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Choszczno zawody PZW - Przegrali jedną płotką
12.11.2013.

CHOSZCZNO W niedzielę z okazji Święta Niepodległości na jeziorze Raduń rozegrano trzecie regionalne
spławikowe zawody wędkarskie parami. Puchar burmistrza Choszczna tym razem pojechał aż do
Zwierzynia (woj. lubuskie). Drugie miejsce zajęła para choszczeńska ZENON ŁAKOS &ndash; EUGENIUSZ
SOSNOWSKI.

O tej porze roku niewiele kół wędkarskich decyduje się na organizowanie
zawodów, więc trudno się dziwić temu, że na &bdquo;niepodległościowych&rdquo;
zmaganiach z rybami pojawiło się prawie 100 zawodników z Wielkopolski,
Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Porywisty wiatr i deszcz, a
przede wszystkim gwałtowna zmiana ciśnienia atmosferycznego sprawiły, że
przez pierwsze dwie godziny złowiono zaledwie kilkanaście płotek i
kilka drobnych leszczyków. Na szczęście pogoda się poprawiła i choć nie
wszystkim, to jednak ryby zaczęły żerować. Po raz kolejny okazało się,
że w sporcie wędkarskim ważny jest łut szczęścia, bo tym razem ryby
zdecydowanie lepiej brały w zachodniej części sektora. Tu od samego
początku dało się zauważyć, że o palmę pierwszeństwa powalczą pary: ŁAKOS &ndash; SOSNOWSKI z
Choszczna, bracia TANAJEWSCY ze Zwierzynia i KRYŃSKI &ndash; MUSIATOWICZ
z Gorzowa Wielkopolskiego. Dopiero przy ważeniu okazało się, że
zwycięzcy, czyli Tanajewscy wyprzedzili choszcznian wagą, zaledwie
jednej przeciętnej płotki. Oprócz pucharów i nagród za miejsca zajęte w
pierwszej dziesiątce Zarząd Koła PZW nr 1 w Choszcznie wręczył też
specjalne podziękowania dla burmistrza ROBERTA ADAMCZYKA oraz szefa choszczeńskiej straży rybackiej
HENRYKA KUCHARSKIEGO.
Dodajmy też, że minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno BOGDANA
LATOSZKA z Gorzowa Wielkopolskiego, byłego trenera reprezentacji Polski
kobiet w wędkarstwie spławikowym. Poniżej poddajemy pierwszą dziesiątkę
zawodów, których organizatorem było choszczeńskie koło i Urząd Miejski w
Choszcznie: 1. GRZEGORZ TANAJEWSKI &ndash; WOJCIECH TANAJEWSKI (6160 - Zwierzyń), 2.
EUGENIUSZ SOSNOWSKI &ndash; ZENON ŁAKOS (6075 &ndash; Choszczno), 3. WALDEMAR KRYŃSKI
&ndash; STEFAN MUSIATOWICZ (4160 &ndash; Gorzów Wielkopolski), 4. MIROSŁAW MAZANA &ndash;
ARTUR SZYSZKA (3560 &ndash; Barlinek), 5. SZCZEPAN LASZKO &ndash; EDWARD PYSIEWICZ (3260
&ndash; Choszczno), 6. TOMASZ REUTOWICZ &ndash; MARIUSZ KOCHANEK ((3115 &ndash;
Choszczno), 7. KAROL DANIEL &ndash; JERZY STODOLSKI (3090 &ndash; Trzciel), 8. SŁAWOMIR
SOSIŃSKI &ndash; BARTŁOMIEJ BIEGAŃSKI (2850 &ndash; Choszczno), 9. EDMUND FELUSIAK &ndash;
WALDEMAR FELUSIAK (2765 &ndash; Choszczno), 10. MIROSŁAW RÓJ &ndash; ROBERT MECH (2555
&ndash; Międzychód).
Tadeusz Krawiec
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