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Na rybie oko
25.03.2013.

CHOSZCZNO W grudniu, styczniu i lutym lód na choszczeńskich jeziorach był na tyle kruchy, że nie
pozwalał na zorganizowanie zawodów wędkarskich, ale mocno spóźniona wiosna zaskoczyła wszystkich
mrozami. Tylko nie wędkarzy, którzy natychmiast skorzystali z okazji i w niedzielę ruszyli nad jezioro
Żeńskie, gdzie rywalizowali o tytuł mistrza podlodowego wędkowania. Z dużą przewagą na rywalami
wygrał JULIAN WOŁEJKO.

Choć wczoraj choszczeńscy wędkarze wielokrotnie podkreślali, że nie
przypominają sobie takiego sezonu zimowego, w którym na tydzień przed
Świętami Wielkanocnymi łowiliby ryby z lodu, to jednak ten fakt wcale
ich nie zmartwił, a niektórzy wręcz żałowali, że święta nie pozwolą na
rozegranie drugiej rundy. Słoneczna pogoda i dobre brania ryb sprawiły,
że do samego końca nie wiadmo było, kto ostatecznie sięgnie po
zwycięstwo. Na czele stawki było kilku zawodników, którzy łowili tyle
samo ryb, ale przy ważeniu okazało się, że te największe miał JULIAN
WOŁEJKO (naq zdjęciu z lewej) i to on z wynikiem 4600 punktów zdobył puchar na pierwsze
miejsce. Kolejne miejsca zajęli: EUGENIUSZ SOSNOWSKI (3400), RYSZARD
ŁYDKA (3300), SŁAWOMIR SZYMAŃSKI (2820), KAZIMIERZ OSIŃSKI (2670) i
JERZY PILARSKI (2660). &ndash; Wszystko na to wskazuje, że tegoroczne zmagania
na lodzie zakończymy tymi zawodami, a nasz tradycyjny &bdquo;Puchar Czterech
Jezior&rdquo; będzie musiał poczekać do przyszłej zimy &ndash; mówi prezes ZENON
ŁAKOS. Tych, którzy już myślą o letnim wędkowaniu zaprasza 21 kwietnia
na &bdquo;Otwarcie sezonu 2013&rdquo;, w którym wędkarze rywalizować będą o puchar
ZPM Ozimek. Opisywane zawody odbędą się na jeziorze Raduń w godzinach od
10.00 do 14.00.

Naszym Czytelnikom należy się też wytłumaczenie skąd
wziął się tytuł niniejszego artykułu. To za sprawą WŁADYSŁAWA KURPIŃSKIEGO, który w
pewnym momencie złowił niewielką płotkę. Zdejmując ją zauważył, że na
haczyku wisi&hellip; rybie oko (patrz zdjęcie). Skąd się wzięło, tego już nikt
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nie potrafił wytłumaczyć&hellip;
Tadeusz Krawiec

TERMINARZ MPREZ SPORTOWO- REKREACYJNYCH KOŁA na 2013 rok

(21.04.2013) Zawody Spławikowe na &bdquo;Otwarcie Sezonu 2013&rdquo; o Puchar ZMP &ndash;
OZIMEK, godz. 10.00-14.00 (jezioro Raduń)
(1 i 3.05.2013) Mistrzostwa Koła 2013 &ndash; II tury (seniorzy, kobiety, kadeci), godz. 10.00-14.00
(jezioro Raduń)
(19.05.2013) XIII Mistrzostwa Powiatu Parami o &bdquo;Puchar Starosty Choszczeńskiego&rdquo;, godz.
10.00-14.00 (jezioro Raduń)
(2.06.2013) Zawody dla dzieci i młodzieży &bdquo;XX Memoriał Odona Dłużyńskiego&rdquo;, godz. 9.0010.00, godz. 11.00-12.00 (jezioro Klukom)
(23.06.2013) Regionalne Zawody Spławikowe Parami &bdquo;III Choszczeńska Sobótka&rdquo;, godz.
10.00-14.00 (jezioro Raduń)
(7.07.2013) Zawody Spławikowe o &bdquo;Puchar ZP Tartak T. Zienda&rdquo;, godz. 9.00-13.00
(jezioro Raduń)
(21.07.2013) Towarzyskie Zawody Spławikowe o &bdquo;Puchar ALAPAW&rdquo;, godz. 9.00-13.00
(jezioro Raduń)
(15 i 18.08.2013) Zawody Spławikowe o &bdquo;Puchar Prezesa Koła&rdquo; II tury, godz. 9.00-13.00
(jezioro Raduń)
(29.09.2013) Zawody o &bdquo;Puchar Jesieni 2013&rdquo; &ndash; zakończenie sezonu, godz. 9.0013.00 (jezioro Raduń)
(11.11.2013) III Zawody spławikowe o &bdquo;Puchar Burmistrza z okazji Święta Niepodległości
2013&rdquo; &ndash; otwarte, godz. 9.00-13.00 (jezioro Raduń)

Uwaga:
Na niebiesko zaznaczono zawody zaliczane do klasyfikacji na "Najlepszego wędkarza"
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