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Rok 2014 
 

Protokół 
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie  

za 2013 rok 
 

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał 
przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Miądzla przedstawiciela ZO PZW w 
Kielcach, Tadeusza Bałchanowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, 
oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy 
uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku. W zebraniu uczestniczyło 27 
wędkarzy. Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował 
kol. Marka Krogulca, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy 
wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali 
wybór przewodniczącego i sekretarza. Kolega Marek Krogulec przedstawił 
zebranym porządek obrad, który jednogłośnie został przyjęty przez 
zgromadzonych.  

Porządek obrad: 
 
1. Zagajenie 
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza 
3. Przyjęcie porządku obrad 
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia 
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski. 
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami  
9. Uchwalenie planu pracy Zarządu, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie 
preliminarza budżetowego 
10. Wolne wnioski  

Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski odczytał protokół z ostatniego Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego-Wyborczego. Protokół ten został jednogłośnie 
przyjęty przez zebranych. Następnie kolega Marek Krogulec odczytał 
Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2013.  
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Przedstawione sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych. 
Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznać się ze sprawami dotyczącymi 
organizacji działalności sportowej, ochrony środowiska naturalnego, gospodarki 
rybackiej oraz finansowej. Omówiono między innymi zarybienia wód będących 
pod opieką Naszego Koła, do których zalicza się rzeka Kamionka, zalew 
suchedniowski i zbiornik Jaśle. W sprawozdaniu wyrażono również 
zaniepokojenie wędkarzy z powodu powiększającego się zamulenia oraz awarii 
zapory zalewu w Suchedniowie. . 

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Stanisławowi 
Brzezińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 
1.01 do 31.12.2013r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność 
pracy Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym. 
 
Kolega Marek Krogulec poprosił kol. Rafała Kutwina o przedstawienie 
sprawozdania z pracy Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący SK poinformował 
zebranych, że w roku 2013 wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką 
etycznością, gdyż do SK nie wpłynął żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie 
przyjęli przedstawione sprawozdanie. Następnie przystąpiono do dyskusji nad 
złożonymi sprawozdaniami. 

Jako pierwszy głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO w Kielcach 
przywitał zgromadzonych wędkarzy i przedstawił pozycję Naszego Koła w 
rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył dalszych sukcesów w 
pracy. Przedstawiciel ZO poinformował zebranych, że wniosek ZK o odznaczenie 
kol. Marka Krogulca srebrną odznaką PZW został zaopiniowany negatywnie, z 
uwagi na krótki staż w działalności społecznej na rzecz PZW. 
 
Kolega Dariusz Miądzel określił działalność organizacyjną Naszego Koła jako 
prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeń Zarządu Koła, jak i inne 
materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak wynika 
z dokumentacji nadesłanej do Okręgu, ZK zorganizował 9 zawodów, w tym 
spławikowe i spinningowe mistrzostwa koła. Poinformował również, że w 
rankingach prowadzonych przez ZO Nasze Koło będące w grupie kół liczących od 
201 do 500 uplasowało się na 7 miejscu pod względem działalności sportowej.  
 
Przedstawiciel ZO poinformował zebranych, że we wszystkich 59 kołach w 
Okręgu Kieleckim, liczącym 21 tys. członków, zauważalny jest spadek liczebności 
wędkarzy oraz zauważane jest zmniejszające się zainteresowanie młodzieży 
wędkarstwem. Następnie przedstawił informację na temat porozumień 
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zawartych z innymi okręgami PZW oraz opłat za wędkowanie w nich 
występujących.  
 
Kolega Dariusz Miądzel poruszył również temat karłowacenie płoci i leszcza na 
większości zbiorników. Poinformował zebranych, że w 2014 roku nadal zniesiony 
będzie wymiar ochronny dla tych ryb. Przewodniczący Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej odniósł się również do wniosku ZW w sprawie zniesienia okresu 
ochronnego dla węgorza. Stwierdził, że jest to regulacja ogólnokrajowa, dlatego 
też ZO nie jest władny do jej zmiany. 

Następnie w dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami głos zabrał Tadeusz 
Bałchanowski Burmistrz MiG Suchedniów. Poinformował zebranych, że z 
powodu trudnej sytuacji finansowej gminy w najbliższym czasie planowany jest 
jedynie remont upustu oraz prace przy piaskowniku na ul. Leśnej. Stwierdził, że 
koszt remontu zasuwy to około 6 -7 tys. zł, lecz w budżecie Gminy nie 
zabezpieczono środków na jego wykonanie. Tadeusz Bałchanowski w swojej 
wypowiedzi poruszył również temat zwiększającego się zamulenia zbiornika w 
Suchedniowie. Stwierdził, że termin likwidacji powstałej na Zalewie w 
Suchedniowie łachy i odmulenia terenu kąpieliska, a także ewentualnego 
całkowitego odmulenie zbiornika jest trudny do określenia, gdyż nie wiadomo 
kiedy i czy znajdą się środki na ww. cel. Burmistrz poinformował zebranych o 
rozmowach prowadzonych z 2 firmami, które mogłyby wykonać odmulenie. 
Stwierdził, że likwidacja łachy i odmulenie kąpieliska polegające na wybraniu 
około 1 m piachu to koszt rzędu 300 tys. zł, pod warunkiem, że ruszy budowa 
obwodnicy Skarżyska, na którą wybrany materiał zostanie przetransportowany. 
W przypadku całkowitego odmulenia zbiornika koszt prac to około 2 mln zł, a 
wybrany z dna materiał przerzucony zostałby na brzeg od strony torów 
kolejowych. 
 
Kolega Tadeusz Turski zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem aby prace 
porządkowe nad brzegami zalewu w Suchedniowie wykonywały osoby 
skierowane do prac interwencyjnych. W chwili obecnej osoby te sprzątają 
jedynie tereny parku pomijając pozostałe brzegi zalewu, nad którymi Miasto 
sprawuje opiekę. Tadeusz Bałchanowski zobowiązał się rozpoznania sprawy i do 
przeprowadzenia rozmowy z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
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Kolega Mateusz Bolechowski zwrócił uwagę na nieczystości spływające do rzeki 
Kamionki, zarówno te w postaci śmieci jak i ścieków. Burmistrz MiG Suchedniów 
stwierdził, że pomimo obowiązywania ustawy ,,śmieciowej” cześć mieszkańców 
w dalszym ciągu wywozi śmieci do lasu i nad rzekę oraz pali nimi w piecach. 
Poinformował również, że w przypadku ścieków odprowadzanych do rzeki 
nadzór budowlany, na ulicy Żeromskiego, przeprowadził kontrolę szczelności 
szamb. Poinformował zebranych, że planowana jest kompleksowa wymiana 
wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Powstańców. 
 
Przewodniczący zebrania poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o 
przedstawienie planu pracy ZK oraz planu działalności sportowej Koła na 2014 
rok. Następnie kol. Michał Łubek przedstawił zebranym do zatwierdzenia 
preliminarz budżetowy na 2014 rok. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione 
dokumenty. Prowadzący zebranie kol. Marek Krogulec zaproponował 5 
minutową przerwę po której odbyła się dalsza dyskusja i przedstawienie 
wolnych wniosków. 

Kolega Tadeusz Turski wyraził duże niezadowolenie z powodu braku odpowiedzi 
na pisma kierowane do ZO. Stwierdził on, że takim zachowaniem ZO ignoruje 
sprawy istotne dla Naszego Koła, lekceważąc wysiłki Koła na rzecz poprawy 
stanu wód, zamykając tym samym drogę odwoławczą do Zarządu Głównego. 
Kolega Dariusz Miądzel stwierdził, że jest to sytuacja nagminna, gdyż ZO nie 
odpowiada również na pisma kierowane przez Koło PZW ,,Amur” w Kielcach. 
Następnie kol. Tadeusz Turski poruszył temat informacji na temat wielkości i 
wartości zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła. Zauważył on, że od 
kilku lat jedyna informacja na temat prowadzonych zarybień pochodzi z kwitów 
przewozowych otrzymywanych z ośrodków zarybienia. Przedstawiciel ZO 
poinformował zebranych, że na stronie internetowej ZO umieszczone są 
zestawienia dotyczące zarybienia wód Okręgu Kieleckiego, przedstawił również 
te tabele dla Naszych i sąsiednich zbiorników. Poinformował również, że dane 
dotyczące wartości zarybień zawarte są w sprawozdaniu finansowym Okręgu 
Kielce, jednak nie są to dane szczegółowe w rozbiciu na poszczególne zbiorniki. 
Tadeusz Turski zaproponował wystosowanie wniosku formalnego do ZO, o 
udzielenie informacji nt. kosztów działalności ZO, a w szczególności informacji na 
temat kosztów zarybienia wód będących pod opieką Naszego Koła. Wniosek 
został przyjęty przez zebranych. 
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Kolega Mateusz Bolechowski kontynuował temat kosztów ponoszonych przez 
ZO na swoją działalność, w tym kosztów diet dla członków zarządu oraz 
zarobków osób zatrudnionych przez ZO. Kolega Dariusz Miądzel poinformował 
zebranych, że na stałe w Okręgu Kielce zatrudnione są 4 osoby. Stwierdził, że 
jest to mała liczba osób, gdyż np. o wiele mniejszy okręg tarnowski na stałe 
zatrudnia 10 osób. Poinformował zebranych, że zgodnie z obowiązującym 
prawem dane dotyczące wysokości zarobków są danymi podlegającymi ochronie 
i nie można udostępniać informacji o wysokości zarobków danej osoby innym. 
Stwierdził również, że ogólne dane dotyczące kosztów działalności ZO PZW w 
Kielcach zawarte są w sprawozdaniu finansowym. Kolega Mateusz Bolechowski 
zaproponował wystosowanie wniosku formalnego do ZO o udzielenie informacji 
nt. wysokości diet Prezesa i członków ZO. Wniosek został przyjęty przez 
zebranych przy 5 głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym. Następnie głos 
zabrał kol. Zbigniew Mazuchowski. Zwrócił się on do Zarządu Koła, z pytaniem o 
wprowadzony zakaz wywozu zanęt i przynęt. Mieczysław Ciszewski wyjaśnił, że 
zakaz taki został wprowadzony z uwagi na częste konflikty pomiędzy 
wędkarzami stosującymi takie metody połowu, a użytkownikami sprzętu 
pływającego oraz wędkarzami łowiącymi ze środków pływających. Stwierdził, że 
niektórzy wędkarze wywożący przynęty i zanęty na znaczne odległości mają 
nieuzasadnione pretensje do użytkowników sprzętu pływającego o ,,wpływanie” 
w wędki. Niejednokrotnie dochodziło w takich przypadkach do niecenzuralnych 
uwag w stosunku do pływających. Prezes Koła wyjaśnił, że wprowadzony zakaz 
nie zabrania nęcenia lecz ogranicza je jedynie do odległości od brzegu z jaką 
wędkarz jest w stanie rzucić zanętę i przynętę oraz, że zostanie on utrzymany do 
pogłębienia zbiornika. Kolega Tadeusz Turski przypomniał zebranym, że na WZS 
w 2012 wędkarze sami zgłosili wniosek do ZO o wprowadzenia zakazu wywozu 
zanęt i przynęt oraz zakazu wędkowania ze środków pływających. Zbigniew 
Mazuchowski zaproponował złożenie wniosku formalnego do ZO o zniesienie 
wprowadzonego zakazu. Zebrani odrzucili wniosek przy 3 głosach za i 4 
wstrzymujących się. 

Kolega Józef Lasota zaproponował złożenie wniosku do ZO o podjęcie działań w 
sprawie zniesienia okresu ochronnego dla węgorza oraz przywrócenie krajowej 
opłaty za wędkowanie. Za zniesieniem okresu ochronnego przemawia fakt, że 
węgorz nie odbywa tarła w naszych wodach oraz bardzo krótki czas jego trwania 
(od 15 czerwca do 15 lipca). Kolega Józef Lasota stwierdził, że przywrócenie 
opłaty krajowej przyczyni się do rozpowszechnienia wędkarstwa, gdyż obecnie 
wędkarze mają problem z określeniem na wodach jakiego okręgu się znajdują, 
jakie obowiązują na nim ograniczenia oraz gdzie uzyskać stosowne zezwolenia i 
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dokonać dodatkowych opłat za wędkowanie. Powyższe przeszkody oraz podział 
na okręgi niezgodny z podziałem administracyjnym Polski znacznie utrudnia i 
zniechęca do wędkowania poza znanymi dla wędkarza wodami. Wędkujący 
niejednokrotnie rezygnują z członkostwa w PZW na rzecz łowisk komercyjnych, 
gdzie takich problemów nie ma. Wprowadzenie opłaty krajowej umożliwiałoby 
wędkarzom swobodne łowienie na terenie całej Polski bez konieczności 
wcześniejszego szukania punktu, w którym będą mogli dokonać opłaty i uzyskać 
stosowne zezwolenie. Zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek. Na tym protokół 
zakończono i podpisano.  

Członkowie Zarządu: 

Prezes koła - Mieczysław Ciszewski  
 
Zarząd koła: 
- Marek Krogulec (wiceprezes) 
- Jerzy Fąfara (wiceprezes) 
- Krzysztof Działak (gospodarz) 
- Leszek Łubek (skarbnik) 
- Michał Łubek (sekretarz) 
- Tadeusz Przygoda (kapitan sportowy) 
- Mateusz Bolechowski (rzecznik dyscyplinarny) 
- Grzegorz Michałkiewicz (komendant SSR) 
- Piotr Konefał (kronikarz, administrator strony internetowej) 
- Jarosław Serek (młodzieżowy kapitan sportowy) 
- Paweł Bilski (członek zarządu) 
 
Komisja rewizyjna 
- Stanisław Brzeziński (prezes KR) 
- Andrzej Serek (wiceprezes KR) 
- Józef Lasota (członek KR) 
 
Sąd organizacyjny 
- Rafał Kutwin 
- Paweł Piotrowski 
- Paweł Adarczyn 
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We wtorek 29 kwietnia br. odszedł niespodziewanie nasz najdroższy kolega 
wędkarz, członek Klubu Kabanior  

śp. Krzysztof Fornalik 

 
 
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim naszego 
przyjaciela. 

Cześć Jego Pamięci! 
 

Zarząd Koła PZW w Suchedniowie, 
Członkowie Klubu Kabanior 

 

 

 

 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

Działalność sportowa Koła w roku 2014 

[9.02.2014] - Podlodowe Mistrzostwa Koła  

 
 

Dnia 9 lutego odbyły się Mistrzostwa Koła w wędkarstwie podlodowym. 
Dwunastu zawodników stanęło na zbiórce o godz. 7:30 nad suchedniowskim 
zbiornikiem. Kol. Tadeusz Przygoda przedstawił zasady rywalizacji po czym 
przystąpiono do rywalizacji. Podlodowym Mistrzem Koła został kol. Łubek Leszek 
(755 pkt.), I v-ce Mistrzem Koła został kol. Świtek Tomasz (475 pkt.), a II v-ce 
Mistrzem Koła został kol. Ciszewski Mieczysław (381 pkt).  

Podlodowe Mistrzostwa Koła - 9.02.2014 r. 
 

1. Leszek Łubek – 755 pkt. 
2. Tomasz Świtek – 475 pkt. 

3. Mieczysław Ciszewski – 381 pkt. 
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Uczestnicy zawodów 
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[27.04.2014] – Towarzyskie Zawody Gruntowe na rozpoczęcie sezonu  

 
 

Dnia 27 kwietnia na suchedniowskim zbiorniku odbyły się zawody w dyscyplinie 
gruntowej rozpoczynające tegoroczny sezon wędkarski. W towarzyskiej 
rywalizacji, która trwała nieco ponad 5 godzin brało udział 16 osób. Zbiórka 
zawodników miała miejsce „pod dębem”, gdzie kap. sportowy kol. Tadeusz 
Przygoda powitał zgromadzonych wędkarzy i przedstawił zasady rywalizacji. 
Zawody odbywały się wg. regulaminu RAPR (obowiązywały wszystkie wymiary i 
okresy ochronne) oraz w myśl zasady Catch & Release (złów i wypuść). Po 
wylosowaniu stanowisk zawodnicy ulokowali się na całej długości grobli, gdzie 
mieli 30 minut na przygotowanie sprzętu oraz zanęt. Większość zawodników 
łowiła na metodę drgającej szczytówki. Tuż po sygnale do startu zaczęły się 
pierwsze rzuty. W obrębie swojego rewiru każdy z zawodników starał się znęcić 
jak największą ilość ryb, by wypaść w rywalizacji zwycięzko.  
 
Pojawiły się pierwsze brania, w większości były to leszcze niedużych rozmiarów. 
Po upływie dwóch godzin niemal każdy z zawodników „moczył” w wodzie siatkę 
ze zdobyczami. Oprócz wymienionych leszczy trafiały się również liny, płocie 
oraz jazie, a łupem kol. Mariusza Matli padły dwa duże „japońce”, z których 
większy ważył ponad kilogram. O godz. 12:00 komisja sędziowska przystapiła do 
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ważenia zdobyczy. Najlepszym zawodnikiem okazał się kol. Mariusz Matla, który 
zdobył pierwsze miejsce za największą gramaturę złowionych ryb oraz pierwsze 
miejsce za największą rybę zawodów – wspomnianego wcześniej karasia 
srebrzystego ważącego niemal 1,2 kg. Na drugim miejscu znalazł się kol. Tadeusz 
Przygoda, który złowił pokaźną ilość leszczy, zaś trzecią lokatę objął kol. Piotr 
Konefał (9 leszczy, płoć). Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski pogratulował 
zawodnikom efektów oraz wręczył nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego i 
pamiątkowych dyplomów. W sprzyjającej aurze mile spędzono niedzielny 
poranek, a już w czwartek pierwszego maja odbędą się kolejne zawody 
wędkarskie, lecz tym razem w dyscyplinie spinningowej, których zwycięzca 
zostanie uhonorowany tytułem Mistrza Koła. 
 

Towarzyskie Zawody Gruntowe na rozpoczęcie sezonu - 27.04.2014 r. 
 

1. Mariusz Matla – 1834 pkt. 
2. Tadeusz Przygoda – 1739 pkt. 

3. Piotr Konefał – 1615 pkt. 
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[01.05.2014] – Spinningowe Mistrzostwa Koła  

 
 

Rokrocznie, co stało się już tradycją Koła PZW w Suchedniowie dnia 1 maja 
organizowane są zawody wędkarskie w dyscyplinie spinningowej. Tego dnia 
szczupak – najpopularniejszy drapieżnik polskich wód jest już po tarle i 
dozwolony jest jego połów przez wędkarzy.  
 
W czwartkowy poranek o godz. 6:00 siedemnastu spinningistów stawiło się na 
zbiórce w parku przy zaporze miejscowego zbiornika, gdzie odbyły się zapisy 
zawodników. Sędzia zawodów kol. Michał Łubek przywitał zgromadzonych 
wędkarzy i przedstawił regulamin rywalizacji. Obowiązywały wymiary i okresy 
ochronne, a także limity ilościowe zgodnie z regulaminem RAPR 2013. 
Przypomnijmy wymiary ochronne – szczupak od 50 cm, okoń od 18 cm, jaź/kleń 
– od 25 cm. 
 
Zawody te podobnie jak w ubiegłym roku odbywały się na żywej rybie (Catch & 
Release), a więc po złowieniu jakiegokolwiek okazu nie wolno było go uśmiercić, 
a zamiast tego udokumentować wynik zdjęciem przedstawiającym rybę z 
przyłożoną miarką, co oczywiście odbywało się w obecności świadka – innego 
kolegi wędkarza, a następnie taki okaz należało wypuścić spowrotem do wody. 
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Takie działania mają na celu wypromowanie wędkarstwa sportowego i nie 
traktowania ryby jako „mięsa”, a jako przygody i elementu obcowania z wodą. 
 
Zawodnicy mieli możliwość połowu na całym zbiorniku z wyłączeniem tarliska. 
Na wędkach spinningistów znajdowały się różnorodne przynęty sztuczne 
(woblery, rippery, błystki obrotowe oraz wahadłowe (tzw. "blachy") w różnych 
kolorach, odcieniach, ubarwieniach. Część zawodników nastawiła się „na 
okonia” stosując niewielkiego rozmiaru przynęty tzw. „paprochy”, zaś część 
postawiła na „szczupłego” stosując przynęty większego kalibru.  
 
Rywalizacja trwała do godz. 11:00 w jednej turze. Jedynie trzem zawodnikom 
udało się złowić rybę. Najlepszym zawodnikiem, a zarazem Spinningowym 
Mistrzem Koła 2014 okazał się kol. Krzysztof Materek, który złowił jazia o 
długości 42 cm. Pierwszym wicemistrzem Koła został kol. Rafał Kowalik, który 
złowił dwa okonie o długości odpowiednio 19 i 21 cm, zaś drugim wicemistrzem 
Koła został kol. Dominik Ciszewski – również dwa okonie – 19 i 20 cm. Kap. 
sportowy kol. Tadeusz Przygoda pogratulował zwyciezcom i wręczył 
pamiątkowe puchary i dyplomy.  
 
Dziękujemy zawodnikom za obecność na zawodach i zapraszamy na kolejne 
Mistrzostwa Koła, lecz tym razem w kategorii spławikowej, które odbędą się już 
11 maja. 
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Spinningowy Mistrz Koła - Krzysztof Materek (jaź 42 cm – 745 pkt) 
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I v-ce Mistrz Koła – Rafał Kowalik (2 okonie – 19 i 21 cm – 180 pkt) 
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II v-ce Mistrz Koła – Dominik Ciszewski (2 okonie – 19 i 20 cm – 160 pkt) 
 

 


