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W dalszej części sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej złożył Tadeusz 

Pasek. On też wnioskował o udzielenie absolutorium, co uczyniono 

jednogłośnie. O pracy Społecznej Straży Rybackiej, liczącej 10 strażników, mówił 

Waldemar Działak. Łącznie przeprowadzono 54 kontrole, w trakcie których 

skontrolowano 564 osoby. W dwóch przypadkach sprawę przekazano organom 

ścigania. Sąd Organizacyjny, w imieniu którego głos zabrał Mirosław Liczbik, nie 

miał w roku 2005 zbyt wiele pracy. Naszych wędkarzy cechuje wysoka etyka, 

gdyż sąd nie rozpatrywał żadnych sporów. 

 

Niezwykle miłym akcentem zajazdu było wręczenie Jerzemu Fąfarze 

najwyższego odznaczenia związkowego: „Złotej Odznaki PZW z wieocami”. 

Dokonali tego W. Miernik i S. Kania. 

 

Po krótkiej przerwie odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. Tadeusza 

Turskiego niepokoiło niskie miejsce koła w rankingu punktowym Zarządu 

Okręgu. – Wynika to z małej liczby zorganizowanych zawodów punktowanych, 

ponieważ nie było chętnych. Kiedyś organizowaliśmy ich 10 rocznie, dziś 3. Ale z 

drugiej strony dzięki temu mieliśmy oszczędności i ponad 3200 złotych 

przeznaczyliśmy na zakup narybku. Krótko mówiąc: albo rybka, albo akwarium – 

wyjaśnił T. Kutwin. 

 

S. Kania zabierając głos w imieniu magistratu, pozytywnie ocenił 

aktywnośd i zaangażowanie koła, największej organizacji w mieście (liczącej 

ponad 350 członków – red.) w życie lokalnej społeczności. Sugerował również 

możliwośd szerszego zaangażowania młodzieży Gimnazjum w prace koła oraz 

stworzenie klubu sportowego, który mógłby występowad o wsparcie finansowe 

ze strony gminy w ramach pożytku publicznego. Podkreślił znaczenie akcji na 

Dzieo Dziecka oraz wiosenne sprzątanie zalewu i rzeki.  

 

J. Fąfara również nie zgodził się z niskim miejscem w rankingach ZO PZW.  

- My skupiliśmy się na zarybianiu, aby nie było tak, jak dwa lata temu, gdy nie 

było co łowid. Mała aktywnośd młodzieży wynika z braku przepływu informacji – 

mówił J. Fąfara. 
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 Z kolei Mateusz Bolechowski interesował się terminem otwarcia nowego 

koryta rzeki przy OSiR. S. Kania wyjaśnił, że prace te powinny się zakooczyd do 

kooca maja br. W starym korycie rzeki ma powstad duże oczko wodne z 

przepływem oraz komunikacyjną groblą. 

  

 Zbigniew Mazuchowski zawnioskował, aby delegaci wprowadzili 

obowiązkową składkę w wysokości m. In. 3 zł rocznie od osoby z przeznaczeniem 

tych środków na zarybianie. Wniosek znalazł zrozumienie i został przyjęty 

stosowną uchwałą. 

 

 W dyskusji głos zabrał również T. Kutwin, który stwierdził, że decyzją ZO 

dla naszego koła przyznany został jako gospodarzom nowo wybudowany zalew 

„Jaśle” w gminie Łączna o powierzchni 4,5 ha. Ma on zostad zarybiony jeszcze w 

tym roku. 

 

 Mieczysław Kuszewski apelował do władz miasta o to, aby w przypadku 

gwałtownego napływu wody wiosną nie spuszczad wody ze zbiornika zbyt 

gwałtownie, gdyż powoduje to „ucieczkę” ryb. S. Kania wyjaśnił, że w roku 

ubiegłym generalnemu remontowi został poddany jaz, w związku z czym teraz 

pracuje on bardzo dobrze. Ponadto zasady zrzutu wody precyzyjnie reguluje 

instrukcja obsługi zbiornika. 

  

 W dalszej części zjazdu uzupełniono skład zarządu. Nowym sekretarzem 

wybrany został Tomasz Świtek. Przyjęto również plan pracy koła na rok bieżący. 

 

Jacenty Kita 

(Gazeta Suchedniowska Nr 150/90 Luty 2006 r.) 
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Działalność sportowa 

 

Dnia 12.02.2006r Towarzyskie Zawody Podlodowe – zalew Suchedniów 

1. Tomasz Kutwin 

2. Grzegorz Ślusarczyk 

3. Zbigniew Mazuchowski 

 

Podlodowe połowy czyli zimowa fascynacja 
 

Niewielki procent wędkarzy nie zasypia na zimę. Dla wielu z nich zimowe 

wyprawy i podlodowe łowienie ma największy urok, dlatego z niecierpliwością 

czekają na moment, kiedy wody skuje lód. Inni już na samą myśl o siedzeniu na 

„twardej wodzie” przy 20 – stopniowym mrozie dostają drgawek i pukają się w 

głowę. Zimowe łowienie może byd jednak ciekawą wędkarską przygodą. Ci, 

którzy chod raz spróbowali wędkowania pod lodem na ogół do lodu tęsknią. 

Wiele ryb znakomicie bierze spod tafli zamarzniętego akwenu, takich okoni jak 

zimą, nie daje się na ogół złowid w cieplejszych miesiącach. Jednak wędkarstwo 

podlodowe to niełatwa dziedzina wędkarskiego hobby. Ten, który w nim 

zasmakował, z wielkim rozżaleniem przyjmuje ciepłe zimy. Sprzęt do 

wędkowania pod lodem nie jest drogi, ale samo wędkowanie na mrozie do 

tanich nie należy. Porządne ubranie i obuwie na lód są sporym wydatkiem, ale 

dają prawdziwy komfort przebywania na świeżym powietrzu. Mroźny świat 

przestaje byd wrogi i wędkarstwo – także o tej porze roku – staje się prawdziwą 

przyjemnością. 

 

Dla tych członków Koła PZW w Suchedniowie, którzy preferują zimowe 

wędkowanie, w dniu 12 lutego br., zorganizowane zostały zawody podlodowe o 

Mistrzostwo Koła na naszym zalewie. Frekwencja nie była oszałamiająca, bo 

tylko nieliczni wędkarze (z 400 osobowej organizacji) są fanami tego sportu. 

Niemniej jednak na starcie stanęło 12 „Podlodowów” zaopatrzonych w 30 cm 

wędki, świdry i to na co zechce brad w zimowe dni ryba, czyli ochotkę, pasty i 

sztuczne przynęty typu: mor myszka, obrotóweczka zwana „pchełką” lub 

„paproszkiem”. Każda przynęta jest dobra, by przechytrzyd to co pływa i tych, z 

którymi się rywalizuje. Zawody miały przebieg jedno-turowy (9.00 – 12.00). 
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Zmagania zakooczyły się zwycięstwem Kutwina Tomasza (560 pkt), drugą lokatę 

„wyłowił” Ślusarczyk Grzegorz (420 pkt), zaś trzeci był Mazuchowski Zbigniew 

(340 pkt), od czwartego do szóstego sklasyfikowani zostali Świtek Tomasz, 

Malioski Jacek oraz Szumielewicz Janusz. Zapewne w następnym roku, jeżeli 

warunki atmosferyczne pozwolą, zawody o „Podlodowe Mistrzostwo Koła” będą 

obfitowały w większą liczbę startujących, a i ilośd złowionych ryb może okaże się 

znacznie większa. Czego życzymy tegorocznym, jak i przyszłym zwycięzcom. 

 

Zarząd Koła PZW w Suchedniowie ma dla młodych adeptów wędkarstwa miłą 

niespodziankę. Otóż uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum, którzy 

wyrażą chęd zapisania się w tym roku do suchedniowskiego koła wędkarskiego, 

od marca do maja, zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej i opłaty za egzamin. 

Zapisy przyjmowane są w każdy wtorek i piątek od godz. 16.00 do 18.00 w 

siedzibie „Klubu Wędkarskiego” ul. Spokojna 2. 

„tatur” 

(Gazeta Suchedniowska Nr 151/91 Marzec 2006 r.) 

 

Dnia 30.04.2006r. Towarzyskie Zawody spinningowe – zalew Suchedniów 

– brak wyników 

 

Dnia 19.03.2006r. zawody podlodowe – zalew Suchedniów 

1. Tomasz Świtek 

2. Tomasz Kutwin 

3. Dominik Ciszewski 

 

Dnia 11.06.2006r. Towarzyskie zawody spławikowe – zalew Suchedniów 

1. Sławomir Markiewicz 

2. Mirosław Liczbik 

3. Marian Kazimierowicz 

 

Dnia 06.06.2006r. zawody dla dzieci pt. „Zabawa z wędką” - zalew 

Suchedniów 
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W zawodach organizowanych przez Zarząd Koła udział wzięło 98 dzieci. 

Nagrody ufundowane były przez sponsorów w postaci słodyczy oraz 

upominków. 

 

Zarząd Koła w roku 2006 nie zrealizował wpełni planu z działalności 

sportowej ze względu na małe zainteresowanie członków Koła. 

 

Kolega Tadeusz Pasek przewodniczący KR stawia zarzuty wobec 

działalności Zarządu Koła. Stawiając wnioski pokontrolne, które wykazują 

nieprawidłowości w rozliczaniu delegacji służbowych pomiędzy członkami 

posiadającymi samochody. 

 

Kolega prezes Zarządu Koła rezygnuje z działalności w Zarządzie na rzecz 

kolegi Mieczysława Ciszewskiego, który uzyskuje w głosowaniu jawnym 

taką samą liczbę 14 głosów. 

 

Z pracy w Zarządzie Koła rezygnują: 

Kol. Małgorzata Kuszewska 

Kol. Tomasz Świtek 

 

Do pracy w Zarządzie zgłoszone zostają kandydatury kolegów: 

1. Tadeusza Szymczyka 

2. Rafała Kutwina 

 

Kolega Tadeusz Szymczyk powołany zostaje do pełnienia funkcji 

sekretarza Koła. 

 

Kolega Rafał Kutwin pełnił będzie funkcję członka Zarządu. 

 

Pełniący funkcję przewodniczącego KR kol. Tadeusz Pasek zostaje 

odznaczony Złotą Odznaką PZW z Wieńcami. 
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W roku 2006 w sprzątaniu w około zalewu wzięło udział 24 członków 

Koła oraz 15-stu uczniów z Suchedniowskiego Gimnazjum Kółka 

Ekologicznego. 

Zebrano ok. 100 worków śmieci. 

 

 

 

 

 

 

Wędkarskie i „niewędkarskie” wiosenne porządki 
 

Wiosenne porządkowanie swojego otoczenia stało się tradycją. To, co przez całą 

zimę skrywało się pod czyściutką, bielutką kołderką, z dnia na dzieo wychynęło 

na wierzch i straszy nas zewsząd swoją ohydą. Gdzie się nie obejrzed, z każdego 

zagajnika, z każdego przydrożnego rowu, zewsząd wyzierają sterty puszek po 

piwie, wszelkiego rodzaju plastikowe pojemniki i torby, butelki i tym podobne 

„ozdóbki”. 

 

Każdy rasowy wędkarz ceni sobie przede wszystkim nieskalaną naturę i czystośd 

w miejscu swojego ulubionego łowiska. Większośd tzw. „ekologów” bardzo 

pięknie umie mówid o ochronie przyrody i o zagrożeniach, jakie czyhają na nią z 

każdej strony – i to jest zwykle wszystko, co w jej obronie robią. My, wędkarze 

swoje słowa obracamy w czyn. Wzorem lat ubiegłych rozpoczynamy swój sezon 

wędkarski od gruntownego uporządkowania terenów wokół suchedniowskiego 

zalewu. Tego roku „wędkarskie sprzątanie” (jeśli pogoda nie spłata figla) 

rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 29 kwietnia (sobota). Zarząd Koła PZW w 

Suchedniowie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym 

przedsięwzięciu. Zbiórka przy zaporze na „promenadzie”. Po pracy zaplanowano 

jak corocznie ognisko i pieczenie kiełbasek. 
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Zapraszamy serdecznie wędkarzy, a jak przybędą i „niewędkarze”, to z 

pewnością organizatorzy akcji „sprzątania brzegów zalewu” powitają wszystkich 

z radością. 

         „tatur” 

(Gazeta Suchedniowska Nr 152/92 Kwiecieo 2006 r.) 
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W styczniu 2006 zmarł długoletni członek naszego Koła 

kol. Marian Kutwin 

 

Cześć Jego pamięci 
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- Rok 2007- 
Stan osobowy Z.K. 

1. Mieczysław Ciszewski – prezes 

2. Sławomir Markiewicz – w-ce prezes 

3. Zbigniew Mazuchowski – skarbnik 

4. Leszek Łubek – gospodarz 

5. Tadeusz Szymczyk – sekretarz 

6. Ryszard Tusznio – kap. sportowy 

7. Eugeniusz Bugała – rzecz. dyscyp. 

8. Waldemar Działak – kom. SSR 

9. Rafał Kutwin – członek 

10. Robert Kuźdub – członek 

11. Roman Tokarski – członek 

12. Krzysztof Rózga – członek 

 

Komisja rewizyjna: 

1. Tadeusz Pasek – przewodniczący 

2. Edward Ogonowski – w-ce przewod. 

3. Wiesław Linkowski – sekretarz 

 

Sąd Organizacyjny: 

1. Tadeusz Turski – przewodniczący 

2. Adam Kamiński – w-ce przewodniczący 

3. Mirosław Liczbik – sekretarz 

4. Jan Przeworski – członek 

5. Jan Kutwin – członek 

 

Dnia 04.02.2007 decyzją Walnego Zgromadzenia Prezesem Zarządu Koła 

PZW został wybrany kol. Mieczysław Ciszewski 
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Do pracy w Zarządzie Koła zostali powołani koledzy: Tadeusz Szymczyk, 

Rafał Kutwin 

 

Zgodnie z §12 p.8 regulaminu Organizacyjnego Koła z pracy w Zarządzie 

zostali zwolnieni koledzy: 

- Roman Tokarski 

- Krzysztof Rózga 

 

Działalność sportowa: 

Dnia 01.05.2007r. Zawody spinningowe o „Mistrzostwo Koła” – zalew 

Suchedniów 

1. Paweł Bilski 

2. Robert Wołowiec 

3. Tomasz Świtek 

 

Dnia 10.06.2007r. Zawody dla dzieci pt. „Zabawa z wędką” – zalew 

Suchedniów 

 

Klasyfikacja: 

Największa ryba – Patryk Pych 

 

Klasyfikacja open: 

1 miejsce – Maciej Markiewicz 

2 miejsce – Patryk Pych 

3 miejsce – Mateusz Kania 

 

Dziewczęta: 

1. Julia Olejarz 

2. Katarzyna Markiewicz 

3. Paula Misztal 
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Chłopcy młodsi 5-9 lat: 

1. Bartosz Wilkowski 

2. Kacper Wołowiec 

3. Artur Żmijewski 

 

Chłopcy starsi 10-13 lat: 

1. Maciej Markiewicz 

2. Patryk Pych 

3. Mateusz Kania 

 

W zawodach wzięło udział 96 dzieci z terenu Suchedniowa oraz okolic. 

Zawody cieszyły się dużym powodzeniem dzięki nagrodom ufundowanym 

przez sponsorów oraz dużemu zaangażowaniu członków Zarządu Koła. 

Cenne nagrody w postaci pucharów, zabawek, paczek ze słodyczami oraz 

innych upominków zostały wręczone wszystkim uczestnikom zawodów. 

 

Dnia 10.06.2007r. Zawody spławikowe o „Mistrzostwo Koła” zalew 

Suchedniów 

Seniorzy: 

1. Tadeusz Przygoda 

2. Mirosław Liczbik 

3. Sławomir Markiewicz 

 

Juniorzy – Paweł Bilski 

 

Kadeci: 

1. Kacper Wołowiec 

2. Mateusz Miernik 

Uczestniczyło 23 zawodników 
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Dnia 26.08.2007r zawody towarzyskie na zbiorniku „Wióry” 

1. Paweł Kowalik 

2. Marek Żmijewski 

3. Piotr Domański 

 

Udział wzięło 23 wędkarzy 

 

Nasi wędkarze brali udział w zawodach organizowanych przez Zarząd 

Okręgu na zbiornikach „Brody Iłżeckie”, „Mostki”, „Rejów” 

 

Nie odbyła się wycieczka nad „Wisłe” ze względu na małe 

zainteresowanie. 

Nasza reprezentacja nie zajęła znaczących wyników w zawodach zajmując 

12 miejsce. 

Nasza drużyna w zawodach spławikowo-gruntowych o Puchar X wieków 

Sandomierza zajęła 5-te miejsce 

 

Zarybienie wód w roku 2007 

Zalew Suchedniów 

Sandacz – 15kg 

Szczupak – 160kg 

Sum – 10kg 

Jaź – 150kg + Jaź kroczek - 120kg 

Lin – 120kg 

Karp – 100kg 

Karaś posp. 80kg 

Sandacz narybek letni – 8.000 szt. 

Brzana narybek jesienny – 2.500 szt. 

 

Zbiornik „Jaśle” Łączna 

1. Szczupak – 40kg 

2. Lin – 50kg 

3. Karp – 150kg 
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4. Karaś posp. - 100kg 

5. Jaź kroczek – 80kg 

6. Sandacz narybek letni – 4.000 szt. 

7. Brzana narybek jesienny – 2.000 szt. 

 

Zarząd Koła zebrał ok. 100 worków śmieci – dbając przez cały rok o 

czystość brzegów zalewu. 

Koledzy wędkarze naszego koła w roku 2007 sygnalizowali o zagrożeniach 

w postaci śniętych ryb na naszym zbiorniku do Ochrony Środowiska przy 

UMiG w Suchedniowie oraz w Powiecie Skarżyskim. Zarząd Koła 

powiadomił także ZO i Państwowy Inspektorat Sanitarny w Kielcach 

 

 

 
Takie zbiory suchedniowscy wędkarze maja 2 razy dziennie. 

 

Dnia 28.09.2007r. z pracy w Zarządzie Koła zrezygnował kol. Tadeusz 

Szymczyk 
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Dnia 17.10.2007r. z pracy w Zarządzie Koła zrezygnował kol. Eugeniusz 

Bugała 

 

Dnia 15.11.2007 z pracy w Zarządzie Koła zrezygnował kol. Zbigniew 

Mazuchowski 

 

Zarząd Koła na koniec roku 2007-ego pomniejszony o liczbę 5-ciu 

członków wywiązuje się z powierzonych zadań. Funkcję członków, którzy 

zrezygnowali z działalności przejmują czołowi członkowie Zarządu Koła. 

 

Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego prowadzi prezes Koła Mieczysław 

Ciszewski. 

Obowiązki sekretarza Koła prowadzi w-ce prezes Sławomir Markiewicz. 

Funkcję skarbnika Koła powierzono koledze Leszkowi Łubkowi 

 

Pod względem rywalizacji sportowej Koło nasze zajmuje 16 - te miejsce – 

na liczbę 62 - Kół w Okręgu 

Zarząd Koła na koniec roku 2007 uczcił chwilą ciszy długoletnich 

członków naszego Koła – kolegów 

Kol. Jan Morawski 

Kol. Włodzimierz Koperek 

Kol. Lucjan Szafraniec 
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- Rok 2008 – 
Stan osobowy ZK 

1. Mieczysław Ciszewski – prezes 

2. Sławomir Markiewicz – w-ce prezes 

3. Leszek Łubek – skarbnik 

4. Ryszard Tusznio – kap. sportowy 

5. Waldemar Działak – kap.ter. SSR 

6. Rafał Kutwin – członek 

7. Robert Kuźdub – członek 

8. Tomaz Serek – gospodarz 

9. Marek Krogulec – rzecz.dyscyplinarny 

 

Zebranie sprawozdawcze w świetlicy OSP odbyło się w dniu 9.03.2008r. 

Na zebraniu sprawozdawczym został uzupełniony Skład Zarządu Koła o 

kolegów: 

- Tomasza Serka 

- Marka Krogulca 

 

Funkcję gospodarza Koła objął T. Serek 

Funkcję rzecznika dyscyplinarnego objął M. Krogulec 

 

Uczestnikami zebrania byli zaproszeni goście w osobach: 

- Burmistrz UMiG Suchedniów p. Tadeusz Bałchanowski 

- Przedstawiciel Z.O. kol. Waldemar Miernik 

 

Burmistrz UMiG zapoznał zebranych z planami miasta, w tym obmówił 

propozycje związane z odmuleniem Zalewu w Suchedniowie na 2010 rok. 

Oraz z pracami Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

Ocena pracy przez przedstawiciela Zarządu Okręgu naszego Koła 

oceniona została na dobrym poziomie. 
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W bieżącym roku przeprowadzono remont siedziby Koła PZW przy  

ul. Spokojnej 2 w Suchedniowie. 

 

Remont lokalu przeprowadzili koledzy: 

Mieczysław Ciszewski 

Piotr Grudniewski 

Karol Mularczyk 

Dominik Ciszewski 

 

Wymienionym kolegom wręczone zostały stosowne podziękowania za 

duży wkład pracy na rzecz Koła. 

 

Uroczystego wręczenia dokonał p. ZO W.Miernik 

 

Odrestaurowanie pomieszczenia siedziby Koła PZW w Suchedniowie przy 

ul. Spokojnej 2. 

 
Biuro Koła, prezes kol. Ciszewski Mieczysław 
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Skarbnik kol. Łubek Leszek 
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Świetlica Koła 

 

Na prośbę Zarządu Koła spółdzielnia mieszkaniowa dokonała wymiany 

rur oraz został zamontowany wodomierz niezbędny przy rozliczeniu za 

lokal. 

 

Zarybienie wód w 2008r. 

Zalew Suchedniów 

1. Szczupak narybek jesienny – 360 kg 

2. Szczupak narybek letni – 6.000 szt. 

3. Sandacz narybek letni – 20.000 szt. 

4. Sandacz narybek jesienny – 175 kg 

5. Karp kroczek – 250 kg 

6. Lin kroczek – 150 kg 

7. Karaś pospolity – 400 kg 

8. Jaź kroczek – 150 kg 

9. Amur kroczek – 80 kg 

10. Boleń narybek jesienny – 6.000 szt. 
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11. Węgorz narybek – 10 kg 

12. Sum kroczek – 30 kg 

 

Rzeka Kamionka 

1. Pstrąg – 9.000 szt. 

2. Świnka – 6.000 szt. 

3. Miętus – 3.000 szt. + 2.500 szt. 

4. Kleń – 3.000 szt. 

 

Zbiornik „Jaśle” Łączna 

1. Szczupak narybek jesienny – 90 kg 

2. Karp kroczek – 50 kg 

3. Lin kroczek – 50 kg 

4. Jaź kroczek – 130 kg 

5. Karaś pospolity – 50 kg 

 

Działalność sportowa Koła 

 

Dnia 01.05.2008r. przeprowadzono zawody spinningowe w których wzięło 

udział 27-miu członków naszego Koła 

 

 

I miejsce zdobył: Ziętkowski Krzysztof 

II miejsce zdobył: Łapka Grzegorz 
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Uczestnicy zawodów spinningowych 

 
 

Zawody przeprowadził kap. sportowy kol. Ryszard Tusznio 

 

Podziękował uczestnikom zawodów prezes kol. Ciszewski Mieczysław 
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Obławianie wody od strony parku przez zawodników 
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Sędziowie: Kol. Tusznio R., Kol. Mazuchowski Z. 

 

Dnia 25.05.2008r. Spławikowe zawody o Mistrzostwo Koła 

Udział wzięło 24 wędkarzy 

 

Seniorzy: 

1. Markiewicz Sławomir 

2. Liczbik Mirosław 

 

Juniorzy: 

1. Białek Piotr 

 

Kadeci: 

1. Wołowiec Kacper 
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Koledzy: Turski Maciej, Białek Piotr, Wołowiec Kacper, Markiewicz Sławomir, Liczbik Mirosław  

 

 
Kadet Wołowiec Kacper 
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Organizatorzy i sędziowie 

 
Kol. Liczbik Mirosław 
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Dnia 01.06.2008 zawody z okazji „Dnia dziecka” pt. „Zabawa z wędką” 

Udział w zawodach wzięło 113 dzieci w wieku od 5-ciu do 13-stu lat 

 

Kategoria dziewcząt: 

1. Tumulec Klaudia 

2. Fitas Alicja 

3. Bolechowska Izabela 

 

Kategoria chłopców 5-9 lat: 

1. Kutwin Paweł 

2. Musielak Piotr 

3. Biskup Marcin 

 

Kategoria chłopców 10-13 lat: 

1. Liczbik Jakub 

2. Żmijewski Artur 

3. Tusznio Łukasz 

 

Nagrody ufundowali sponsorzy. Każde dziecko otrzymało paczkę ze 

słodyczami oraz nagrody rzeczowe. 

 
Osiedle Bugaj 
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Organizatorzy 

 
Kap. sportowy R. Tusznio omawia zasady rywalizacji. 
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Uczestnicy zawodów wraz z opiekunami 

 

 

Dnia 19.07.2008r. Towarzyskie Zawody o „Puchar Zarządu Koła” – 

gruntowe. 

W zawodach wzięło udział 18-tu wędkarzy. 

 

 



                           Kronika Koła PZW w Suchedniowie – wersja multimedialna 

 

 
Zdobywca pucharu kol. Bilski Paweł. Wręczenia dokonał prezes Koła kol. Ciszewski M. 
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Sędziowie, po zawodach odbyło się pieczenie kiełbasek 

 

Dnia 06.07.2008 wycieczka nad „Wisłe” na rozpoczęcie sezonu 

wędkarskiego. 

 

Wyjazd zorganizowany był wspólnie z Kołem PZW w Mostkach podczas 

których zostały przeprowadzone zawody towarzyskie. 

 

Dnia 7.09.2008 Spławikowe zawody Rejonu VII-mego 

 

„Puchar” przechodni Rejonu VII został w Kole. 
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Puchar przechodni wręcza prezes Koła Miejskiego ze Skarżyska kol. Przygodzie Tadeuszowi kapitanowi 

naszej drużyny 

 

 
Nasza drużyna: 

Kap. Drużyny – Przygoda Tadeusz 

Seniorzy – Markiewicz Sławomir, Liczbik Mirosław 

Junior – Bilski Paweł 

Kobieta – Ciszewska Justyna 


