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Rybomania

Tradycyjnie, jak co roku, Za-
rząd Koła Osieczna 179 zorgani-
zował dla chętnych wędkarzy
wyjazd do Poznania na targi węd-
karskie "Rybomania".

Na targach wystawiały się re-
nomowane firmy produkujące
sprzęt dla wędkarzy, a także duże
sklepy wędkarskie z Polski.

Mistrzowie wielu dyscyplin
wędkarskich - nie tylko z Polski -
w trakcie pokazów zaprezento-
wali nowości, jakie w tym roku
ukazały się na targach. Dużym
powodzeniem zwiedzających cie-
szył się wielki basen z pływają-
cymi rybami, gdzie w trakcie
pokazów można było zaobserwo-

wać, jak pracują spinningowe wa-
biki i w jaki sposób są atakowane
przez ryby. Oczywiście przynęty
spinningowe pozbawiane były
haków i kotwic. 

Po zapoznaniu się z ofertą tar-
gów wędkarskich część panów
poszła obejrzeć jaką ofertę tar-
gową przedstawiono myśliwym.
Pozostała część grupy postano-
wiła odwiedzić pawilon ze sprzę-
tem pływającym.

Można tam było spotkać się z
ofertą od najmniejszych kajaków
poprzez małe łodzie wędkarskie
do pełnomorskich jednostek pły-
wających oraz pełnomorskich
łodzi żaglowych.

Zawody na lodzie
W dniu 24 stycznia wędkarze

Koła PZW Osieczna nr 179 spotkali
się nad Jeziorem Ziemnice, by po-
walczyć o "Puchar Zimy 2016 r."
Wędkarze łowili metodą spławi-
kową, na mormyszki oraz poza
konkurencją na spinning.

W zawodach pod opieką doro-
słych udział wzięło trzech młodych
kadetów Koła: Nadia Szmania, Bar-
tek Szmania, i Daniel Niezgódka.

Dużą odpornością na zimno wy-
kazał się też senior Koła Henryk
Zeiske, który mimo swojego wieku
złowił kilkanaście ryb.

Po trzygodzinnej turze ustaliła
się następująca kolejność miejsc:

I miejsce - Roman Jazdończyk

II miejsce - Franciszek Stacho-
wiak

III miejsce - Daniel Niezgódka
Nadmienić wypada, że Daniel

Niezgódka jest jeszcze kadetem i
uczestnikiem szkółki wędkarskiej
działającej przy Kole PZW
Osieczna 179.

Wzrost temperatury sprawił, że
około godz. 13.00 cały lód został
pokryty wodą.

Na zakończenie puchary zwy-
cięzcom wręczył wiceprezes Koła
ds. sportu Tomasz Franek.

Zarząd Koła składa serdeczne
podziękowanie Bogdanowi Szmani
za przygotowania gorącego po-
siłku.

W Centrum Kultury i Biblioteki zebrali się członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Osieczna nr 179 na walnym zebraniu spra-

wozdawczym za 2015 rok. Gościli przedstawiciela Okręgu w Poznaniu Sylwestra Wilczyńskiego. Na zebraniu zostały odczytane spra-

wozdania. Przedstawiono także plan pracy jaki Zarząd Koła pragnie zrealizować w 2016 roku. Miłym akcentem zebrania było wręczanie

pucharów wędkarzom, którzy zwyciężyli w Grand Prix Koła za 2015 rok: I miejsce - Franciszek Stachowiak i Krystian Szmania, II

miejsce - Roman Klefas, III miejsce - Tomasz Flak.


