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Zimowe sportowe wędkowanie – Podlodowe 

Mistrzostwa Koła PZW 
 

Corocznie wśród wędkarzy pasjonujących się łowieniem podlodowym 

pierwsze oznaki zimy i siarczystego mrozu wzbudzają emocję. Każdy z nich 

wyczekuje momentu, gdy tafla lodu na akwenach osiągnie bezpieczną grubośd i 

będą mogli zasiąśd ze swym „zminiaturyzowanym” sprzętem nad wywierconą 

„ducą” wyczekując na delikatne drgnięcia kiwoka przy szczytówce. Jest to 

bowiem najlepszy czas by powędkowad tam, gdzie latem można było tylko o tym 

pomarzyd. Dotrzed można wówczas do najbardziej odległych i ciekawych łowisk 

niosąc swój niezbyt wielki ekwipunek: charakterystyczną niespełna półmetrową 

wódeczkę, składany świder do wiercenia otworów, cedzak, małe opakowanie 

przynęty, parę „mormyszek” z różnokolorowymi główkami oraz termos gorącej 

herbaty – wszystko to bez problemu mieści się w wiaderku po farbie (które służy 

jako siedzisko) lub w schowku składanego krzesełka wędkarskiego. Jest to 

również okres rywalizacji między zwolennikami sportowego połowu pod lodem. 

 

Lutowy niedzielny poranek (13 – ego) zgromadził na lodowej tafli zalewu 

suchedniowskiego zagorzałych zwolenników całorocznego wędkarstwa, 

ponieważ w tym dniu zostały rozegrane Podlodowe Mistrzostwa naszego Koła 

PZW.  

 

Gruba tafla zamarzniętego zbiornika pozwalała na bezpieczne rozegranie 

charakterystycznych w tym okresie zmagao wędkarskich. Jak na każdych 

zawodach „kapitanat sportowy” (reprezentowany przez Ryszarda Tusznio) 

odpowiedzialny za organizację imprezy, wyznaczył na lodowej płycie zalewu 

rewiry dla startujących. Tradycyjnie już od strony osiedla Bugaj przybrzeżny pas 

zbiornika (zapewniający bezpieczeostwo) opanowali zawodnicy z „krótkimi 

wędkami”. Uczestnicy zawodów przystąpili do losowania sektorów i udali się na 

wyznaczone stanowiska. W ruch poszły świdry i cedzaki. Każdy z zawodników w 

obrębie zajmowanego rewiru nawiercał od 2 do 6 otworów pragnąc trafid na 

najbardziej „łowną dziurę”. Zawody o podlodowe trofea zazwyczaj obejmują 

dwie tury po 1,5 godziny każda, ze zmianą sektorów. Ponieważ tegoroczna aura 
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nie spłatała organizatorom psikusa (jak w roku ubiegłym w postaci opadów 

dokuczliwego zimnego deszczu), zatem mógł się odbyd pełno okresowy turniej. 

 

W tej sympatycznej rywalizacji najlepszym podlodowym wędkarzem 

naszego Koła okazał się Marcin Kamioski, który tym samym otrzymał miano 

Mistrza Koła 2005 w tej dyscyplinie. Zaszczytny tytuł Pierwszego Wicemistrza 

przypadł w udziale Tomaszowi Świtkowi, a zasłużone III miejsce i tytuł Drugiego 

Wicemistrza wywalczył Krzysztof Rózga. Czwarta lokata przypadła w udziale 

Andrzejowi Brzezioskiemu, na piątym miejscu uplasował się Grzegorz Piskulak, 

zaś szósty był Piotr Niedzielski. 

 

Nagrody rzeczowe zwycięzcom zmagao wręczyli członkowie Zarządu Koła 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie, gratulując uczestnikom 

sportowej postawy podczas zawodów oraz życząc im bezpiecznych powrotów z 

zimowych wędkarskich eskapad. 

„tatur” 

(Gazeta Suchedniowska Nr 140/80 Marzec 2005 r.) 
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Zarybienie wód: 

1. Szczupak – 160 kg 

2. Sum – 20 kg 

3. Jaź – 130 kg 

4. Lin – 130 kg 

5. Karp kroczek – 100 kg 

6. Karaś złocisty – 80 kg 

7. Sandacz kroczek – 15 kg 

8. Węgorz – 7,5 kg 

9. Jesiotr – 30 kg 

 

Rzeka kamionka 

Pstrąg potokowy – 9.000 szt. 

 

Naukowców z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna zaskoczył 

pod względem różnorodności gatunków ryb nasz zbiornik w 

Suchedniowie. 
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Odłow kontrolny pod względem zasobności i 

gatunkow ryb w zalewie 
 

      Olsztyoscy naukowcy pod wodzą dr 

Lucjana Chybowskiego – ichtiologa z 

Instytutu Rybactwa Śródlądowego z 

Olsztyna prowadzili w maju badania 

świętokrzyskich wód. Celem tej 

niezwykłej eskapady pracowników 

naukowych było określenie zasobności 

zbiorników pod względem 

gatunkowym, liczebnościowym i 

zdrowotnym ryb zasiedlających akweny, które są pod nadzorem Polskiego 

Związku Wędkarskiego Okręgu Kielce. Badania do chwili obecnej 

przeprowadzono na zbiornikach zaporowych w: Brodach Iłżeckich, Lubiance, 

Starachowicach (zalew miejski), Rejowie oraz na terenie naszej gminy – 

Mostkach i zalewie suchedniowskim. Jak zapewnia Czesław Grychowski – prezes 

PZW okręgu kieleckiego, odłowy kontrolne nie są wykonywane ze szkodą dla 

wędkarzy, ani nie naruszają struktur zasobności badanych zbiorników, ponieważ 

ryby złapane w sieci po dokonaniu oględzin, pomiarów i pobraniu z niektórych 

egzemplarzy łusek identyfikacyjnych danego gatunku powracają do wody w 

dobrej kondycji (no bo któż lepiej się zna na rybach jak ichtiolog). Dla dalszych 

badao już laboratoryjnych z każdego zbiornika zostało wziętych kilka 

egzemplarzy, co na pewno nie zubożyło żadnego ze zbiorników.  

 

     Studia takie powinny byd prowadzone co pięd lat – informuje Cz. Grychowski, 

a obecnie wprowadzany operat zarybieniowy, tak zbiorników zaporowych, jak i 

rzek pozwoli na dokonanie prawidłowej i ekonomicznej formy zarybiania i 

dorybiania poszczególnych wód. 

 

     Z rozmów przeprowadzonych z naukowcami można było wywnioskowad, że 

zbiornik zaporowy w Suchedniowie zaskoczył ich różnorodnością gatunkową 

(tołpyga, leszcz, karp, jaź, okoo, sandacz itd., ale największą niespodzianką było 

odłowienie kilku dużych boleni) chod sieci zastawione były tylko godzinę, na 
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innych zbiornikach ten proceder trwał całą noc. Tak więc ryba z 

suchedniowskiego akwenu nie bardzo została zmęczona tymi badaniami, a sam 

zbiornik według specjalistów zaliczony może byd do najlepiej 

zagospodarowanych wód. 

 

      Teraz zainteresowani czekają na wyniki naukowych poczynao. Również dla 

pełnego rozeznania zasobności gatunkowej, jak i ilościowej ryb w zbiornikach 

oraz ciekach wodnych, na terenie kilku okręgów PZW w Polsce, wprowadzono 

małe utrudnienie dla wędkarzy, w postaci prowadzenia tzw. „Rejestru połowów 

wędkarskich”. Rejestr ten zawiera 23 wytypowane gatunki ryb oraz 62 zbiorniki i 

rzeki z okręgu kieleckiego (w innych okręgach podobnie).  

 

     Wędkarze zobowiązani są do 

prowadzenia wpisów zawierających 

datę połowu, symbolu łowiska, 

powinni wymienid wszystkie gatunki 

złowionych i wziętych ryb oraz ich 

ilośd, wagę jak również wymiar. Co 

wśród amatorów sportu wędkarskiego 

spotkało się z mało sympatycznym 

przyjęciem, bo przecież wędkowanie 

to relaks, spotkanie z naturą, a nie prowadzenie buchalterii. I trudno nie 

przyznad im racji, ale z drugiej strony przy bardzo agresywnej gospodarce 

rabunkowej naszych wód (kłusownictwo i to co najgorsze – uśmiercanie ryb 

prądem z agregatów prądotwórczych) przez pierwsze lata transformacji, 

doprowadzono do zdegradowania zasobności rybostanu. Dlatego badania chod 

są drogie mają pomóc w rekonstruowaniu gatunkowym i ilościowym ryb w 

naszych zbiornikach i rzekach. Czego zapewne życzą sobie wędkarze jak i zarządy 

poszczególnych kół PZW. 

 

„tatur” 

(Gazeta Suchedniowska) 
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Operat zarybieniowy czyli naukowcy w akcji 
 

     Nawet w najśmielszych snach żaden z wędkarzy nie mógł przewidzied jakie 

nowinki przyniesie badanie rybostanu zbiorników wodnych Okręgu 

Świętokrzyskiego, a przyniosły dośd znaczne ograniczenia. Bo kto by się 

spodziewał, że tegoroczne jesienne dorobienie suchedniowskiego akwenu, 

zgodnie z wolą naukowców, czyli operatem zarybieniowym, będzie dla wędkarzy 

chyba szokiem. Każdy z nas wędkarzy, płacąc dośd „słone członkowskie” 

spodziewał się, że po kontrolnym sprawdzianie rybostanu, wody naszego 

zbiornika zostaną zasilone dośd znaczną ilością populacji kilku gatunków ryb. 

Niestety. Naukowcy mają swoje racje w podejmowaniu decyzji i ów przydział 

zaskoczył nie tylko zarząd naszego koła, ale i wszystkich tych, którzy z 

wędkarstwem mają coś wspólnego. 

 

      A mianowicie przydzielono do wpuszczenia w nasze wody: szczupaka – 160 

kg; sandacza – 15 kg; karpia – 100 kg; karasia złocistego – 50 kg; lina – 150 kg 

oraz jazia – 150 kg. Zapewne naukowcy nie wzięli pod uwagę faktu, że taki 

zbiornik, jak w Suchedniowie, jest typowym akwenem rekreacyjnym o dużej 

presji wędkarskiej, gdzie po ciężkim dniu, czy w weekend „moczykije” chętnie w 

ten sposób spędzają wolny czas. Czym dla wędkarza jest spokojne lecz 

stanowcze zanurzenie spławika pod taflę wody, nie muszę nikogo z amatorów 

wędkarstwa przekonywad. Oczekiwania na znaczne dorobienia rozmyły się jak 

baoka mydlana. Zapewne ktoś powie: A gdzie zarząd naszego koła? Niestety, w 

tej sytuacji i on jest bezsilny. Nic nie pomogły protesty i przedstawianie realiów, 

naukowcy mają rację. *…+ 

 

     Dla uzupełnienia informacji o dorobieniu, należy zwrócid uwagę na fakt, że do 

rzeki Kamionki wpuszczono 9000 sztuk narybku pstrąga. Jest to znaczna ilośd w 

porównianiu z rokiem ubiegłym (1500 szt.). I zapewne będą frajdą dla puszkarzy 

i spinningistów, kiedy rybka ta przewyższy wymiar ochronny. Ale czy rozpatrując 

w operacie zarybieniowym tej rzeki (przypisując jej statut rzeki górskiej) panowie 

z Instytutu Ichtiologii zastanowili się nad tym, że wpuszczając tak znaczną ilośd 

pstrąga musi się on czymś odżywiad.  
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     Wiadomo, że gatunek ten zakwalifikowany jest do drapieżników, zatem 

należałoby uzupełnid i tak już spustoszony rybostan Kamionki w ryby spokojnego 

żeru. Chyba, że doświadczenie naukowe preferuje rybi kanibalizm. Ale trudno 

polemizowad z naukowcami. 

 

     Zapewnie niektórzy wędkarze zapytają, dlaczego w danych dotyczących 

zasilenia rybostanu nie występuje amur. Przecież to ryba, która w naturalny 

sposób „pracuje jak kosiarka” pochłaniając znaczne ilości roślinności wodnej, 

tym samym jest tak bardzo potrzebna w suchedniowskim zbiorniku, który w 

bardzo szybkim tempie zarasta, o czym się wszyscy mogą przekonad naocznie w 

letnie dni. Niestety. Gatunek ten przez naukowców zostaje wyeliminowany z 

Polskich wód, jako napływowy, (to tak, jak gdyby chciano z Polski wyeksmitowad 

wszystkich obcokrajowców, może to złe porównanie), ale przecież ta ryba już 

zaaklimatyzowała się w naszych wodach i chod, jak karp, nie zawsze może odbyd 

tarło w naszym klimacie – to jest gatunkiem bardzo atrakcyjnym i przecież przez 

wędkarzy bardzo chwalonym, bo kto „miał” na kiju tego osobnika, wie ile emocji 

daje z nim spotkanie.  Czy na pewno jest on niepotrzebny w naszych wodach? 

Trudno polemizowad z naukowcami – przecież zawsze oni mają rację. *…+ 

 

„tatur” 
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Działalność sportowa: 

Dnia 13.02.2005r. Zawody podlodowe – zalew Suchedniów 

1. Marcin Kamiński 

2. Tomasz Świtek 

3. Krzysztof Rózga 

 

Dnia 01.05.2005r. Zawody spinningowe – zalew Suchedniów 

1. Maciej Włodarczyk 

2. Robert Wołowiec 

3. Jarosław Serek 

 

Dnia 29.05.2005r. Zawody z okazji 50-lecia Koła PZW w Suchedniowie 

1. Krzysztof Rózga 

2. Tomasz Serek 

3. Mirosław Liczbik 

 

Dnia 19.09.2005r. Wycieczka wędkarska nad „Wisłę” 

 

Dnia 6.06.2005r. Zawody dla dzieci pt. „Zabawa z wędką” uczestniczy 107 

dzieci. 
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50 lat  

 

1955                     2005 
 
 

KKoołłaa  PPZZWW    

ww  SSuucchheeddnniioowwiiee  
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Pół wieku wędkarstwa w Suchedniowie 
 

I na czym to zeszło? Wędkarstwo w 

Suchedniowie, w zorganizowanej 

formie, funkcjonuje już od pół wieku! 

Tylko pięd lat krócej niż w Polsce. 

 

Obchody jubileuszu, w formie 

wędkarskiego pikniku, odbyły się w 

dniu 29 maja br. nad suchedniowskim 

zalewem w miejscu zwanym 

tradycyjnie „pod dębem”. 

 

Już od godziny szóstej rano amatorzy wielkiej ryby zmagali się na zawodach 

wędkarskich.  

 

    O godzinie 10.00 imprezę, która 

przebiegała przy wyjątkowo upalnej 

pogodzie, otworzył prezes koła 

Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Suchedniowie Tomasz Kutwin. 

Powitał on wszystkich przybyłych 

kolegów – wędkarzy oraz 

zaproszonych gości w osobach: 

wiceprezesa Zarządu Okręgu PZW w 

Kielcach Edwarda Szewczykowskiego, dyrektora biura ZO PZW Zenona 

Sakławskiego, kapitana sportowego ZO PZW Zenona Kwietnia oraz członka ZO 

PZW Marka Lesisza. Władze Suchedniowa reprezentowali: burmistrz Tadeusz 

Bałchanowski oraz jego zastępca Stanisław Kania. 

 

    Piątego maja 1955 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 zawiązało się koło PZW w 

naszym mieście – rozpoczął swe wystąpienia prezes koła T. Kutwin. Następnie 

przybliżył zebranym historię wędkarstwa w Polsce i w Suchedniowie oraz 

najbliższym terenie. 
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    Szczególnie zasłużonym wędkarzom 

wręczono okolicznościowe dyplomy. 

Wśród nich znaleźli się również tacy, 

którzy składki opłacają od początku 

powstania koła. Są to: Bolesław 

Wątor, Zdzisław Gralka, Jan Sadza i 

Marian Kutwin. Niewiele mniejszym 

stażem wędkowania mogą się 

poszczycid: Krzysztof Kołda, Jerzy 

Fąfara, Tadeusz Pasek, Kazimierz Kowalik, Mirosław Kołodziejczyk, Jan Koped, 

Leon Paczesny, Jan Kutwin, Tadeusz Turczyoski, Gabriel Dulęba i Jan 

Machowski. 

 

    Burmistrz Tadeusz Bałchanowski w 

swym wystąpieniu stwierdził: - Władze 

samorządowe zawsze są z wami. Cieszę 

się z tego. Patrząc na tych czterech 

panów będących członkami koła od 

początku jego powstania aż nasuwa się 

taki wniosek. Za 50 lat pożycia 

małżeoskiego Prezydent RP nadaje 

medal za długoletnie pożycie 

małżeoskie – wy dostajecie dyplomy. My, władze Suchedniowa robimy wszystko, 

aby zalewy i rzekę utrzymad w odpowiednim stanie. Życzę wam owocnych 

połowów. 

 

   Następnie podsumowano zawody wędkarskie, które rozegrano rankiem. 

Zwyciężył Krzysztof Rózga, który złowił 46 ryb o wadze 1460 gram. Największą 

zaś rybę wybrał z zalewu Tomasz Serek. Był to leszcz o wadze 1600 gram. 

 

   Imprezę zakooczyło wspólne grillowanie podczas którego skosztowad można 

było smażonych ryb, kaszanki i kiełbasek. 

Jacenty Kita 
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Uczestnicy obchodów 50-lecia naszego Koła PZW w Suchedniowie 
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Zaproszeni goście: 

 

W-ce prezez ZO PZW w Kielcach – Edward Szewczykowski 

Dyr. Biura ZO PZW w Kielcach – Zenon Saklawski 

Kap. Sport. ZO PZW w Kielcach – Zenon Kwiecień 

Członek ZO PZW w Kielcach – Marek Lesisz 

Burmistrz MiG Suchedniów – Tadeusz Bałchanowski 

W-ce burmistrz MiG Suchedniów – Stanisław Kania 

 

 
Prezes Koła kol. Tomasz Kutwin zapoznaje uczestników obchodów 50-lecia z historią naszego Koła. 
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Wręczenie pamiątkowej odznaki przez dyrektora ZO Zenona Saklawskiego 
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50-lecie Koła PZW w Suchedniowie 
55 lat Polskiego Związku Wędkarskiego w Polsce 

Jak to w Suchedniowie z Kołem PZW było c.d. 
 

     Obchody dwierdwiecza Koła PZW w naszym mieście przeminęły w 

sympatycznej atmosferze, ale zarząd i działacze nie spoczęli na laurach. Dalsze 

lata dają tego niepodważalne dowody, gdyż duży wkład pracy i popularyzację 

sportu wędkarskiego, uhonorowano odznaczeniami Zarządu Głównego PZW 

(1981r.) Jana Morawskiego (złota) i Stanisława Kowalczyka (srebrna). 

 

     W początkach lat osiemdziesiątych władze miasta i społeczeostwo 

suchedniowskie z dużym zaangażowaniem odbudowywało postaszicowski zalew 

w Mostkach. Ten sympatycznie położony zbiornik, w granicach Suchedniowsko-

Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego po wypełnieniu wodą stał się ostoją 

rzadkich gatunków dzikiego ptactwa, znalazły tu siedliska i lęgowiska: bocian 

czarny (w Polsce wystepuje około 1000 par lęgowych), perkoz dwuczuby, łyska, 

trzciniak, czapla siwa, nie mówiąc o pospolitych gatunkach wodnej fauny. 

Wędkarze z niecierpliwością oczekiwali na udostępnienie zalewu w Mostkach 

dla celów sportowych. I doczekali się, ponieważ 29 kwietnia 1984 roku wody 

zbiornika zaporowego zostały oddane we „władanie” amatorom wędkarstwa. 

Coroczne „zasilanie” obu akwenów różnorodnością gatunków ryb miało 

niebagatelny wpływ na rozwój ekosystemu tych wód, jednocześnie przyczyniało 

się do uzupełnienia „spiżarni” dla gatunków rybożernego ptactwa, które jak 

wspominałem znalazło wspaniałe warunki egzystencji, szczególnie nad zalewem 

w Mostkach. W tym okresie funkcję prezesa Koła pełnił Jan Muszkiet, a jego 

zastępcą był Józef Gołębiowski. Duże zaangażowanie członków PZW wszystkich 

kół, uwidocznione było znaczącą ilością imprez wędkarskich, tak mile 

wspominane przez suchedniowian (doroczne imprezy z okazji Dnia Dziecka, 

zawody: spinningowe, spławikowe czy gruntowe). Stała współpraca z władzami 

miasta w pozytywny sposób wpływała na zagospodarowanie nabrzeży zalewów, 

jak również utrzymywaniem porządku w ich obrębie. 

 

     Kolejne walne zebranie przyniosło zmiany w Zarządzie suchedniowskiego 

Koła. Na prezesa wybrano Józefa Gołębiowskiego, a wiceprezesem został 
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Tomasz Kutwin. W tym czasie władze okręgowe PZW położyły duży nacisk na 

sportowe aspekty wędkarstwa. Idąc tym tropem powołano drużynę 

reprezentującą nasze koło na zawodach okręgowych. Z pierwszych startów 

suchedniowscy zawodnicy przywieźli „Puchar Okręgu Rejonu 7”, który był 

główną nagrodą imprezy, sukces ten powtórzono rok później. 

 

     Wędkarstwo to nie tylko przesiadywanie z „kijem” nad wodą, to również 

bardzo skonsolidowana formacja mająca w swym programie aspekty 

wychowawcze. A młodzież zawsze w Kole, chętnie wsłuchiwała się w rady 

starszych kolegów o bezpiecznych zachowaniach nad wodą, o metodach 

połowów, czy tajnikach związanych z przygotowywaniem zanęt i przynęt. 

Niestety w małej „klitce” bloku przy ul. Bugaj, nie było zbyt wiele miejsca. 

Dlatego Zarząd Koła usilnie zabiegał o większe lokum. Z pomocą przyszła 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa” w naszym mieście, udostępniając wędkarzom 

podpiwniczenie bloku przy ul. Spokojnej 2. Prace adaptacyjne trwały parę 

miesięcy, ale efekt ich było widad 12 grudnia 1987 roku, wówczas nastąpiło 

otwarcie lokalu koła, które do dnia dzisiejszego jest siedzibą „wędkarskiej braci”. 

Nowy obiekt przypadł do gustu członkom PZW i po wyposażeniu go w sprzęt 

świetlicowy został obwołany „Klubem Wędkarza”. Organizowano w nim 

jesienno-zimowe rozgrywki szachowe i brydżowe, a i z przyjemnością młodzi 

adepci sztuki wędkarskiej przysłuchiwali się poradom starszych kolegów 

(utworzono szkółkę wędkarstwa sportowego). Na efekty pracy z młodzieżą nie 

trzeba było długo czekad. Ponieważ na mistrzostwach okręgu w 1989 roku 

Zbigniew Krogulec wywalczył wicemistrzostwo Okręgu Kieleckiego w kategorii 

juniorów, a drużyna seniorów uplasowała się na drugiej pozycji w zawodach o 

„Puchar Zarządu Okręgu”. Dopełnieniem sukcesów było ponowne zdobycie 

„Pucharu Okręgu Rejonu 7”. Rok ten również przyniósł zmiany w zarządzie Koła, 

na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym funkcję prezesa powierzono 

Tomaszowi Kutwinowi, a Jan Muszkiet został powołany na stanowisko 

wiceprezesa. Zarząd Okręgu i Zarząd Główny PZW doceniając pracę osób 

działających na niwie wędkarskiej w Suchedniowie przyznał złote odznaki 

Jerzemu Fąfarze (1987) i Piotrowi Świerczkowskiemu (1988), a Tomasza Kutwina 

uhonorowano odznaką „Za zasługi dla kielecczyzny” za działalnośd na rzecz 

ochrony środowiska. 
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     Nie zawsze obiekty wybudowane ludzką ręką mają długoletnią trwałośd, a 

jeżeli narażone są na działanie żywiołów, to trzeba się niekiedy liczyd z ich 

modernizacją i naprawami. Doświadczyliśmy tego trzykrotnie na naszych 

zbiornikach zaporowych. Pierwszy raz w 1991 roku, ze względu na duże przecieki 

wzdłuż grobli w celach remontowych spuszczono zalew w Mostkach i po 

wykonaniu niezbędnych prac ponownie spiętrzono tam wodę. W dziesięd lat 

później (2001r.) została podmyta poprzeczna częśd grobli, a napór wodny 

uszkodził zastawki jazu. Ponieważ stwarzało to zagrożenie rozerwania zbiornika 

musiało dojśd do całkowitego spuszczenia wody i oddanie go do ponownej 

renowacji. Podobna sytuacja miała miejsce w 1997 roku na akwenie w 

Suchedniowie, gdzie nie było innej alternatywy, jak poddad remontowi 

urządzenia piętrzące i przelewowe. Poczas upuszczania wody z tych budowli 

zaporowych odłowiono ryby, które przy wydatnej pomocy członków koła 

przetransportowywane były do sąsiednich zbiorników (z Mostek do 

Suchedniowa i odwrotnie). Po każdej ingerencji w środowisko ekosystemu, 

zostaje ono zdegradowane lub zniweczone i trzeba odbudowad jego struktury. 

Dobrze, że przyroda jest tak wspaniale do tego przystosowana i potrafi je 

zrekonstruowad. Tak było i w tych przypadkach, bardzo szybko po spiętrzeniu 

wód powróciło życie biologiczne w zbiornikach, a zarybienia i dorobienia 

różnego rodzaju gatunkami przyspieszyło system równowagi wodnej fauny. 

 

     W każdej społeczności następuje odejście nawet najbardziej zasłużonych i 

wspaniałych ludzi. Tak też z bólem w 1992 r. pożegnaliśmy długoletniego 

prezesa naszego koła Jana Muszkieta, w 1994 r. zasłużonego działacza Szymona 

Kabałę, a w 2004 wieloletniego skarbnika organizacji Gustawa Sokołowskiego. 

Na ich miejsce powołano równie energicznych i oddanych członków 

suchedniowskiego zrzeszenia wędkarskiego, którzy swoją praca chcą dorównad 

ich poprzednikom. 

 

     Koło PZW w naszym mieście było zawsze mile akceptowane przez Zarząd 

Okręgu w Kielcach, przeto trudno by nie zauważyd obecności w jego strukturach 

naszych członków. Na okręgowym Zjeździe Delegatów w 1993 roku Tomasz 

Kutwin został wybrany do Prezydium Zarządu Okręgu, Zbigniew Mazuchowski 

powołany został do Okręgowego Sądu Organizacyjnego. 
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Tradycją Koła stała się coroczna organizacja w Dniu Dziecka zawodów pt. 

„Zabawa z wędką”. Milusioscy zawsze dopisywali z frekwencją, apogeum tej 

imprezy miało miejsce w 1996 roku, gdzie uczestniczyła 157 osobowa gromadka 

dzieci w wieku 5 – 12 lat, a dzięki sponsorom, zawsze wszyscy otrzymywali i 

otrzymują upominki w postaci słodyczy, maskotek, gier itp.. 

 

     Rok 1997 przyniósł niewielkie zmiany w zarządzie koła, prezesem został 

ponownie Tomasz Kutwin, zaś funkcję jego zastępcy objął Mieczysław Ciszewski. 

Prace w związku kontynuowane były już wypracowanymi standardami, 

przynoszącymi efekty w postaci dorobieo zbiorników tak w Suchedniowie jak i 

Mostkach oraz pracy sportowej (zawody), rekreacyjnej (wycieczki), jak również 

przedsięwzięciami na rzecz miasta (sprzątanie brzegów zalewów). W tym okresie 

przyznano najwyższe odznaczenie PZW „Złotą odznakę z wieocami” kol. 

Gustawowi Sokołowskiemu, a złote otrzymali Józef Piątek (srebrna w 1991r. – 

wiceprezes Koła w latach 1993 – 97) oraz Tomasz Kutwin (srebrna w 1991r.). 

Dwa lata wcześniej srebrną odznakę PZW otrzymał August Rutkowski. W roku 

1997 najwyższe odznaczenie („Złota odznaka z wieocami”) ozdobiła pierś 

Janusza Szumielewicza, złota bez wieoca Zbigniewa Mazuchowskiego, a srebrne 

odznaczenie otrzymał Sławomir Markiewicz (1998r.). „Złotą odznaką z 

wieocami” został uhonorowany Tomasz Kutwin (2003r.), rok później taką samą 

odznakę otrzymał Zbigniew Mazuchowski. 

 

     Transformacja, która wielką falą przetoczyła się przez Polskę nie ominęła 

również Suchedniowa. W wyniku praw ekonomicznych nastąpiła likwidacja 

zakładu FUT, z tegoż to powodu zostało zlikwidowane koło wędkarskie „Raczek” 

oraz koło przy ZWK „Marywil”. Wędkarze z tych kół zadeklarowali przynależnośd 

do koła miejskiego w Suchedniowie, tym samym powiększyła się liczba jego 

członków. Działalnośd Koła PZW w Suchedniowie, po dzieo dzisiejszy, mimo 

wielu kłopotów i przeliczaniem każdej złotówki prowadzi swą działalnośd bardzo 

aktywnie. Zarząd jest otwarty na każde przejawy nowatorstwa i poprawy 

struktur wewnątrz organizacji. Przykładem daleko posuniętej liberalizacji było 

utworzenie na wniosek wędkarzy z Mostek terenowej sekcji w Mostkach 

(2000r.), którą w 2004 roku przeistoczono w samodzielne Koło PZW. Ten okres 

zdominowały bardzo energiczne działania w rozpowszechnianiu sportowego 
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połowu ryb (między innymi zawody na tzw. „żywiej rybie”). Członkowie naszego 

koła brali udział w ogólnopolskich jak również okręgowych zawodach. A na 

swoim terenie objawem form popularyzatorskich to: „Puchar Burmistrza 

Suchedniowa”, „Puchar Prezesa Koła” oraz zawody o Mistrzostwo Koła: 

spinningowe, spławikowe, podlodowe, gruntowe organizowane na 

suchedniowskim zbiorniku. Do tego trzeba dołączyd wyjazdy rekreacyjne, gdzie 

zawsze odbywają się zawody towarzyskie (Wisła, Dunajec). O tych przejawach 

sportowej rywalizacji informowałem w comiesięcznych wydaniach „Gazety 

Suchedniowkiej”. 

 

     Materiały, które mogły Paostwu przybliżyd historię Koła PZW w Suchedniowie 

zaczerpnąłem z atrakcyjnych kronik oraz wiedzy najstarszych członków tej 

organizacji. Jednocześnie przepraszam jeżeli pominąłem jakieś ważne 

wydarzenia lub nie wymieniłem którejś z osób mających wkład w życie Koła PZW 

w Suchedniowie. 

 

„tatur” 

(Gazeta Suchedniowska) 
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Może będzie zawsze tak czysto?! 

      Sobotnie przedpołudnie 17 kwietnia zgromadziło około 40 wędkarzy, którzy 

chętnie zaangażowali się do prac przy posprzątaniu terenu wokół 

suchedniowskiego zalewu. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów tego 

przedsięwzięcia był udział 10 osobowego zastępu młodzieży z Koła 

Ekologicznego przy naszym Gimnazjum pod przewodnictwem opiekunki Pani 

Edyty Stępnik. Nie zabrakło również przedstawicieli najmłodszego pokolenia 

Suchedniowian, którzy corocznie uczestniczą w tej akcji. 

      Prace przebiegały bardzo sprawnie, a plastikowe worki zapełniały się w 

bardzo szybkim tempie. Efektem wspólnego wysiłku było napełnienie około 120 

opakowao przeznaczonych na odpady.  

     Tak, jak się spodziewano, na terenie od strony grobli zebrana ilośd odpadów 

była niewspółmiernie mała w stosunku do całego terenu, wyjątek stanowiła 

okolica pod tzw. „dębem” i w lasku z nim sąsiadującym, gdzie gromadzą się 

amatorzy „baru pod chmurką”, tam też najwięcej było potłuczonych szklanych 

butelek po napojach wyskokowych i piwie. Zapał sprzątających i słoneczna, 

chociaż chwilami dośd wietrzna pogoda były sprzymierzeocami uczestników 

przedsięwzięcia, dlatego szybko uporano się z tymi czynnościami. A ponieważ 

każda praca ma swój początek i koniec, przeto na zakooczenie Zarząd Koła PZW 

w Suchedniowie chcąc chodby w niewielkim stopniu wynagrodzid uczestnikom 

tej akcji poświęcenie własnego czasu i dużego zaangażowania, zorganizował 

ognisko z pieczeniem kiełbasek.  

     Podczas tego sympatycznego spotkania młodzież zadeklarowała swą pomoc 

w następnym roku. Należy stwierdzid, że korzystający ze spacerów po grobli, jak 

również większośd wędkarzy przyzwyczaili się do nietypowych pojemników na 

odpady i coraz chętniej z nich korzystają. Tą drogą organizatorzy składają 

podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się by okolice wokół zalewu były 

pozytywną wizytówką naszego miasta.  

     Mamy nadzieję, że efekt tych prac nie pójdzie na marne, przecież 

społeczeostwo Suchedniowa jeśli tylko chce, to i potrafi wykazad daleko idącą 
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kulturę własną. Zatem ufamy, że wokół zalewu suchedniowskiego będzie zawsze 

czysto, a spacerowicze z przyjemnością zechcą odwiedzad to miejsce. 

„tatur” 

 (Gazeta Suchedniowska Nr 130/70 Maj 2004) 

 

Wspomnieniom zdaje się nie być końca 

 
Pamiątkowe zarybienie pstrągiem teren OSiR - kol. Tomasz Kutwin, kol. Edward Ogonowski 
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Edward Ogonowski, Leszek Łubek 

 

Pamiątkowy odłów ryb na „Mostkach”
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Odłowione ryby trafiły do zbiorników w Suchedniowie, Rejowie, 

Sędziszowie, Bodzentynie i Starachowicach. 

 

Zawody organizowane na Mostkach 
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Zgrupowanie młodych adeptów wędkarstwa w Suchedniowie 

 
Trenuje Jacek Skuza 

 

Pamiątkowe zdjęcia uczestników zawodów wędkarskich na zalewie w 

Suchedniowie. 

 
Koledzy: Rafał Kutwin, Zbigniew Mazuchowski, Krzysztof Rózga, Piotr Niedzielski 
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Koledzy: Sławomir Markiewicz, Tomasz Kutwin, Tadeusz Turski 

 

Stan członków koła na koniec roku 2005 wynosił 354 wędkarzy. 
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„Zabawa z wędką” dla najmłodszych 
 

Stu siedmiu najmłodszych amatorów wędkarstwa w Suchedniowie na 

tradycyjnych zawodach – zabawie spotkało się nad suchedniowskim zalewem, 

aby wziąd udział w corocznej imprezie „Zabawa z wędką”, którą organizuje Polski 

Związek Wędkarski – koło w Suchedniowie.  Zawody te organizowane są od 

1979 roku. Inicjatywa narodziła się wśród członków ówczesnego Zarządu Koła i 

jest kontynuowana po dzieo dzisiejszy. Rokrocznie organizujemy je w dniu 1 

czerwca, ale teraz terminu tego nie zachowaliśmy, gdyż w zalewie obniżony był 

poziom wody. Ponadto obchodziliśmy 50-lecie naszego koła – mówi przes koła 

Tomasz Kutwin. 

 

Tuż po godzinie 16.00 zawodnicy, na ogół ze swymi rodzinami, udali się na 

wyznaczone stanowiska, aby rozpocząd rywalizację. Stanowiska wypełnione były 

po obu stronach zalewu – tak wiele osób zgromadziło się na zawodach. Po 

dwóch godzinach wędkowania sędziowie udali się na pomiar i ważenie zdobyczy, 

po czym… ponownie wypuszczono je do wody. 

 

I już nadszedł czas ogłoszenia wyników, na które dzieciaki czekały z 

niecierpliwością. Przedstawiał je Ryszard Tusznio. 

 

Największą rybę, płod o długości 20 cm, złowił Maciej Markiewicz i on został 

uhonorowany statuetką ufundowaną przez klub „Olimpia”. Aktu wręczenia 

dokonał Tadeusz Turski. 

 

W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęły: I – Paulina Misztal, II – Katarzyna 

Liczbik, III – Natalia Piątek. W grupie chłopców młodszych (5 – 9 lat) I miejsce 

przypadło Bartoszowi Wilkowskiemu, II – Krzysztofowi Pająkowi, III – Filipowi 

Kutwin. Z kolei w grupie chłopców starszych (10 – 13 lat) I miejsce wywalczył 

Maciej Markiewicz, II – Mateusz Miernik, III – Piotr Urban. 

 

Dzięki hojności sponsorów zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe: sprzęt 

wędkarski, puzzle, sprzęt sportowy, zaś wszyscy uczestnicy zmagao paczki ze 

słodyczami i drobne upominki. 
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Zadowolenie, uśmiech dzieci, uprawianie ciekawego hobby, wypoczynek na 

łonie natury, zdrowy duch rywalizacji – to chyba najważniejsze elementy 

„Zabawy z wędką”. 

 

Zorganizowanie zawodów nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów, którymi 

byli: Koło PZW w Suchedniowie, PPHU „Stolarz” Czesław Magdziarz, „Eko-

Tank” Artur Miernik, „Wod-Gaz” Andrzej Miernik, „Deltabud” Krzysztof 

Łakomiec, Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, Sklep Jacka i Wiesława 

Więckowskich, Piekarnia Nr 1 Andrzej Fornalik, „Dodoni”, „Maxol”, piekarnia 

„Lazur” Grzegorz Mochocki, Łuczniczy Klub „Olimpia”. 

 

Organizatorzy i dzieciaki serdecznie za to dziękują. 

Jacenty Kita 

(Gazeta Suchedniowska Nr 144/84 Lipiec – Sierpieo 2005) 
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- Rok 2006 - 
 

Zarząd Koła: 

1. Tomasz Kutwin – prezes 

2. Jerzy Fąfara – w-ce prezes 

3. Sławomir Markiewicz – w-ce prezes 

4. Zbigniew Mazuchowski  - skarbnik 

5. Leszek Łubek – gospodarz 

6. Ryszard Tusznio – kap. sportowy 

7. Eugeniusz Bugała – rzecz. dyscyplinarny 

8. Waldemar Działak – kom. SSR 

9. Małgorzata Kuszewska – członek 

10. Robert Kuźdub – członek 

11. Roman Tokarski – członek 

12. Krzysztof Rózga – członek 

 

Komisja rewizyjna: 

1. Tadeusz Pasek – przewodniczący 

2. Wiesław Linkowski – sekretarz 

3. Edward Ogonowski – członek 

 

Sąd organizacyjny: 

1. Tadeusz Turski  

2. Mirosław Liczbik 

3. Adam Kamiński 

4. Jan Kutwin 

5. Jan Przeworski 

 

W wyborach uzupełniających do władz koła został powołany kol. Tomasz 

Świtek na stanowisko sekretarza Koła. Po krótkiej działalności 

zrezygnował. 
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Zarybienie wód podległych naszemu Kołu: 

Zalew Suchedniów: 

Szczupak – 160 kg 

Sandacz – 15 kg 

Sum – 10 kg 

Jaź – 150 kg 

Lin – 120 kg 

Karp – 100 kg 

Karaś złocisty – 80 kg 

Sandacz narybek letni 10.000 szt. 

Węgorz obsadowy 13 kg 

 

Rzeka Kamionka: 

Pstrąg potokowy, Kleń 

 

Zarybienie zbiornika „Jaśle” w Łącznej 

Karp hodowlany – 200 kg 

Karp kroczek – 150 kg 

Lin – 50 kg 

Jaź – 50 kg 

Karaś złocisty – 100 kg 

Szczupak – 40 kg 

 

 

Z funduszu koła: 

Karp – 165 kg 

Szczupak – 100 kg 
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Zebranie wędkarzy – przybywa ryb w zalewie 
 

Statutowy zjazd sprawozdawczy koła Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Suchedniowie odbył się w mroźną niedzielę 23 stycznia br. Mimo siarczystego 

mrozu w strażnicy OSP spotkało się około pięddziesięciu amatorów „moczenia 

kija”. 

 

Zjazd otworzył prezes koła Tomasz Kutwin, który powitał wśród 

wędkarskiej braci zastępce burmistrza Stanisława Kanię oraz przedstawiciela 

Zarządu Okręgu PZW w Kielcach Waldemara Miernika. 

 

Przewodczniczącym zebrania wybrano Tadeusza Turskiego, zaś 

sekretarzem obrad Sławomira Markiewicza. Następnie minutą ciszy uczczono 

pamięd zmarłego dzieo wcześniej Mariana Kutwina, jednego z założycieli koła 

PZW w Suchedniowie. 

 

Po przyjęciu porządku obrad Zbigniew Mazuchowski odczytał protokół z 

ubiegłorocznego Walnego Zebrania. Informację z działalności Zarządu Koła za 

rok 2005 złożył T. Kutwin. 

 

W ubiegłym roku prace zarządu koncentrowały się na bieżącej pracy 

statutowej. Z ważniejszych inicjatyw wymienid można uroczyste obchody 50-

lecia koła, zorganizowanie trzech zawodów z udziałem 57 osób oraz zabawy z 

wędką na Dzieo Dziecka z udziałem 107 dzieci, akcję wiosennego sprzątania 

obrzeży zalewu i rzeki. Jej wynik to ponad 100 worków śmieci i odpadów. 

 

Niezwykle istotnym efektem pracy koła w roku 2005 była działalnośd 

zarybieniowa. Jej efekt to wpuszczenie w wody suchedniowskiego zbiornika 

prawie 1200 kg ryb. Były to m.in. szczupak, sum, jaź, karaś złoty, karaś srebrny, 

jesiotr syberyjski, sandacz, węgorz, karp. Do rzeki zaś wpuszczono 9000 sztuk 

pstrąga. Ważne w tym polu działania jest to, że ze środków własnych na 

zarybienie przeznaczono niemal 3200 zł. 

 

 


