Rok 2013
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW w Suchedniowie

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał
przybyłych gości w osobach – kol. Jana Adamczyka 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 38
wędkarzy. Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował
kol. Jerzego Fąfarę, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy
wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali
wybór przewodniczącego i sekretarza. Zaproponowany przez przewodniczącego
zebrania porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.
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Głos zabrał kol. Jan Adamczyk przedstawiciel ZO w Kielcach, przywitał
zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował „Srebrną
Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Edwarda
Ogonowskiego, długoletniego działacza suchedniowskiego Koła PZW. Następnie
przedstawił pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd
Okręgu i życzył dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel ZO określił działalność
organizacyjną 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 zorganizowano 8
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 członków wypadło słabiej niż w latach poprzednich.
Następnie głos zabrał kol. Mieczysław
Ciszewski.
Podziękował
za
owocną
współpracę ustępującemu Zarządowi Koła,
członkom Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Koleżeńskiego. Pamiątkowymi statuetkami
uhonorował kolegów, którzy postanowili
zrezygnować z dalszej aktywnej działalności
na rzecz Naszego Koła. Statuetki trafiły do rąk
kol. Ryszarda Tusznio, kol. Tadeusza Turskiego oraz kol. Jana Kutwina. Prezes
Koła kol. Mieczysław Ciszewski odczytał protokół z ostatniego Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczego oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła
za rok 2012. Przedstawione dokumenty zostały 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
zalewu suchedniowskiego.
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Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Stanisławowi
Brzezińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od
1.01 do 31.12.2012 r. Przewodniczący KR stwierdził prawidłową działalność
pracy Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjno-sportowym oraz
wniósł o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Zgromadzeni
udzielili absolutorium ZK przy jednym głosie przeciw. Kolega Jerzy Fąfara
poprosił kol. Tadeusza Turskiego o przedstawienie sprawozdania z pracy Sądu
Koleżeńskiego. Przewodniczący SK poinformował zebranych, że w roku 2012
wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do SK nie wpłynął
żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.
Następnie przewodniczący zebrania zaproponował 5 minutową przerwę po
której odbyła się dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. W dyskusji
nad złożonymi sprawozdaniami jako pierwszy 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 odmulenie terenu kąpieliska, natomiast termin całkowitego
odmulenia zbiornika jest trudny do określenia, gdyż nie wiadomo kiedy znajdą
się środki na ww. cel. Zebrani zwrócili uwagę na problem odbierania odpadów
zebranych przez wędkarzy nad brzegami zalewu. Burmistrz poinformował, że
zwróci się do kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej o częstsze odbieranie
zgromadzonych odpadów. Następnie odniósł się do pytania kol. Ryszarda
Lisockiego o przyczyny podwyższenia grobli od strony ul. Bodzentyńskiej, która
wynikała ze względów bezpieczeństwa oraz z zaleceń wydanych przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.
Kol. Tadeusz Przygoda zwrócił się z prośbą o podawanie informacji o terminie i
miejscu planowanych zarybień, aby zainteresowani wędkarze mogli być obecni
przy zarybieniu oraz o prowadzenie nad wodą kontroli wagi wpuszczanych ryb.
Następnie głos zabrał kol. Mieczysław Ciszewski. Zwrócił on uwagę na zniesienie
wymiaru płoci i leszcza. Przedstawiciel ZO Jan Adamczyk wyraził swoje
niezadowolenie z tego powodu. Zasugerował on, że decyzja ta może
doprowadzić do ograniczenia populacji tych ryb w naszych wodach. Kol. Marek
Krogulec wyraził duże niezadowolenie z powodu braku odpowiedzi na pisma
kierowane do ZO. Stwierdził on, że takim zachowaniem ZO ignoruje sprawy
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istotne dla Naszego Koła i w ten sposób lekceważy wysiłki Koła na rzecz poprawy
stanu wód. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący zebrania zaproponował
przejście do kolejnego punktu zebrania, czyli do wyboru władz Koła. Na początku
powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i
Wniosków. Przewodniczący zebrania zaproponował, aby w skład Komisji
Mandatowej weszli: kol. Piotr Konefał, kol. Paweł Bilski oraz kandydat
wytypowany z sali. Kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje,
natomiast do składu Komisji Mandatowej nie udało się dobrać osoby z Sali.
Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład komisji.
Następnie przewodniczący zebrania wytypował do składu Komisji Wyborczej:
kol. Tadeusza Paska, kol. Leszka Łubka. Z sali do Komisji Wyborczej wystawiono
kandydaturę kol. Zbigniewa Mazuchowskiego. Kandydaci do Komisji Wyborczej
przyjęli propozycję, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali jej skład.
Przewodniczący zebrania zaproponował, aby w skład Komisji Uchwał i Wniosków
weszli: kol. Marek Krogulec, kol. Edward Ogonowski oraz kandydat wytypowany
z Sali. Wytypowani kandydaci zaakceptowali zaproponowane im funkcje
natomiast do składu Komisji Uchwał i Wniosków nie udało się dobrać osoby z
sali. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany skład komisji. Komisja
Mandatowa przystąpiła do sprawdzenia czy Walne Zgromadzenie jest władne do
podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Komisja Mandatowa stwierdziła, że
na podstawie listy obecności uczestników, zebranie jest władne w drugim
terminie do podejmowania uchwał w sprawach wymienionych w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Lista zawierała 38
wędkarzy. Następnie Komisja Wyborcza przystąpiła do sporządzania list
kandydatów do władz i organów koła. Rekomendowała kol. Mieczysława
Ciszewskiego do objęcia funkcji prezesa Zarządu Koła. Funkcję prezesa
zaproponowano również: kol. Jerzemu Fąfarze, kol. Tadeuszowi Paskowi oraz
kol. Zbigniewowi Mazuchowskiemu. Jedynie kol. Mieczysław Ciszewski,
pełniący dotychczasowo funkcje prezesa ZK wyraził zgodę na kandydowanie,
dziękując zebranym za zaufanie.
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Do Zarządu Koła Komisja Wyborcza wytypowała kandydatów: kol. Krzysztofa
Działaka, kol. Jerzego Fąfare, kol. Marka Krogulca, kol. Piotra Konefała, kol.
Leszka Łubka, kol. Michała Łubka oraz kol. Grzegorza Michałkiewicza. Z sali do
Zarządu Koła wytypowano: kol. Tadeusza Przygodę, kol. Jarosława Serka, kol.
Stanisława Brzezińskiego, kol. Ryszarda Tusznio, kol. Mateusza Bolechowskiego
oraz kol. Pawła Bilskiego. Spośród wytypowanych jedynie kol. Stanisław
Brzeziński oraz kol. Ryszard Tusznio nie wyrazili zgody na kandydowanie do ZK.
Następnie Komisja Wyborcza zgłosiła kandydaturę kol. Stanisława Brzezińskiego
oraz kol. Andrzeja Serka do składu Komisji Rewizyjnej. Z sali do tego organu koła
zgłoszono zaś kol. Józefa Lasotę. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Do
Sądu Koleżeńskiego Koła, Komisja Wyborcza zgłosiła kandydaturę kol. Rafała
Kutwina. Z sali podano kandydatury: kol. Jana Pałgana, kol. Antoniego Gilberta,
kol. Pawła Piotrowskiego, kol. Marka Fąfary oraz kol. Pawła Adarczyna. Jedynie
kol. Rafał Kutwin, kol. Paweł Piotrowski oraz kol. Paweł Adarczyn wyrazili zgodę
na kandydowanie.
Następnym punktem zebrania było wytypowanie kandydatów na Delegata na
Zjazd Okręgowy oraz zastępcy Delegata. Do pełnienia tej funkcji zostali
wytypowani: kol. Mieczysław Ciszewski, kol. Mateusz Bolechowski oraz kol.
Zbigniew Mazuchowski. Przewodniczący zebrania kol. Jerzy Fąfara
zaproponował, aby do Komisji Skrutacyjnej weszli kol. Ryszard Tusznio oraz kol.
Tadeusz Turski. Kandydaci zaakceptowali propozycję przewodniczącego, a
zebrani jednogłośnie zaakceptowali skład Komisji Skrutacyjnej. Następnie
przewodniczący Komisji Wyborczej przekazał zamknięte listy kandydatów
członkom Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący zebrania zaproponował tajny lub
jawny sposób głosowania. Zebrani ustalili jednogłośnie, że wybory będą
przeprowadzone w sposób jawny.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów. Najpierw
dokonano wyboru Prezesa Zarządu Koła. Za wyborem Mieczysława
Ciszewskiego na prezesa ZK opowiedziało się 34 członków koła, jeden wstrzymał
się od głosu. Następnie przystąpiono do wyborów pozostałych władz i organów
Koła. Wszyscy kandydaci do Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej Koła i Sądu
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Koleżeńskiego zostali wybrani jednogłośnie. Następnie wybrano delegata i
zastępcę delegata na Zjazd Okręgowy. Kolega Mateusz Bolechowski otrzymał 22
głosy, kol. Mieczysław Ciszewski otrzymał 19 głosów, natomiast kol. Zbigniew
Mazuchowski 11 głosów. Delegatem na Zjazd Okręgowy został kol. Mateusz
Bolechowski, natomiast funkcja zastępcy delegata przypadła kol.
Mieczysławowi Ciszewskiemu. Przewodniczący zebrania poprosił kol. Leszka
Łubka, o przedstawienie zebranym i poddanie akceptacji preliminarza
budżetowego. Zebrani przyjęli preliminarz jednogłośnie. Następnie kol.
Mieczysław Ciszewski przedstawił plan pracy ZK oraz plan działalności sportowej
Koła na 2013 rok. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione dokumenty.
Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski. Jako pierwszy głos zabrał
Tadeusz Turski, który zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Okręgu o
udzielanie odpowiedzi na uchwały i pisma kierowane do ZO w sprawach
istotnych dla Naszego Koła. Następnie głos zabrał kol. Mateusz Bolechowski.
Zaproponował złożenie wniosku do ZO o zniesienie okresu ochronnego dla
węgorza. Wniosek ten motywował faktem, że węgorz nie odbywa tarła w
naszych wodach oraz bardzo krótkim okresem ochronnym przypadającym na
okres od 15 czerwca do 15 lipca.
Kolega Tadeusz Turski zabrał głos w sprawie powiększającego się zamulenia
zbiornika w Suchedniowie. Zaproponował złożenie wniosku do Burmistrza
Miasta i Gminy o jak najszybsze przeprowadzenie remontu zalewu. Kol. Marek
Krogulec stwierdził, że przeprowadzona w latach ubiegłych regulacja rzeki
polegająca na przesunięciu koryta rzeki i zlikwidowaniu jej meandrów na
dopływie do zbiornika była przeprowadzona niezgodnie z planami i
doprowadziła do wzmożonego zamulania zalewu spotęgowanego dodatkowo
budową trasy S7. Kolega Ryszard Tusznio złożył wniosek do prezesa ZK, o
zorganizowanie w Kole kursu na sędziego klasy podstawowej.
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Zarząd Koła PZW Suchedniów
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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Działalność sportowa Koła w roku 2013
[17.02.2013] - Towarzyskie Okręgowe Zawody Podlodowe

W dniu 17.02.2013 r. na
zbiorniku w Mostkach rozegrano
Towarzyskie Okręgowe Zawody
Podlodowe.
W
zawodach
uczestniczyło 57 zawodników
reprezentujących
Koła
wędkarskie Okręgu kieleckiego.
W jednej trzygodzinnej turze
zwyciężył kol. Jarosław Równicki
z Koła w Jędrzejowie zdobywając
2075 punktów, drugi był kol. Paweł Kalista z Koła w Brodach zdobywając 1370
punktów, trzeci był kol. Krzysztof Rózga z Koła w Suchedniowie zdobywając
1365 punktów.
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[27.04.2013] - Towarzyskie Zawody Gruntowe na rozpoczęcie sezonu
Dwudziestu wędkarzy suchedniowskiego
Koła Wędkarskiego rywalizowało między
sobą w dyscyplinie gruntowej na
Zawodach
Towarzyskich
rozpoczynających sezon wędkarski. Co
prawda, dla wielu wędkarzy sezon trwa
cały rok, a więc nie rozpoczyna się, ani
nie kończy, ale za oficjalną datę
przyjmuję się okolice kwietnia, kiedy
presja wędkarska znacząco wzrasta.
Kap. sportowy kol. Tadeusz Przygoda
powitał zgromadzone osoby, przedstawił
regulamin
rywalizacji,
po
czym
przystąpiono do losowania stanowisk.
Zawody odbywały się „na żywej rybie” – po zakończonych połowach i zważeniu
przez komisję sędziowską zwracano im życie. Na czas zawodów zdjęto limity
ilościowe, natomiast pozostałe ograniczenia RAPR były obligatoryjne. Warto
nadmienić, że w bieżącym roku zdjęto wymiary ochronne na płoć i leszcza.
Od godz. 14:30 do godz. 19:00 w jednej turze zawodnicy starali się o jak
najlepsze wyniki. Pogoda była sprzyjająca podobnie jak efekty połowów. Niemal
każdy z zawodników zatopił siatkę w wodzie. W większości były to leszczyki i
płotki, ale trafiały się również pojedyncze sztuki lina, karpia, czy jazia.
Najwięcej punktów zdobył kol. Łukasz Spadło (2440 pkt.), zajmując tym samym
pierwszą lokatę. Tuż za nim na drugim miejscu, z niewiele mniejszą ilością
punktów (2420 pkt.) uplasował się kol. Konrad Pająk. Trzecie miejsce objął kol.
Marcin Kamiński (2120 pkt.). Dodatkową lokatę za największą rybę zawodów
zdobył kol. Zdzisław Pająk (1960 pkt.) – leszcz 770 gr.
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Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody w postaci
akcesoriów wędkarskich. Dla uczestników przygotowano pod koniec zawodów
ognisko z ciepłym posiłkiem.
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[1.05.2013] - Towarzyskie Zawody Spinnigowe

Dnia 1 maja na suchedniowskim zbiorniku odbyły się Towarzyskie Zawody
Spinningowe. Rokrocznie organizowana rywalizacja cieszy się dużą
popularnością. Na zbiórce zawodników o godz. 6:00 stawiło się 23 uczestników.
Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski powitał zgromadzonych zawodników
życząc jak najlepszych wyników. Kapitan sportowy kol. Tadeusz Przygoda
przedstawił zasady rywalizacji, w tym zasady punktowania za poszczególny
gatunek ryby.
Tegoroczne zawody spinningowe odbyły się na żywej rybie w myśl zasady „Catch
and Release” (Złów i wypuść) związanej z ochroną ryb na polskich wodach. Idea
ta ma wielu zwolenników, lecz niestety równie liczne grono przeciwników, o
czym można szerzej poczytać na znanych forach i portalach wędkarskich. Przez
ok. 3 godziny zawodnicy starali się o jak najlepsze efekty, próbując przechytrzyć
szczupaka, najpopularniejszego drapieżnika polskich wód. Z dniem 1 maja traci
on po odbytym tarle swą ochronę, przez co możliwy jest jego połów. Ryby tego
dnia niestety słabo żerowały. Trafiały się sporadycznie niewymiarowe okazy
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okoni i szczupaków. Zawodnicy mieli możliwość połowu na całym zbiorniku z
wyłączeniem tarliska. Zabronione było brodzenie.

Jedynie dwóm zawodnikom udało się uzyskać punktowane miejsca w
klasyfikacji. Kol. Michał Łubek z wymiarowym szczupakiem, zdobył pierwszą
lokatę (850 pkt.). Drugie miejsce objął kol. Rafał Waldon z okoniem 23 cm (150
pkt.). Zwycięzcy otrzymali wędkarskie upominki i dyplomy.
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[19.05.2013] - Spławikowe Mistrzostwa Koła 2013 – eliminacje

Dnia 19.05.2013 r. Koło PZW w Suchedniowie zorganizowało spławikowe
Mistrzostwa Koła będące jednocześnie eliminacjami do zawodów okręgowych.
Na zbiórce zawodników o godz. 6:00 zawodnicy zostali podzieleni według
odpowiednich kategorii wiekowych: seniorzy, juniorzy, juniorzy U23.
Kap. sportowy kol. Tadeusz Przygoda wyjaśnił zebranym zasady rywalizacji, po
czym przystąpiono do losowania stanowisk w obrębie trzech wytypowanych
sektorów. Zawody odbywały się „na żywej rybie” według regulaminu RAPR.
Rywalizacja została rozegrana w dwóch dwugodzinnych turach. Zawodnicy mieli
wydzieloną odpowiednią ilość czasu na rozłożenie i przygotowanie sprzętu (40
minut), po czym kolejne 10 minut przeznaczone zostało na nęcenie łowisk.
Zawodnicy stosowali różne rodzaje wędzisk. Najskuteczniejszymi okazały się
profesjonalne wędziska typu „tyczka” oraz tzw. „baty” pozwalające utrzymać
punktowo spławik w obrębie nęconego rewiru. Dobór zanęt, przynęt oraz
zestawu spławikowego skutkował odpowiednio na wynikach zawodników.
W przeciągu sześciu godzin w słonecznej aurze zawodnicy starali się o jak
najlepsze efekty. Gatunek, który najczęściej pojawiał się na haczykach u
większości zawodników to płoć – w większości dorodna. Trafiały się również
pojedyncze sztuki lina, karasia, czy leszcza. Nie zabrakło również kolczastych
jazgarzy, choć wyśmiewanych – często pozwalających zaważyć na wynikach,
gdyż w tej rywalizacji liczy się każdy gram złowionej ryby. Po zakończeniu drugiej
tury komisja sędziowska podsumowała wyniki osiągnięte w dwóch turach, a
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następnie wytypowała zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych.
Wszystkim złowionym rybom zwrócono wolność.
W kategorii „Junior” Spławikowym Mistrzem Koła został kol. Adrian Materek (2
punkty sektorowe), I vicemistrzem został kol. Przemek Wojtyna (5 pkt. sekt.) . W
kategorii „Junior U23” tytuł „Spławikowego Mistrza” objął kol. Rafał Kowalik (3
pkt. sektorowe), tytuł pierwszego v-ce mistrza zdobył kol. Piotr Ciszewski (4
pkt.), a tytuł II-go v-ce mistrza objął kol. Rafał Waldon (7 pkt.).
Wyniki w kategorii „Senior” przedstawiały się następująco:
„Mistrz Koła” – Jarosław Cieślik (4 pkt.)
„I v-ce Mistrz” – Paweł Bilski (4 pkt.)
„II v-ce Mistrz” – Paweł Kowalik (6 pkt.)
„Spławikowi Mistrzowie Koła” zostali obdarowani okolicznościowymi pucharami,
medalami i dyplomami. Po zawodach kap. sportowy kol. Tadeusz Przygoda wraz
z członkami klubu „Kabanior” objaśnił po krótce zdobywcom czołowych miejsc i
przyszłym reprezentantom Koła PZW w Suchedniowie zasady rywalizacji na
zawodach okręgowych.
Spławikowe Mistrzostwa Koła - 19.05.2013 r.
Kategoria "Senior":
1. Jarosław Cieślik
2. Paweł Bilski
3. Paweł Kowalik
Kategoria "Junior U23":
1. Rafał Kowalik
2. Piotr Ciszewski
3. Rafał Waldon
Kategoria "Junior":
1. Adrian Materek
2. Przemek Wojtyna
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Rafał Kowalik – Spławikowy Mistrz Koła 2013 w kategorii Junior U23
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[09.06.2013] – Zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

3,5 kilograma ryb w ciągu 90 minut złowił podczas "Zabawy z Wędką” Kacper
Miernik z Suchedniowa. W imprezie zorganizowanej przez Polski Związek
Wędkarski wzięło udział ponad 80 dzieci.
Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka to u nas dobra tradycja.
Takie imprezy odbyły się ostatnio nad zalewami w Bliżynie, Mostkach i Bernatce.
Przygotowaniem zajmują się miejscowe koła Polskiego Związku Wędkarskiego.
Zbierają prezenty od sponsorów i dbają o to, żeby wszystko się udało.
Największą w powiecie, pod względem liczby uczestników i najstarszą jest
"Zabawa z Wędką” nad suchedniowskim zalewem. Zawody odbywają się
nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat! I zawsze cieszą się wielkim
zainteresowaniem. W ostatnią niedzielę przy zaporze zbiornika zebrało się 81
dzieci, do tego doszli rodzice, rodzeństwo, dziadkowie. Dwa brzegi zalewu
zapełniły się amatorami wędkowania. Przed imprezą miejscowi wędkarze
zabiegali o nagrody, pomogło wiele osób prywatnych i firm. Wykoszono brzegi,
wyznaczono stanowiska.
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Odwołanie o włos
Kwadrans przed godziną 16 zaczęło się
wielkie łowienie. A zawody mogły się nie
odbyć. Przez kilka godzin przed terminem w
Suchedniowie lało i grzmiało. Szczęśliwie
aura obeszła się z miasteczkiem łaskawiej,
niż z sąsiednim Skarżyskiem i po południu
zrobiło się słonecznie i upalnie. Choć woda
w zalewie była czerwona od gliny i wysoka,
na brak brań większość małych wędkarzy nie
narzekała. Łowiono głównie dorodne płocie,
niewielkie leszcze, okonki i jazgarze.
Najczęściej na białe robaki. Kto odpowiednio
zanęcił łowisko i miał trochę szczęścia i
umiejętności, mógł być zadowolony.
Młodych
amatorów
wędkarstwa
dopingowały całe rodziny, zawody jak
zwykle były okazją do spotkań ze znajomymi i zamieniły się w piknik. Na łowienie
czasu było niewiele, półtora godziny. W sam raz, żeby maluchy się nie znudziły.
Gdy zabrzmiał sygnał "wędki z wody”, do pracy ruszyły komisje sędziowskie. Po
zważeniu wszystkie ryby zostały wypuszczone, zgodnie ze sportową zasadą "no
kill”.
Nagroda dla każdego
Gdy liczono wyniki, na stoliku pojawiły się nagrody. Wędki od posłanki Marii
Zuby, mnóstwo wędkarskiego i sportowego sprzętu, zabawki od sponsorów.
Suchedniowską imprezę wsparli także skarżyszczanie - nagrody specjalne dla
zwycięzców w swoich kategoriach ufundowali: gry edukacyjne posłanka
Marzena Okła – Drewnowicz, kołowrotek Leszek Wojteczek, właściciel
Wtórpolu, kołowrotek Tadeusz Przygoda, sklepy Pstrąg i internetowy Barrakuda.
W międzyczasie dzieci brały udział w quizie na temat przyrody, prowadzonym
przez prezesa miejscowego koła PZW Mieczysława Ciszewskiego. Nagrodami
były albumy i przewodniki wędkarskie od Starostwa Powiatowego, oraz
słodycze. Nawet, jeśli komuś nie dopisało szczęście, nie odszedł z pustymi
rękami. Na każde z dzieci czekała wypełniona łakociami paczka. Gdy zaczęto
ogłaszać zwycięzców, dorośli z niedowierzaniem zaczęli kręcić głowami. Okazało
się, że połowów mogliby im pozazdrościć doświadczeni moczykije!
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Ryba co dwie minuty
Absolutnym rekordzistą był Kacper Miernik. W ciągu 90 minut złowił 44 ryby, o
łącznej wadze blisko 3,5 kilograma! Średnio co dwie minuty wyciągał kolejną
sztukę!- Syn łowił na "bata” z delikatnym zestawem, przynętą była pinka.
Przygotowałem sprawdzoną, markową zanętę. Mieliśmy dobre, skrajne
stanowisko. Ryby weszły w zanętę po kilku minutach i z niej nie wychodziły, stąd
taki wynik – wyjaśniał tata małego wędkarza, pan Tomasz.
Skądinąd producent słynnych już w całej Polsce rękodzielniczych sztucznych
przynęt, woblerów. Ernest Pająk złowił ponad 2,5 kilogramów ryb, a Kornelia
Salwerowicz ponad pół kilograma. Największymi sztukami wyciągniętymi z wody
były 24 – centymetrowa płoć Ernesta i takiej samej długości leszcz Antosia
Bolechowskiego. - Ryby brały bardzo dobrze. Co ważne, przeprowadziliśmy je na
"żywej rybie”. Cieszę się, że dzieci były zadowolone. Dziękuję wszystkim
sponsorom i osobom, które zaangażowały się w organizację "Zabawy z Wędką”.
Szczególnie kolegom z klubu Team Kabanior – mówi Tadeusz Przygoda, kapitan
sportowy suchedniowskich wędkarzy.
Zawody Spławikowe z okazji Dnia Dziecka - 9.06.2013 r.
Chłopcy 5-9 lat:
1. Kacper Miernik – 3348 pkt.
2. Ernest Pająk – 2591 pkt.
3. Antoni Bolechowski – 490 pkt.
Chłopcy 10-13 lat:
1. Jakub Szaraniec – 480 pkt.
2. Krystian Pająk – 201 pkt.
3. Piotr Kowalik – 61 pkt.
Dziewczęta:
1. Kornelia Salwerowicz – 666 pkt.
2. Nikola Obara – 519 pkt.
3. Maria Bolechowska – 445 pkt.
Mateusz Bolechowski / Echo Dnia
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Organizatorzy zawodów

Uczestnicy
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[13.07.2013] – Towarzyskie Zawody Gruntowe Nocne

W miniony weekend odbyły się Towarzyskie Zawody Nocne w dyscyplinie
gruntowej. Dwudziestu trzech zawodników rywalizowało między sobą przez
blisko
12
godzin
(od
godz.
18:00
do
6:00
rano).
Na zbiórce zawodników o godz. 18:00 kapitan sportowy kol. Tadeusz Przygoda
przedstawił zebranym zasady rywalizacji, poinformował o obowiązujących
wymiarach oraz punktacji po czym przystąpiono do losowania stanowisk.
Zawodnicy byli ulokowani po jednej stronie zbiornika wzdłuż grobli. Pogoda tego
dnia była kapryśna, jednak przelotny deszcz nie przeszkodził zawodnikom w
połowach.
Efekty pojawiły się u większości zawodników. Do siatek trafiały głównie leszczyki
i płocie. Łowiono głównie na pinki i białe robaki. W miłej atmosferze spędzono tą
wędkarską, wakacyjną noc. O godz. 6:00 po zakończonych połowach komisja
sędziowska zważyła okazy zawodników, po czym każdej z ryb zwrócono wolność.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Rafał Gierej (4560 gr.) zdobywając tym
samym pierwszą lokatę. Drugie miejsce przypadło dla kol. Janusza Andre (2100
gr.), zaś na trzecim miejscu ulokował się kol. Andrzej Materek (1760 gr.).
Dodatkowe miejsce zajął kol. Paweł Bilski za największą rybę zawodów (leszcz
400 gr.). Zwycięzcy otrzymali upominki w postaci akcesoriów wędkarskich.
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Po zakończeniu połowów przygotowano dla zawodników ognisko z gorącą
kiełbaską. Dziękujemy zawodnikom za przybycie i życzymy równie dobrych
efektów na wycieczce wędkarskiej planowanej na 18 sierpnia.
Towarzyskie Zawody Gruntowe Nocne - 13.07.2013 r.
1. Rafał Gierej – 4560 pkt.
2. Janusz Andre – 2100 pkt.
3. Andrzej Materek – 1760 pkt.

Kronika Koła PZW w Suchedniowie

[14.06.2013] – Szkółka wędkarska dla najmłodszych

W piątek 14 czerwca, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w
Zaleziance wzięli udział w wycieczce tematycznej, zorganizowanej na obiekcie
Zalewu Suchedniowskiego.
Inicjatywa powstała dzięki współpracy przedstawicieli Koła Wędkarskiego PZW
w Suchedniowie, Klubu Wędkarskiego TEAM KABANIOR oraz Stowarzyszenia
Rozwoju Społecznego "Zalezianka" reprezentowanego przez Michała Zegadło.
Instruktorzy: Tadeusz Przygoda i Jarosław Serek, przeprowadzili cykl spotkań,
na których zapoznali dzieci z tematyką z zakresu wędkarstwa. Wyjazd nad zalew
w Suchedniowie stanowił praktyczną część zajęć. Pokaz sprzętu i akcesoriów
wędkarskich oraz liczne konkursy, budziły wielkie zainteresowanie. Chętni mogli
spróbować swoich sił w sportowym łowieniu ryb. Świetna zabawa i radość dzieci
mogą zwiastować rodzącą się pasję u niejednego uczestnika wycieczki. Dzieci,
które brały udział we wcześniej zorganizowanych pogadankach, odebrały
dyplomy i legitymacje wędkarskie stając się pełnoprawnymi członkami Koła
Wędkarskiego w Suchedniowie. Na zakończenie zajęć nad wodą odbyło się
wspólne pieczenie kiełbaski przy ognisku. Uczniowie Szkoły podstawowej w
Zaleziance, którzy otrzymali legitymacje wędkarskie, swoje umiejętności chcą
rozwijać w swojej gminie, nad zalewem w miejscowości Jaśle.
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Uczestnicy szkółki wędkarskiej
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[03.08.2013] – Towarzyskie Zawody Gruntowe Nocne o największą rybę

3 sierpnia miejscowi wędkarze spotkali się nad suchedniowskim zbiornikiem
na drugich już w tym roku nocnych zawodach gruntowych. Tym razem była to
rywalizacja o największą rybę zawodów, a więc w klasyfikacji liczył się tylko
jeden złowiony okaz każdego z zawodników.
Na zbiórce o godz. 19:00 pojawiło się 14 wędkarzy. Zawodnicy zostali ulokowani
nad brzegiem wzdłuż grobli z wyłączeniem placu „pod dębem”. Po wylosowaniu
numerków odpowiadających numerom stanowisk zawodnicy udali się na nie ze
sprzętem, po czym przystąpiono do połowów. Większość zawodników nastawiła
się na metodę z zanętnikiem (feeder), zaś pozostała część polowała na
większego drapieżnika stosując jako przynętę tzw. „martwą rybkę”. Ci drudzy
szczęścia nie mieli bowiem przez 11 godzin połowów nie udało się złowić
żadnego większego drapieżnika. Rybami dominującymi na zawodach były za to
leszcze, które wchodziły w porze nocnej w zanęcony rewir zawodników dużymi
ławicami. Niestety łowione okazy nie odróżniały się zbytnio wielkością jeden od
drugiego przez co komisja sędziowska miała trudne zadanie w wytypowaniu tych
największych.
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O świcie zważono najokazalsze sztuki, po czym wytypowano zwycięzców.
Pierwsze miejsce w klasyfikacji objął kol. Jacek Działak z sumą punktów 559
(największa ryba zawodów – leszcz 559 g). Drugie miejsce zajął kol. Krystian
Pająk (leszcz - 506 g), zaś trzecie miejsce przypadło dla kol. Konrada Pająka
(leszcz – 461 g). Wytypowani zwycięzcy otrzymali upominki w postaci
akcesoriów wędkarskich.
Towarzyskie Zawody Gruntowe Nocne - 3.08.2013 r.
1. Jacek Działak 559 pkt.
2. Krystian Pająk 506 pkt.
3. Konrad Pająk 461 pkt.

Kronika Koła PZW w Suchedniowie

[25.08.2013] –Zawody Gruntowe o Puchar Zarządu Koła
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Zawody Gruntowe o Puchar Zarządu Koła - 25.08.2013 r.
1. Robert Pająk 2485 pkt.
2. Konrad Pająk 1670 pkt.
3. Sławomir Kotwica 605 pkt.
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Dwie ryby życia wędkarzy z Suchedniowa. Złowili imponujące okazy

Krzysztof Rózga z Suchedniowa to znany w całej Polsce wędkarz, łowca
sumów. Kilka dni temu na wiślaną wyprawę zabrał Marcina Kamińskiego,
policjanta także z Suchedniowa. Wynik połowu był imponujący.
– Łowiliśmy na spining. Na wobler wykonany przez Tomka Miernika wzięła
ogromna ryba. Hol trwał ponad pół godziny. Udało się pokonać suma dzięki
odpowiedniemu sprzętowi. Sumowe wędzisko, kołowrotek, gruba plecionka,
przy przynęcie najmocniejsze kółka łącznikowe i kotwice. Jeśli choć jeden detal
okaże się za słaby, ryba natychmiast go zniszczy – mówi Krzysztof Rózga, który
był przewodnikiem i szyprem na łowach. – Hol przy tak dużej sztuce musi być
zespołowy, trzeba właściwie operować i wędką i łodzią – dodaje.
Po kilkudziesięciu minutach chwytem za żuchwę ręką uzbrojoną w rękawicę
panu Krzysztofowi udało się wciągnąć wąsatego drapieżnika na pokład. Po
dopłynięciu do brzegu nastąpiło mierzenie i krótka sesja fotograficzna. Sum miał
dokładnie 212 centymetrów długości i ważył około 60 kilogramów! Chwilę
później wrócił na wolność. Jakby tego było mało, godzinę później
suchedniowianie złowili kolejny medalowy okaz, długości 174 centymetrów!
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– W ciągu jednego dnia złowiłem dwie ryby życia. Hole będę długo pamiętał
także z powodu zakwasów, jakie miałem po walkach z sumami – opowiada
Marcin Kamiński. Zgodnie ze stosowaną przez Krzysztofa Rózgę zasadą "no kill”,
wszystkie złowione na jego łodzi sumy są uwalniane. W ubiegłym sezonie wraz z
załogantami wyciągnęli ze świętokrzyskiego odcinka Wisły około setki dużych
"wąsaczy”.
Mateusz Bolechowski / Echo Dnia

Sprzątanie brzegów zalewu 2013
Koło PZW w Suchedniowie w sobotę 18 maja zorganizowało wiosenne
sprzątanie terenu wokół zalewu w
Suchedniowie. Od godziny 9.00
suchedniowscy wędkarze zebrali ok.
20 worków śmieci zalegających na
brzegach zbiornika. Wykoszona
została również grobla. W akcji
uczestniczyło
kilkanaście
osób.
Po zakończeniu sprzątania wszyscy uczestnicy spotkali się przy ognisku na
regeneracyjnym posiłku. Wszystkim przybyłym dziękujemy za pomoc.
Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy odwiedzają zalew w
Suchedniowie o utrzymanie czystości.
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Zarybienia wód będących pod pieczą Koła w 2013 roku
 Zalew Suchedniów + rzeka Kamionka:
Pstrąg narybek jesienny – 5000 sztuk
Sandacz narybek letni – 6000 sztuk
Karp kroczek – 30 kg
Jaź kroczek – 126 kg
Lin kroczek – 121 kg
Szczupak narybek jesienny – 300 kg
Sandacz narybek jesienny – 14 kg
Karaś pospolity kroczek – 72 kg
Sum – 12 kg
Łącznie: 675 kg + 11000 sztuk
 Staw Suchedniow:
Karp kroczek – 110 kg
Łącznie: 110 kg
 Zbiornik Jaśle w Łącznej
Jaź kroczek – 26 kg
Lin kroczek – 25 kg
Szczupak narybek jesienny – 30 kg
Sandacz narybek jesienny – 4 kg
Karaś pospolity kroczek – 14 kg
Łącznie: 99 kg
W akcji zarybieniowej naszych wód górskich czynny udział brali kol. Krzysztof
Rózga, kol. Tomasz Miernik, kol. Andrzej Ozan oraz kol. Jerzy Fąfara.
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Działalność wychowawczo-sportowa z młodzieżą
Zgodnie z opracowanym planem pracy Zarząd Koła przeprowadził 6 spotkań z
młodzieżą.
W miesiącu styczniu i lutym odbyły się dwa spotkania w siedzibie Koła z liczbą
16-tu młodych adeptów wędkarstwa.
Na spotkaniach omawiana została technika wędkarstwa w oparciu o
wyświetlanie filmów na DVD. Udostępniona została Kronika Koła, w której to
młodzi adepci zapoznali się z tradycjami wędkarstwa w naszym Kole. Dużym
zaciekawieniem młodzieży stała się strona internetowa Koła, w której to
zamieszczane są informacje oraz zdjęcia z ważniejszych imprez naszego Koła.
W miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu młodzież spotykała się na zawodach
towarzyskich Koła, na których były omawiane zasady bezpieczeństwa nad wodą
oraz technika połowu ryb metodą spławikową i spinningową. Wynikiem
współpracy z młodzieżą w 2013 roku było pozyskanie 33 członków, którzy
opłacili składkę członka uczestnika.
Przeprowadzone zostały także egzaminy na kartę wędkarską, w których to 13
osób zaliczyło pozytywnie opracowane testy ze znajomości RAPR. Koledzy
Tadeusz Przygoda i Jarosław Serek przeprowadzili na terenie Szkoły
Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance szkolenie umożliwiające
otrzymanie legitymacji wędkarskich dla 6-ciu młodych adeptów.
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