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Choszczno - Najpierw sprzątali, potem wędkowali
27.03.2017.

CHOSZCZNO. W niedzielę członkowie Koła PZW nr 1 w Choszcznie obchodzili Dzień Wędkarza. Z tej
okazji najpierw sprzątnęli brzeg i tereny przyległe do jeziora Raduń, a następnie rywalizowali w
zawodach spławikowych. Wygrał je ZENON ŁAKOS, który wyprzedził JERZEGO PILARSKIEGO i
EUGENIUSZA SOSNOWSKIEGO.

Choszczeńskie koło liczy obecnie ponad 670 członków, jednakże w
niedzielny poranek na sprzątanie brzegu jeziora Raduń stawiło się nieco
ponad 20 osób. Choszczeńscy łowcy postanowili w ten sposób
zasygnalizować, że oni również mają swoje święto (Dzień Wędkarza
ustanowiony został 19 marca 2007 roku w 50. rocznicę utworzenia PZW). &ndash;
To akwen, który na co dzień najczęściej odwiedzany jest przez
wędkujących, także my organizujemy tu zdecydowaną większość swoich
zawodów &ndash; tłumaczy prezes koła ZENON ŁAKOS. To co po zimie
zastali zaskoczyło wszystkich. W miejscu, w którym spotykają się przed
zawodami jakiś wandal ściął dwa drzewa. BYły one również ważne z tego powodu, że
wieszali na nich banery witające gości, a także informujące o tym, jaka
to impreza akurat się odbywa. &ndash; Jedno spalił, a drugie zostawił na
środku drogi &ndash; pokazywali na metrowe kikuty wystające z ziemi.
Niedzielne sprzątanie musieli rozpocząć od miejsca, w którym się
spotkali, a potem ruszyli nad brzeg jeziora. Niespełna godziny
potrzebowali do tego, by zapełnić kilkadziesiąt dużych, foliowych
worków. W trakcie zbierania zastanawiali nad tym, w jaki sposób wpłynąć
na osoby, które pozostawiają nad woda tony śmieci. Zgodnie przytaknęli,
że najwyższy czas przypomnieć wędkarzom, że Regulamin Amatorskiego
Połowu Ryb, zobowiązuje ich do utrzymywania porządku na stanowisku. Padł
wniosek, aby tym tematem zajęły się połączone patrole policji i
Społecznej Straży Rybackiej.
My przypominamy, że we wspomnianym
Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, a dokładniej w jego punkcie
mówiącym o obowiązkach wędkarza czytamy, że: &bdquo;Wędkarz zobowiązany jest
utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska
wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem
połowu.&rdquo; Tak więc przed zajęciem stanowiska, w trakcie łowienia i po
zakończeniu naszym obowiązkiem jest zadbanie o porządek.
Zawody, które rozegrano po zakończeniu sprzątania wygrał ZENON ŁAKOS, który uzyskał wynik 4995
punktów. Kolejne miejsca zajęli: 2. JERZY PILARSKI (4135), 3. EUGENIUSZ SOSNOWSKI (4055), 4.
MAREK PĘCHERZEWSKI (3955), 5. RYSZARD ŁYDKA (3920), 6. MARCIN KARAŚ (3890), 7. SŁAWOMIR
SOSIŃSKI (3430), 8. EDMUND FELUSIAK (3345), 9. CZESŁAW POKORA (3330), 10. ANDRZEJ SOSIŃSKI
(3120).
Przypominamy, że oficjalne otwarcie tegorocznego sezonu sportowego
zaplanowano na 23 kwietnia br. Poniżej zamieszczamy kalendarz wszystkich
imprez, które koło organizuje w tym roku.

Tadeusz Krawiec
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Terminarz imprez sportowo &ndash; rekreacyjnych Koła PZW nr 1 w Choszcznie na 2017 rok

- *23 kwietnia - VII zawody spławikowe &ndash; otwarcie sezonu 2017 o &bdquo;Puchar ZPM &ndash;
Ozimek&rdquo;
- 30 kwietnia - Zawody spławikowe o Puchar Wiosny im. Stanisława Fiedorowicza
- *3 i 7 maja &ndash; Mistrzostwa koła (II tury - seniorzy, kobiety, kadeci)
- 14 maja &ndash; Mistrzostwa powiatu parami
- *28 maja - II Zawody wędkarskie o &bdquo;Puchar Sklepu Karp&rdquo;
- 4 czerwca - Zawody dla dzieci i młodzieży - XXIV Memoriał im. Odona Dłużyńskiego
- 25 czerwca - VII Regionalne Zawody Spławikowe Parami - &bdquo;Choszczeńska Sobótka 2017&rdquo;
- *9 lipca - VII Zawody spławikowe o &bdquo;Puchar ZP TARTAK&rdquo; Tomasz Zienda
- 23 lipca - Drużynowe mistrzostwa powiatu
- *6 i 13 sierpnia - Zawody spławikowe o &bdquo;Puchar Prezesa Koła&rdquo; II tury
- *20 sierpnia - IV Zawody spławikowe o puchar firmy &bdquo;PUCHAR&rdquo; Henryk Kucharski
- *3 września - III Zawody spławikowe o puchar firmy &bdquo;Kominex&rdquo; Tomasz Reutowicz
- 24 września - Zawody otwarte parami &bdquo;Koniec Lata 2017&rdquo;
- *15 października - Zawody spławikowe &bdquo;Zakończenie sezonu 2017&rdquo;
- 11 listopada - &bdquo;Puchar Burmistrza Choszczna&rdquo; - VII Zawody Spławikowe Parami z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.

Uwagi:
- Zawody oznaczone gwiazdką wliczane będą do klasyfikacji &bdquo;Najlepszy wędkarz 2017&rdquo;
- Wszystkie zawody (oprócz memoriału Dłużyńskiego) przeprowadzone zostaną na jeziorze Raduń.
- Zawody "sobótkowe", &bdquo;koniec lata&rdquo; i "niepodległościowe" rywalizacja tylko parami
Składki, opłaty w siedzibie koła zlokalizowanej na placu targowym przy
ul. Stargardzkiej skarbnik przyjmuje we wtorki piątki od 14.00 do 17.00
(patrz mapka poniżej).
- Wszelkie pytanie kierowane do zarządu prosimy słać na adres: pzw@choszczno.pl
Tadeusz Krawiec
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