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Choszczno 2020 - Wędkarskie sprawozdania
29.01.2020.

CHOSZCZNO. W niedzielę (26 stycznia) wędkarze z Koła PZW nr 1 w Choszcznie podsumowali 2019 rok i
postawili sobie zadania na obecny sezon. Tytuł najlepszego wędkarza poprzedniego sezonu zdobył JAN
SZMIDT. Na podium stanęli również JERZY PILARSKI i CZESŁAW POKORA (na zdjęciu).

Koło PZW nr 1 w Choszcznie obchodzić będzie w tym roku 70-lecie
powstania i właśnie to wydarzenie, będzie motywem przewodnim do jego
działania w tym sezonie. W 2019 roku do koła należało 392 wędkarzy, ale
zdecydowana większość opłaca tylko składki, natomiast w działalność
organizacyjno-sportową włącza się zaledwie około 10 procent z nich.
W podsumowanej już po raz 40. rywalizacji o tytuł najlepszego wędkarza sezonu, główną nagrodę na
2019 rok odebrał JAN SZMIDT, który wyprzedził JERZEGO PILARSKIEGO i CZESŁAWA POKORĘ. Tu warto
podkreślić, że do punktacji wliczono osiem zawodów, które indywidualnie wygrywali: SŁAWOMIR
SOSIŃSKI (3-krotnie), EUGENIUSZ SOSNOWSKI (2), LESZEK POPŁAWSKI (1), J. Pilarski (1) i J. Szmidt
(1).
Jak wynika ze sprawozdania, złożonego w tym dniu przez zarząd koła, z
wielu zorganizowanych przez nich przedsięwzięć, największym powodzeniem
cieszyły się zawody wędkarskie oraz akcje sprzątania linii brzegowych
jezior Raduń i Klukom (pisaliśmy o nich na naszej stronie). W planach na
ten sezon, przewidziano 18 imprez sportowych. Tu tradycyjnie już, na
pierwsze miejsce wybiją się regionalne zawody organizowane z okazji
Choszczeńskiej Sobótki i Narodowego Święta Niepodległości. 30 maja, już
po raz 27. wędkarze zaproszą dzieci na Memoriał im. Odona Dłużyńskiego, a
na 25 lipca zaplanowano zawody poświęcone 70-leciu koła (pełny
kalendarz zawodów zamieszamy pod tym artykułem &ndash; red.).
Bardzo ciekawie wygląda sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej, który złożył
komendant powiatowy RYSZARD HAWRYLEWICZ.
Z przedstawionych przez niego danych wynika, że kłusowniczy proceder od
wielu już lat utrzymuje się na tym samym poziomie. &ndash; W ubiegłym roku
przeprowadziliśmy 466 kontroli, w tym 155 z policją. Sprawdziliśmy 1710
wędkarzy, pięciu ukaraliśmy mandatami. Zdjęliśmy z jezior 104 siatki, i
co ciekawe, aż 21 z nich postawione były tuż przed świętami. Dla nas to
wyraźny sygnał, że zapotrzebowanie na ryby, wzrasta właśnie w okresie
świątecznym &ndash; mówił komendant. Podkreślił też to, że zdecydowanie rośnie
kultura wędkowania, jeśli chodzi o wymiary ochronne, limity oraz ilość
wędek, ale zdecydowanie gorzej jest z utrzymywaniem porządku na
stanowisku. Tu przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Amatorskiego
Połowu Ryb, każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w
promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska, bez względu na stan, jaki
zastał przed rozpoczęciem połowu. Mówiąc krótko, naszym obowiązkiem jest
utrzymywanie porządku przed, w trakcie i po zakończeniu łowienia.
Tadeusz Krawiec
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PS. Przypominamy, że siedziba koła PZW nr 1 w Choszcznie mieści się w
budynku (przy wejściu na plażę miejską - ul. Promenada 2), a skarbnik
koła (tel. 721 013 979) przyjmuje opłaty we wtorki i czwartki (od 14.00
do 17.00) i w soboty (od 10.00 do 12.00), w sklepie wędkarskim przy
rondzie (ul. Stargardzka 2).

Terminarz zawodów organizowanych przez Koło PZW nr 1 w Choszcznie

X Zawody spławikowe - otwarcie sezonu 2020 o puchar ZPM &ndash; Ozimek - 26.04.2020, godz. 9.0013.00 Jezioro Raduń (*)

IV Zawody spławikowe o puchar Wiosny im. Stanisława Fiedorowicza - 3.05.2020, godz. 9.00-13.00
Jezioro Raduń

Mistrzostwa koła 2020 - II tury - (seniorzy, kobiety, kadeci) 10 i 17.05.2020, godz. 9.00-13.00 Jezioro
Raduń (**)

IV Zawody wędkarskie o puchar Hydrosan 24.05.2020, godz. 9.00-13.00 Jezioro Raduń (*)

Zawody dla dzieci i młodzieży &bdquo;XXVII Memoriał im. Odona Dłużyńskiego&rdquo;
30.05.2020, godz. 9.00-10.00, godz. 11.00-12.00 Jezioro Klukom

XX Mistrzostwa Powiatu Parami 2020 o Puchar Starosty, 14.06.2020, godz. 9.00-13.00 Jezioro Raduń

X Regionalne Zawody Spławikowe Parami &bdquo;Choszczeńska Sobótka 2020&rdquo; - 20.06.2020,
godz. 10.00-14.00 Jezioro Raduń

VI Zawody spławikowe gruntowe o puchar firmy Kominex Tomasz Reutowicz 18/19.07.2020, godz. 20.00
- 8.00 Jezioro Raduń (nocne)

Zawody spławikowe z okazji 70-lecia Koła 25.07.2020, godz. 9.00 &ndash;13.00 Jezioro Raduń
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VII Zawody spławikowe o puchar firmy PUCHAR Henryk Kucharski 9.08.2020, godz. 9.00-13.00 Jezioro
Raduń (*)

Zawody spławikowe o &bdquo;Puchar Prezesa Koła&rdquo; - 2020 16.08.2020, godz. 9.00-13.00 Jezioro
Raduń (*)

Zawody spławikowe o puchar firmy Auto Komis Artur Pawlak - 29.08.2020, godz. 9.00-13.00, Jezioro
Raduń (*)

XVIII Indywidualne Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty 6.09.2020, godz.9.00-13.00 Jezioro Raduń

IV Otwarte zawody wędkarskie parami o puchar sklepu Karp - 13.09.2020, godz.9.00-13.00 Jezioro
Raduń

VII Zawody otwarte parami &ndash; &bdquo;Koniec lata 2020&rdquo; - 20.09.2020, godz.9.00-13.00
Jezioro Raduń

Zawody spławikowe na zakończenie sezonu 2020 o Puchar Zarządu Koła 4.10.2020, godz. 9.00-13.00
Jezioro Raduń (*)

VI Indywidualne zawody otwarte o puchar &bdquo;Jesieni 2020&rdquo; 25.10.2020, godz.9.00-13.00
Jezioro Raduń

X Zawody Spławikowe Parami z okazji Narodowego Święta Niepodległości
2020 o &bdquo;Puchar burmistrza Choszczna" 11.11.2020, godz. 9.00-13.00
Jezioro Raduń

Zawody oznaczone gwiazdką (*) zaliczane będą punktacji na Najlepszego Wędkarza 2020 roku.
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