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Choszczno - Wędkarski Dzień Dziecka
30.05.2016.

CHOSZCZNO. Prawie 50 dzieci, w tym także ze Szczecina i Bydgoszczy wystartowało w 23. edycji
wędkarskiego memoriału im. Odona Dłużyńskiego, który w niedzielę rozegrano nad jeziorem Klukom. W
najmłodszej grupie triumfował JOSE SPOSÓB, w średniej NATALIA WIŚNIEWSKA, a w najstarszej PIOTR
MORMAN.

Już po raz 23. choszczeńscy wędkarze z okazji Dnia Dziecka zorganizowali zawody, których patronem jest
nieżyjący ODON DŁUŻYŃSKI. &ndash; Przez wiele lat był sekretarzem w naszym kole. To także on był
wielkim propagatorem wędkarstwa wśród dzieci &ndash; ZENON ŁAKOS,
prezes Koła PZW nr 1 w Choszcznie, przypominając dzieciom sylwetkę
patrona podkreślił, że to za jego sprawą kiedyś w wypływającym z jeziora
Klukom Kanale Holenderskim pływały karpie i amury.
W dwóch najmłodszych kategoriach organizatorzy zawodów dopuszczają do
startu tylko te dzieci, które przychodzą z opiekunami. Okazuje się
jednak, że to nie wielki problem, bo prawie z każdym z nich przyszło po
kilka osób. Największą grupę kibiców miał JOSE SPOSÓB, a obok niego zasiadła najlepsza choszczeńska
wędkarka ALINA POKORA. Równie liczną grupę obserwatorów miała MAJA LUBIŃSKA.
&ndash; To nie jest mój wędkarski debiut. Kiedyś na jeziorze w okolicach
Radęcina pokonałam nawet tatę &ndash; pochwaliła się, że ma na swoim
rozkładzie dużego szczupaka. Rady A. Pokory okazały się wyjątkowo
skuteczne, bo w tym dniu Jose w najmłodszej grupie był
bezkonkurencyjny. Maja tym razem złowiła tylko dwie ryby i to w efekcie
dało jej ósme miejsce. Nie przejęła się jednak zajętym miejscem, bo w
tym dniu organizatorzy nagradzali wszystkich startujących, a na dodatek
przygotowali dla każdego paczkę z napojami, słodyczami oraz owocami. A
oto medaliści w poszczególnych kategoriach wiekowych: (do 9 lat) 1. JOSE SPOSÓB (1055), 2. MIKOŁAJ
STAROCH (1045), 3. WIKTOR NIKIPORCZYK (1010); (10 &ndash; 13 lat) 1. NATALIA WIŚNIEWSKA
(1425), 2. KINGA SZYMANOWSKA (1070), 3. MICHAŁ ZIENDA (1040); (14 &ndash; 16 lata) 1. PIOTR
MORMAN (1240), 2. PIOTR ŁYKOWSKI (1165), 3. EMIL ZAWIŁA (1075).
Tadeusz Krawiec
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