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II miejsce zajęło Skarżysko-Miasto 

III miejsce zajął Zagnańsk 

Rywalizacja w kołach była na wysokim poziomie, a różnica w wynikach 

jednopunktowa. 

 
Bilski Paweł, Koło Suchedniów „Junior” 

 

 
Tadeusz Przygoda Koło Suchedniów 
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Sławomir Markiewicz Koło Suchedniów 

 
Justyna Ciszewska Koło Suchedniów 
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Dodośka Małgorzata SKO-Mesko 

 
Nosek Paweł SKO „Miasto” 
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Sędzia główny Jacenty Jasik sekr. Waldemar Pietrzak 
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Zawodnicy startujący na grobli 
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Finał zawodów Rejonu VII-mego odbył się 14.09.2008r na zalewie 

„Rejów”. Nasza drużyna zajęła 6-te miejsce. 

 

Czystość nad brzegiem zalewu utrzymywana przez cały rok kalendarzowy  

 

 
Łabędź „Mietek” 
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Członkowie naszego Zarządu Koła zebrali około 100 worków 

różnorodnego rodzaju śmieci. 

 

Wiosenne opady powodują zanieczyszczenie wód oraz straty w pogłowiu 

ryb na naszym zbiorniku. 
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Śnięte karasie 
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Wycieczka nad „Wisłę” połączona z zawodami – Połaniec 

 
 

I. Turski Maciej 

II. Łapka Grzegorz 

III. Ciszewski Mieczysław 

 

 
Uczestnicy wycieczki 21 osób 
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Kol. Łapka Grzegorz z „Krąpiem” 

 

 
Kol. Ciszewski Dominik z „Ukleją” 

 

 

 

Sportowe wyniki z pobytu w Danii kolegi Grzegorza Łapki nad rzeką 

„Nivo” 
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Pstrąg tęczowy 60 cm 
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Trod 70 cm 

 
Trod 68 cm 
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Kol. Mirosław Liczbik w akcji „holu leszcza” 
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Zdobywcy czołowych miejsc 

 
Od lewej Maciek Turski, Białek Piotr, Kacper Wołowiec, Sławek Markiewicz, Mirosław Liczbik  

 
Nagrody wręczali Ryszard Tusznio, Mieczysław Ciszewski 
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Zawody spławikowe o „Mistrzostwo Koła” 25.05.2008r. 
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Słabe brania ryb odbijają się na wynikach zawodów 

 

Zawody dla dzieci zatytułowane „Zabawa z wędką” 01.06.2008r. 

 
Młodzież startująca w zawodach na „grobli” 

 

Rozdanie nagród dla uczestników zawodów z okazji „Międzynarodowego 

Dnia Dziecka” 
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Rok 2009 
Rok Sprawozdawczo-Wyborczy Koła PZW Suchedniów. Wybór władz Zarządu 

Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeoskiego odbył się w OSP w 

Suchedniowie w dniu 18.01.2009 r. 

 

Zarząd Koła: 

Mieczysław Ciszewski – prezes 

Jerzy Fąfara – v-ce prezes 

Tomasz Serek – sekretarz 

Leszek Łubek – skarbnik 

Lucjan Wrooski – gospodarz 

Ryszard Tusznio – kap. Sportowy 

Waldemar Działak – kom. SSR 

Marek Krogulec – rzecz. Dyscyplin. 

Tadeusz Pasek – członek 

Edward Ogonowski – członek 

 

Komisja Rewizyjna:  

Stanisław Brzezioski – przewodniczący 

Andrzej Serek – z-ca przewodniczącego 

Tadeusz Szymczyk – sekretarz 

 

Sąd Koleżeoski: 

Tadeusz Turski – przewodniczący 

Jan Kutwin – z-ca przewodniczącego 

Krzysztof Ziętkowski - sekretarz 
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Wybierali się wędkarze 
Zjazd sprawozdawczy koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie 

odbył się w dniu 18 stycznia br. Około 30 członków koła (na 398 zrzeszonych w 

kole) zebrało się w remizie OSP, aby podsumowad działalnośd związku w roku 

ubiegłym, wybrad nowe władze koła oraz nakreślid plan pracy na rok bieżący. 

 

Goścmi zjazdu byli burmistrz Tadeusz Bałchanowski oraz przedstawiciel Zarządu 

Okręgu Waldemar Miernik. 

 

 

Zebranie otworzył i przybyłych na nie 

powitał prezes koła Mieczysław 

Ciszewski. Na początek prezes i 

przedstawiciel okręgu Ryszardowi 

Tusznio wręczyli „Złotą Odznakę PZW z 

wieocami”. Wkrótce potem odznaczony 

przejął prowadzenie zebrania, który 

przedstawił proponowany porządek 

obrad przyjęty zresztą bez uwag. 

Następnie protokół z ubiegłorocznego walnego przeczytał wiceprezes koła 

Stanisław Markiewicz. W tym czasie pracowała komisja mandatowa – Marek 

Krogulec i Tomasz Serek, która stwierdziła, że zebranie rozpoczęte w II terminie 

jest prawomocne. 

 

Sprawozdanie z pracy zarządu koła w 2008 roku przedstawił M. Ciszewski. 

Prezes zwrócił uwagę na fakt, że z różnych względów  

Fot. 

nie udało się zorganizowad wszystkich zawodów oraz nie powiodła się próba 

powołania koła w Łącznej. W okresie sprawozdawczym przybyło 27 nowych 

wędkarzy.  

Udało się zorganizowad 6 zawodów, w których uczestniczyło łącznie 230 

zawodników, w tym aż 113 młodych amatorów wędki podczas tradycyjnej 

imprezy z okazji Dnia Dziecka. Podczas wiosennego sprzątania obrzeży zalewu 18 
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osób zebrało 33 worki śmieci. Poza tym podczas całego roku zebrano ich 

dodatkowo setkę. 

 

Prezes podziękował władzom 

miasta za pomoc w ich 

wywiezieniu oraz za interwencję 

podczas skażenia zalewu, a także 

za wykaszanie obrzeży zalewu. 

W okresie sprawozdawczym 

Społeczna Straż Rybacka podczas 

41 kontroli sprawdziła 374 

wędkarzy. Niestety, w dwóch 

przypadkach sprawy trzeba było 

skierowad wnioski do Sądu Organizacyjnego. 

W trakcie roku do zalewu wpuszczono 1175 kg ryb jesienią oraz 32.000 sztuk 

wiosną (m.in. szczupaka, sandacza, lina, jazia, węgorza, karasia, miętusa, klenia). 

Do rzeki Kamionki wpuszczono 21.000 sztuk narybku, a do zbiornika Jaśle 370 

kg. 

- Reasumując stwierdzam, że większośd planów udało się zrealizowad. Smuci 

jedynie mała społeczna aktywnośd członków oraz zbyt mała liczba wędkarzy 

biorących udział w zawodach – podsumował M. Ciszewski. 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej odczytał Tadeusz Pasek i on też 

wnioskował o udzielenie absolutorium za rok 2008, które zostało przyjęte. Z 

kolei Tadeusz Turski przedstawił sprawozdanie Sądu Organizacyjnego. 

Po wyłonieniu komisji zjazdowych o pracy Zarządu Okręgu mówił W. Miernik. 

Stwierdził on, że w działalności sportowej w kołach do 200 członków na I miejscu 

znalazły się Mostki, zaś w grupie 200-500 na VI był Suchedniów. 

 

W dalszej części komisja wyborcza, którą kierował Tadeusz Pasek przystąpiła do 

zgłaszania kandydatów na prezesa, delegata na zjazd okręgu oraz do organów 

statutowych związku. 

Głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna, którą z kolei kierował Mateusz 

Bolechowski. 
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W wyniku jawnego głosowania, o czym zdecydowali delegaci prezesem 

ponownie wybrano M. Ciszewskiego. Koło na zjeździe okręgowym będzie 

reprezentował Jerzy Fąfara. W skład zarządu weszli: Leszek Łubek, Ryszard 

Tusznio, Jerzy Fąfara, Tomasz Serek, Marek Krogulec, Waldemar Działak, Lucjan 

Wrooski, Tadeusz Pasek i Edward Ogonowski. Komisję Rewizyjną tworzyd będą 

Stanisław Brzezioski, Tadeusz Szymczyk i Andrzej Serek, zaś Sąd Organizacyjny 

Tadeusz Turski, Jan Kutwin i Krzysztof Ziętkowski. 

 

Pytania skierowane do 

burmistrza dotyczyły przede 

wszystkim możliwości 

pogłębienia zalewu oraz 

zanieczyszczania rzeki i 

zalewu, a także wykaszania 

jego obrzeży. 

T. Bałchanowski stwierdził, że 

na kompleksowe pogłębienie 

zalewu potrzeba około 2 mln 

złotych, a takich pieniędzy 

gmina nie ma. Musi wystarczyd doraźne pogłębianie tzw. „cofki”. Burmistrz 

dodał, że budowana obecnie kanalizacja ul. Zagórskiej, a w przyszłości kolektora 

głównego w zasadniczy sposób powinna wpłynąd na czystośd zalewu, tym 

bardziej, że również gmina Łączna ma przystąpid do kanalizowania Jęgrznej i 

Czerwonej Górki. Dlatego zagrożenie w perspektywie najbliższych lat zniknie. 

 

Korzystając z okazji burmistrz poinformował zebranych o już prowadzonych oraz 

planowanych na ten rok inwestycjach m.in modernizacja sieci drogowej wraz z 

infrastrukturą Os. Jasna I i II, rewitalizacji centrum miasta, modernizacji 

Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”, odnowie obrzeży zalewu w 

Mostkach oraz budowie dróg i chodników. 

         Jacenty Kita 

(Gazeta Suchedniowska Luty 2009 r.) 
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Najchętniej wędruję brzegiem rzeki 
Rozmowa z Mieczysławem Ciszewskim, prezesem koła Polskiego Związku Wędkarskiego w 

Suchedniowie 

Fot. Mieczysław Ciszewski – ma 53 lata, pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej, 

mieszka w Suchedniowie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Pracuje w Polskich 

Kolejach Paostwowych jako maszynista. Od dwóch lat pełni funkcję prezesa koła 

Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie. W niedzielę został wybrany 

na czteroletnią kadencję. 

 

Mateusz Bolechowski* Pracę prezesa zaczął pan w połowie ubiegłej kadencji. 

Teraz wybrano pana ponownie. Jak pan wspomina początki zarządzania kołem? 

 

Mieczysław Ciszewski – Wcześniej przez pewien czas byłem wiceprezesem. Ale i 

tak znalazłem się w nowej sytuacji. Ostatnie dwa lata to był czas ciężkiej pracy. 

Wyprowadzenie organizacji na prostą. Było mnóstwo papierkowej roboty, spraw 

organizacyjnych. Poświęciłem na to wiele czasu, a dodam, że prezesowanie w 

kole wędkarskim to funkcja społeczna, musiałem ją godzid z pracą i życiem 

rodzinnym. 

 

* Jakie ma pan plany na najbliższe miesiące? 

 

- Trzeba unowocześnid koło. Potrzebujemy laptopa, urządzenia 

wielofunkcyjnego. Dziś najprostsze sprawy, chodby wydrukowanie ogłoszeo o 

zawodach czy napisanie pisma do Zarządu Okręgu, są problemem. Piszemy na 

starej maszynie do pisania, albo trzeba prosid któregoś z członków koła, żeby 

udostępnił swój komputer. Poza tym będzie normalna praca, zarybienia, 

organizowanie imprez wędkarskich, ochrona wód. 

 

* Ilu członków liczy koło wędkarskie w Suchedniowie? 

 

- W ubiegłym roku opłaciło u nas składki dokładnie 398 osób. W najlepszych 

latach mieliśmy grubo ponad pół tysiąca członków, w ostatnim czasie był duży 

spadek, mieliśmy zapisanych niewiele ponad 300 wędkarzy. Teraz tendencja się 
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odwróciła i znów coraz więcej osób chce byd w naszym kole. W zeszłym roku 

przybyło prawie 30 osób i to cieszy. 

 

*Wędkarze narzekają na brak ryb w okolicznych wodach. Podziela pan tę opinię? 

- Uważam, że w naszych rzekach i zbiornikach jest całkiem dużo ryb i to wielu 

różnych gatunków. Po wielu latach dostaliśmy nawet narybek miętusa, który 

lata temu wyginął na tym terenie. Ci, którzy potrafią łowid i nastawiają się na 

konkretne gatunki, nie narzekają na efekty. Przykładem są chodby młodzi 

karpiarze z Suchedniowa. 

 

*Do niedawna podstawą zarybieo były karpie i karasie srebrzyste, łatwe w 

hodowli. Teraz prawie się nimi nie zarybia. To dobrze, czy źle? 

- Obecnie zarybia się głównie drapieżnikami. Moim zdaniem, jeśli tak dalej 

będzie, może zacząd brakowad ryb karpiowatych, które przecież stanowią ich 

pożywienie. Z informacji od wędkarzy wiem, że na górskim odcinku rzeki 

Kamionki łowione są już pstrągi, które mają małe pstrążki w brzuchach, 

uprawiają kanibalizm. Przez wiele lat koła wędkarskie mogły zarybiad swoje 

zbiorniki za własne pieniądze, takimi rybami, jakie chciały. Teraz trzeba 

występowad z pismem do Okręgu, a ten zdobywa zgodę z Zarządu Gospodarki 

Wodnej. Ichtiolodzy z tej jednostki ustalają, ile i jakich ryb możemy wpuszczad 

do wód. 

 

*Znajduje pan jeszcze czas, żeby prywatnie wybrad się na ryby? 

- Nie jest łatwo pogodzid pracę, dom i obowiązki prezesa. Ale żyłka łowiecka 

ciągle we mnie jest. Nie chodzi nawet o to, żeby przynieśd rybę do domu, ale o 

wypoczynek nad wodą. Odkąd jestem prezesem, nawet na rybach nie mam 

spokoju. Wędkarze często mnie zaczepiają, mówią o różnych problemach. 

 

*Jaka jest pana ulubiona metoda wędkowania? 

- Lubię łowid aktywnie, nasiadówki w jednym miejscu to raczej nie dla mnie. 

Chętnie spinninguję, a najbardziej odpowiada mi wędrówka brzegiem rzeki i 

łowienie na przepływankę. Łowię płocie, karasie, klenie. Dodam, że wędkuje 

także mój syn i córka. 
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*Pana zdaniem zalew w Suchedniowie powinien zostad wyremontowany? A 

może wędkarzom odpowiada taki, jaki jest? 

- Na pewno zalew odpowiada zwierzętom, są ryby, na wyspie mieszkają bobry i 

czaple. Ale remont aż się prosi, zbiornik jest strasznie zamulony i zarośnięty. 

Powinien byd wizytówką miasta, a nie odstojnikiem wszystkiego, co wpływa do 

niego z góry rzeki. Doprowadzenie miejskiego zalewu do porządku powinno byd 

priorytetem dla władz gminy. 

 

*Nad wodami coraz mniej spotyka się młodych wędkarzy, przeważają osoby 

starsze. Wędkarstwo to nie sport dla młodzieży? 

- Młodzi siedzą teraz przed komputerami, brakuje im wypoczynku na świeżym 

powietrzu. Ci trochę starsi dużo pracują i z kolei nie mają czasu na wyprawy na 

ryby. Ale coraz częściej widzę wnuczków, którzy kibicują na rybach swoim 

dziadkom. To miły widok i liczę, że wkrótce przejmą pasję do wędkowania. 

 

*Dlaczego został pan akurat kolejarzem? 

- Pracuję na kolei od 1972 roku. Wtedy ta praca dawała stabilizację życiową i 

niezłe zarobki. Poza tym pochodzę ze Skarżyska, które nazywane jest Grodem 

Kolejarzy. Do dziś jestem maszynistą, jeżdżę lokomotywami spalinowymi na 

różnych trasach. Lubię swój kolejarski mundur, zżyłem się z nim. 

 

*Jeździł pan parowozami? 

- Zaczynałem naukę na tych maszynach, odbywałem na nich praktyki, mieliśmy 

zajęcia przy remontowaniu parowozów. Dziś sporo jest miłośników parowozów i 

starych kolei, są kluby, które ich zrzeszają. Są otwierane linie, na których można 

się przejechad takim zabytkiem. Na pewno jest to duża atrakcja. 

*Dziękuje za rozmowę. 
Mateusz BOLECHOWSKI (bolechowski@echodnia.eu) 
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Zalew Suchedniowski w 2009 roku 

 
Dbałość o czystość wokół brzegów zalewu przez wędkarzy z naszego koła w 

przeciągu całego roku. Zebrano ogółem 105 worków różnych odpadów śmieci. 
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Zarząd Koła w roku 2009-tym odbył 11-cie zebrań protokołowanych.  

Stan członków Koła na koniec roku 2009 wynosi 429-ciu. 

 

Kolega Ryszard Tusznio został odznaczony „Złotą Odznaką z wieńcami” 

 

Działalność Sportowa Koła 
 

Zarząd Koła w roku 2009-tym przeprowadził siedem zawodów, w których 

uczestniczyło 223 wędkarzy, w tym 97 dzieci od 5-ciu do 13-tu lat. 

Głównymi fundatorami nagród dla dzieci byli sponsorzy z terenu Miasta i Gminy 

Suchedniów. 

Bank Spółdzielczy, pracownicy ZWK Marywil SA, Meblodex, Maxol, Dendron, 

Wod-Gaz oraz prywatni właściciele sklepów. 

 

Przeprowadzone zawody i klasyfikacja zawodników 

Zawody podlodowe 8.02.2009 

1. Świtek Tomasz 

2. Łubek Michał 

3. Mazuchowski Zbigniew 

 

Towarzyskie Zawody Spinningowe 1.05.2009 

1. Mazuchowski Zbigniew 

2. Kowalik Rafał 

3. Wołowiec Robert 
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W zawodach wzielo udział 26 osób. 

 

 
Kol. Mazuchowski Zbigniew ze „szczupakiem zawodów” 
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