKA (2125), SŁAWOMIR
SOSIŃSKI (2025), TOMASZ KOSTRZEWSKI (1770), MARCIN KARAŚ (1770) i BARTŁOMIEJ BIEGAŃSKI
(1770).

Po raz drugi z rzędu tytuł mistrza koła w wędkarstwie spławikowym zdobył SŁAWOMIR SOSIŃSKI (1+1,
na zdjęciu).
W tegorocznej, dwuturowej (12 i 19 maja) rywalizacji bezapelacyjnie
wygrał pierwszy i drugi etap. Podobną renomę potwierdził JAN SZMIDT (2+2),
który w obydwu turach był tuż za nim i z dorobkiem czterech punktów, wywalczył tytuł pierwszego
wicemistrza. Trzecie miejsce, czyli drugim
wicemistrzem został CZESŁAW POKORA (3+5). Kolejne miejsca zajęli: BOGUSŁAW KRZYKAWIAK (8+3),
MARIUSZ KACPRZAK (5+8), 6. JERZY PILARSKI (11+4), ALINA POKORA (6+10), KAZIMIERZ OSIŃSKI
(7+11), 9. PAWEŁ PINDOR (12+7) i BARTOSZ KOCHANEK (4+18). W nawiasach podajemy miejsca
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zajęte w pierwszej i drugiej turze. Duże brawa należą się ALINIE POKORZE, która w mocnej stawce zajęła
siódme miejsce.

Tadeusz Krawiec
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