Taaaka ryba na 170-lecie
13 maja na Kanale Mosińskim rozegrane zostały zawody wędkarskie o puchar Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Zawody dla uczczenia 170. rocznicy proklamacji niepodległości w Mosinie w czasie powstania wielkopolskiego
1848 zorganizowały koła PZW Mosina Miasto, Mosina Hobby i Rogalinek wspólnie z Kołem Łowieckim „Żbik”.
W słoneczną niedzielę, w wodach Kanału Mosińskiego wędki zanurzyło 27 wędkarzy. Zawody zorganizowały koła
wędkarskie Gminy Mosina i Koło Łowieckie Żbik w ramach obchodów 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej
Mosińskiej pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Niepodległości i Patronatem
Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Po przeszło 6-cio godzinnym połowie, dokładnym zważeniu przez zespół sędziowski wędkarskich trofeów,
wyłoniono zwycięzców w trzech sektorach połowów. I miejsce w sektorze C wywalczył Paweł Tyma z wagą
złowionych ryb 2790 gramów. Na I miejscu w sektorze A uplasował się Mariusz Kwaśniewski z trofeum o wadze
1480 g, a w sektorze B – Jarosław Karnecki z wagą ryb 820 g. „Taaaaką”, czyli największą rybę zawodów złowił
Mariusz Kwaśniewski, a ważyła ona prawie kilogram.
Złowione ryby trafiły z powrotem do wód Kanału Mosińskiego, a zwycięzcy otrzymali puchary, które wręczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur w towarzystwie prezesa Koła PZW Mosina Hobby
Sławomira Mazurczaka i Koła PZW Mosina Miasto Andrzeja Zalewskiego. Dodatkową nagrodą dla zdobywcy I
miejsca w tych rocznicowych zawodach była okolicznościowa statuetka „170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej”.
Najmłodszy z uczestników, 15-letni Daniel Kochanka z Koła PZW Rogalinek, złowił 3 ryby: 2 kiełbiki i 1 płotkę.
Chociaż takie trofeum nie zapewniło mu pucharu zwycięzcy, jak mówi, miło spędził czas. Zawodom towarzyszyła
zdrowa, sportowa rywalizacja i świetna atmosfera z dużą dozą dobrego humoru. Po wędkarskiej, kilkugodzinnej
rywalizacji uczestnicy skonsumowali pyszną grochówkę zaserwowaną przez Jerzego Falbierskiego z Koła
Łowieckiego Żbik.
Przewodnicząca Rady Małgorzata Kaptur, dziękując organizatorom za wędkarskie upamiętnienie historycznej
rocznicy Rzeczypospolitej Mosińskiej, podkreśliła walory integracyjne imprezy i wspólny wysiłek kół na rzecz
tego przedsięwzięcia. I chociaż nie wszystkie gminne koła mogły w nim uczestniczyć z racji na udział w innych,
dużo wcześniej zaplanowanych zawodach, można powiedzieć, że 170. rocznica proklamacji niepodległości w
Mosinie połączyła wszystkich wędkarzy z naszej gminy.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim wędkarzom życzymy dobrych połowów i wielu taaakich i jeszcze
większych złowionych ryb!
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