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Rok 2014 
 

Protokół 
z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie  

za 2013 rok 
 

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

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

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

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

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

Następnie w dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami głos zabrał Tadeusz 
Bałchanowski Burmistrz MiG Suchedniów. Poinformował zebranych, że z 
powodu trudnej sytuacji finansowej gminy w najbliższym czasie planowany jest 
jedynie remont upustu oraz prace przy piaskowniku na ul. Leśnej. Stwierdził, że 
koszt remontu zasuwy to około 6 -7 tys. zł, lecz w budżecie Gminy nie 
zabezpieczono środków na jego wykonanie. Tadeusz Bałchanowski w swojej 
wypowiedzi poruszył również temat zwiększającego się zamulenia zbiornika w 
Suchedniowie. Stwierdził, że termin likwidacji powstałej na Zalewie w 
Suchedniowie łachy i odmulenia terenu kąpieliska, a także ewentualnego 
całkowitego odmulenie zbiornika jest trudny do określenia, gdyż nie wiadomo 
kiedy i czy znajdą się środki na ww. cel. Burmistrz poinformował zebranych o 
rozmowach prowadzonych z 2 firmami, które mogłyby wykonad odmulenie. 
Stwierdził, że likwidacja łachy i odmulenie kąpieliska polegające na wybraniu 
około 1 m piachu to koszt rzędu 300 tys. zł, pod warunkiem, że ruszy budowa 
obwodnicy Skarżyska, na którą wybrany materiał zostanie przetransportowany. 
W przypadku całkowitego odmulenia zbiornika koszt prac to około 2 mln zł, a 
wybrany z dna materiał przerzucony zostałby na brzeg od strony torów 
kolejowych. 
 
Kolega Tadeusz Turski zwrócił się do Burmistrza z wnioskiem aby prace 
porządkowe nad brzegami zalewu w Suchedniowie wykonywały osoby 
skierowane do prac interwencyjnych. W chwili obecnej osoby te sprzątają 
jedynie tereny parku pomijając pozostałe brzegi zalewu, nad którymi Miasto 
sprawuje opiekę. Tadeusz Bałchanowski zobowiązał się rozpoznania sprawy i do 
przeprowadzenia rozmowy z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
 

 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

Kolega Mateusz Bolechowski zwrócił uwagę na nieczystości spływające do rzeki 
Kamionki, zarówno te w postaci śmieci jak i ścieków. Burmistrz MiG Suchedniów 
stwierdził, że pomimo obowiązywania ustawy ,,śmieciowej” cześd mieszkaoców 
w dalszym ciągu wywozi śmieci do lasu i nad rzekę oraz pali nimi w piecach. 
Poinformował również, że w przypadku ścieków odprowadzanych do rzeki 
nadzór budowlany, na ulicy Żeromskiego, przeprowadził kontrolę szczelności 
szamb. Poinformował zebranych, że planowana jest kompleksowa wymiana 
wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Powstaoców. 
 
Przewodniczący zebrania poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o 
przedstawienie planu pracy ZK oraz planu działalności sportowej Koła na 2014 
rok. Następnie kol. Michał Łubek przedstawił zebranym do zatwierdzenia 
preliminarz budżetowy na 2014 rok. Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione 
dokumenty. Prowadzący zebranie kol. Marek Krogulec zaproponował 5 
minutową przerwę po której odbyła się dalsza dyskusja i przedstawienie 
wolnych wniosków. 

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

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

Członkowie Zarządu: 

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

śp. Krzysztof Fornalik 

 
 
Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim naszego 
przyjaciela. 

Cześd Jego Pamięci! 
 

Zarząd Koła PZW w Suchedniowie, 
Członkowie Klubu Kabanior 
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Działalnośd sportowa Koła w roku 2014 

[9.02.2014] - Podlodowe Mistrzostwa Koła  

 
 

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

Podlodowe Mistrzostwa Koła - 9.02.2014 r. 
 

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

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

 
 

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

Towarzyskie Zawody Gruntowe na rozpoczęcie sezonu - 27.04.2014 r. 
 

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

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

 
 

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

 

 
Mistrzyni kieleckiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Anna Kotwica w towarzystwie ojca Sławomira (z lewej) 
i trenera Tadeusza Przygody prezentuje zdobyte w Wilkowie trofea. (fot. Mateusz Bolechowski) 
 

W niedzielę 15 czerwca 2014 na zbiorniku Wilków odbyły się spławikowe 
Mistrzostwa Okręgu Kieleckiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Zawody w 
kategorii kobiet wygrała suchedniowianka Anna Kotwica, 21 – letnia studentka 
ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
 
– To były pierwsze moje zawody tej rangi. Ryby łowię od dziecka, z ojcem. Do 
wędkarstwa zawodniczego zachęcili mnie tata i Tadeusz Przygoda, kapitan 
sportowy koła PZW w Suchedniowie. Włożyli ogrom pracy w przygotowanie 
zanęty, sama robiłam zestawy. Na sukces się nie nastawiałam. Dzięki zwycięstwu 
pojadę na Mistrzostwa Polski. Zaskoczyła mnie świetna atmosfera zawodów, 
życzliwośd innych, bardziej doświadczonych wędkarzy i sędziów – mówi Anna 
Kotwica.  
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Dumy z jej osiągnięcia nie kryje trener, Tadeusz Przygoda. 
 
– To ogromna radośd. Żaden zawodnik z naszego miasta nigdy nie był mistrzem 
okręgu. Ania łowiła na bata (kilkumetrowe wędzisko bez kołowrotka). Taktyka 
była taka, że na początku miała za zadanie łowienie małych ryb, żeby 
zapunktowad. W trakcie zawodów jedna ze startujących zaczęła łowid leszcze. 
Zmieniliśmy strategię, co kwadrans donęcając łowisko. Efektem był prawie 
kilogramowy leszcz. To niesamowite, żeby debiutująca zawodniczka zdobyła 
mistrzowski tytuł. Teraz szykujemy się do Mistrzostw Polski. Szukamy sponsorów 
– relacjonuje trener. 
 
Dodajmy, na Wilkowie łowienie to niełatwa sztuka. Niemal co tydzieo odbywają 
się tam zawody i ryby są wyjątkowo ostrożne. 

Opracowanie: Mateusz Bolechowski 
 

Złowid malucha. Kolejna Zabawa z Wędką w Suchedniowie 

 

 
Blisko setka dzieci wzięła udział w zawodach wędkarskich w Suchedniowie. Miały 
ogromną frajdę dzięki członkom miejscowego koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego i sponsorom, którzy nie szczędzili nagród. 
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Kiedy zaczęła się Zabawa z Wędką, trudno powiedzied. Z pewnością zawody 
wędkarskie, organizowane w Suchedniowie z okazji Dnia Dziecka odbywały się 
już w latach 70 – tych. Tradycja przetrwała i impreza cieszy się niesłabnącą 
popularnością. W tym roku zapisało się aż 96 dzieci. Nie dla wszystkich starczyło 
miejsc, chod stanowiska rozmieszczono na dwóch dostępnych brzegach 
miejskiego zalewu. W niedzielne popołudnie na dany sygnał zarzucono blisko sto 
wędek. Łowiono półtorej godziny.  
 
Rodzina na rybach 
 
Zawody zawsze są rodzinnym piknikiem – kibicowad małym wędkarzom 
przychodzą rodzice, dziadkowie. Tym razem ryby nie brały. Nawet ci, którzy 
stosowali drogie zanęty i nowoczesne metody, nie mogli połowid. Do siatek 
trafiały najczęściej małe jazgarze, okonie, pojedyncze płotki. Liczyła się waga, 
kilku szczęśliwców podreperowało wyniki pojedynczymi, niedużymi linami. 
Największą rybą był 27 centymetrowy leszcz Jakuba Stępnika. Najwięcej, 11 ryb, 
ważących nieco ponad pół kilograma (również najwyższy wynik), złowił jeden z 
najmłodszych zawodników, Kacper Miernik. O jedną mniej miał Antoś 
Bolechowski. Co ważne, wszystkie złowione sztuki po ważeniu wypuszczono na 
wolnośd. Kiedy komisja zliczała wyniki, prezes suchedniowskiego koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Mieczysław Ciszewski prowadził konkurs wiedzy 
ekologicznej.  
 
Nagrody dla wszystkich 
 
Żadne z dzieci nie zostało bez nagrody. Każde otrzymało paczkę ze słodyczami i 
prezenty od skarżyskiego Świata Zabawek z centrum handlowego Hermes. 
Sponsorów było wielu, nie sposób wszystkich wymienid. Pomagały firmy, osoby 
prywatne. – Dziękuję ludziom dobrego serca. Dzięki nim impreza się udała – 
mówi prezes Ciszewski. Warto dodad, że przygotowanie Zabawy z Wędką 
kosztowało suchedniowskich wędkarzy mnóstwo pracy. Nie tylko organizacyjnej. 
Przez całą sobotę sami kosili brzegi zbiornika, w tym groblę, żeby zapewnid 
uczestnikom wygodę i bezpieczeostwo. Zawody przeprowadzono sprawnie, 
konferansjerką doskonale zajął się kapitan sportowy koła, Tadeusz Przygoda. 
Nawet ci, co nie złowili nic, mogli byd zadowoleni.  
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Szczęśliwi łowcy mogli liczyd na cenne nagrody specjalne, jak dobrej klasy 
wędzisko z kołowrotkiem, ufundowane za największą rybę przez Cezarego 
Błacha, prezesa Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej.  
 

Wyniki: 
Dziewczęta:  
1. Nadia Herman,  
2. Laura Łutczyk,  
3. Maria Bolechowska (z dodatkową nagrodą za największą liczbę złowionych ryb 
– 5 sztuk).  
 
Chłopcy młodsi: 
1. Kacper Miernik,  
2. Szymon Turski,  
3. Filip Gołębiowski.  
 
Chłopcy starsi: 
1. Jakub Adam Wiśniewski.  
Hubert Zaród i Łukasz Grela otrzymali dodatkowe nagrody za największą liczbę 
złowionych sztuk – po pięd ryb. 
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Adam Wiśniewski i jego lin 

 
Nagrody rozdawano również w konkursie wiedzy 
ekologicznej 

 

 
Jakub Stępnik złowił największą rybę zawodów (nagrodą za to był ufundowany przez Cezarego Błacha 

markowy zestaw wędka i kołowrotek.) 
 

Opracowanie i zdjęcia: Mateusz Bolechowski (echodnia.eu) 
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Ania Kotwica z Suchedniowa na Mistrzostwach Polski Kobiet w Wędkarstwie 
Spławikowym 

 

 
 

W dniach 18-20 lipca 2014 roku Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Lesznie na zlecenie Zarządu Głównego PZW zorganizował MISTRZOSTWA 
POLSKI KOBIET w Wędkarstwie Spławikowym na zbiorniku „Balaton" w 
Miejskiej Górce. Suchedniowianka Anna Kotwica aktualna Mistrzyni Okręgu 
Kieleckiego po udanych zawodach na szczeblu okręgowym, które odbyły się w 
Wilkowie wystartowała w Mistrzostwach Polski. 
 
Przygotowania do Mistrzostw rozpoczęły się tuż po debiutanckiej wygranej w 
zawodach okręgowych. Ania trenowała pod okiem swojego taty oraz kapitana 
sportowego Koła PZW w Suchedniowie Tadeusza Przygody, którzy włożyli serce i 
ogrom pracy w przygotowanie suchedniowianki do startu w Mistrzostwach. 
Treningi rozpoczęły się już w środę i trwały aż do samych Mistrzostw. Dużo 
wcześniej natomiast rozpoczęły się przygotowania zanęt i sprzętu, a w tym 
przypadku wszystko musiało byd dopięte na ostatni guzik.  
 
Według relacji kapitana sportowego kol. Tadeusza Przygody zawody rangi 
Mistrzostw Polski przebiegły we wspaniałej wędkarskiej atmosferze. Pragnę 
serdecznie podziękowad Zarządowi Okręgu Koła PZW w Lesznie za doskonałą 
organizację imprezy, komunikatywnośd i zaangażowanie, pragnę podziękowad 
również sponsorom, dzięki którym mógliśmy reprezentowad nasz Okręg na 
szczeblu krajowym – mówi Tadeusz Przygoda, kapitan sportowy, trener 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

reprezentantki Okręgu Kieleckiego. 
 
Serdeczne podziękowania dla: 
 
- firmy PPHU Fux p. Michał Białkowski 
- firmy UNIMAX S.A. Kielce 
- firmy Barakuda Artykuły Wędkarskie p. Pałucka Barbara, p. Pałucki Krzysztof 
- firmy KAN-therm Nowoczesne instalacje wodne i grzewcze Kielce 
Szczególne podziękowania  
- dla Pana Sławomira Kotwicy, kierownika drużyny, ojca reprezentantki, 
- dla kierowcy Pana Andrzeja Sieka 
oraz dla kolegów wędkarzy: 
- dla kol. Jarosława Serka 
- dla kol. Andrzeja Miernika z Koła PZW Bodzentyn 
- dla kol. Janusza Adamczyka z Koła PZW Zagnaosk 
- dla kol. Waldemara Mączki z Koła PZW Skarżysko – Miasto 
- dla Pana Tomasza Pietrasiwicza, firma PWOD-TKAN 
 
Ania Kotwica, reprezentantka Okręgu Kieleckiego zajęła ostatecznie 35 miejsce 
spośród wszystkich startujących zawodniczek z całej Polski – to wielki sukces i 
doskonały start do dalszych rywalizacji – mówi Tadeusz Przygoda, kapitan 
sportowy, trener suchedniowianki.  
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Towarzyskie Zawody Gruntowe Nocne - 09/10.08.2014 r. 
 

 

Piętnastu wędkarzy suchedniowskiego Koła PZW brało udział w Towarzyskich 
Nocnych Zawodach Gruntowych, które miały miejsce w miniony weekend z 9 na 
10 sierpnia.  
 
Kap. sportowy kol. Tadeusz Przygoda powitał wędkarzy i przedstawił regulamin 
rywalizacji. Następnie przystąpiono do losowania stanowisk na brzegu wzdłuż 
grobli. Pogoda na zawodach dopisała, chod koło północy zbierały się burzowe 
chmury, które szybko zniknęły za horyzontem.  
 
Brania był dośd dobre i częste, dzięki czemu zawodnicy nie mieli pustych siatek. 
W większości były to leszcze. Nad ranem komisja sędziowska zważyła złowione 
okazy, po czym wytypowano zwycięzców.  
 
Spośród wszystkich zważonych ryb największy okaz złowił kol. Leszek Matla – 
leszcza o wadze 495g. Wędkarz został nagrodzony w kategorii największa ryba 
zawodów. Wyniki pozostałych zawodników były następujące: 
 
Pierwsze miejsce zajął kol. Łukasz Spadło, który przez całą noc złowił niemal 5kg 
ryb (4746 g). Drugie miejsce przypadło dla kol. Andrzeja Materka, który złowił 
ryb o wadze 3846 g. Trzecie miejsce zajął natomiast kol. Jarosław Cieślik z sumą 
2442 punktów.  
 
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz akcesoria wędkarskie.  
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Towarzyskie Zawody Gruntowe Nocne - 09/10.08.2014 r.  
 

1. Łukasz Spadło – 4746 pkt. 
2. Andrzej Materek – 3846 pkt. 
3. Jarosław Cieślik – 2442 pkt. 

 

 
Łukasz Spadło – zwycięzca zawodów 

 

 
Andrzej Materek – II miejsce w zawodach 
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Jarosław Cieślik – III miejsce w zawodach 

 

Zawody Gruntowe o Puchar Zarządu Koła - 17.08.2014 r. 
 

 
 

W minioną niedzielę dnia 17 sierpnia na suchedniowskim zbiorniku odbyły się 
Zawody Gruntowe o Puchar Zarządu Koła. Zbiórka zawodników miała miejsce 
pod dębem o godz. 6:00, gdzie do rywalizacji stanęło 16 uczestników. Kap. 
sportowy kol. Tadeusz Przygoda powitał zgromadzonych wędkarzy i przedstawił 
zasady rywalizacji. Zawody odbywały się na żywej rybie, ponadto obowiązywały 
zasady RAPR.  
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Każdy z uczestników wylosował jedno z miejsc ulokowanych wzdłuż grobli, po 
czym przystąpiono do przygotowania sprzętu, a o godz. 7:00 rozpoczęto 
wędkowanie.  
 
Poranek był słoneczny, temperatura i wiatr również dopisały. Wędkowanie 
trwało do godz. 12:00. Brania były słabe i rzadkie. Do siatek zawodników trafiały 
pojedyncze sztuki leszczy i płoci. Jedynie kilku zawodnikom udało się złowid 
większą ilośd ryb.  
 
Komisja sędziowska po zważeniu okazów wytypowała zwycięzców. Pierwsze 
miejsce, a zarazem Puchar Zarządu Koła zdobył kol. Kowalik Rafał, który złowił 
największą ilośd ryb – łącznie 14 sztuk leszczy i płoci o łącznej wadze 2005 g. 
Taka ilośd pozwoliła na wygraną. Z niewiele słabszym wynikiem na drugim 
miejscu uplasował się kol. Andrzej Materek, który złowił 11 sztuk leszczy i płoci o 
łącznej wadze 1959 g. Trzecie miejsce objął kol. Jarosław Cieślik – 6 sztuk o 
łącznej wadze 1471 g. Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski pogratulował 
zawodnikom wyników i wręczył okolicznościowe dyplomy i puchary. Wyniki 
dziesiątki najlepszych zawodników przedstawiały się następująco: 
 
Zawody Gruntowe o Puchar Zarządu Koła - 17.08.2014 r.  
 
1. Rafał Kowalik – 2005 pkt. 
2. Andrzej Materek – 1959 pkt. 
3. Jarosław Cieślik – 1471 pkt. 
4. Łukasz Spadło / 9 szt. / 1085 pkt. 
5. Paweł Kowalik / 7 szt. / 986 pkt. 
6. Rafał Reminger / 6 szt. / 935 pkt. 
7. Piotr Konefał / 4 szt. / 499 pkt. 
8. Grzegorz Grzela / 2 szt. / 492 pkt.  
9. Jarosław Serek / 2 szt. / 402 pkt.  
10. Karol Gołuch / 1 szt. / 310 pkt. 
 
Zawody zakooczono wspólnym grillowaniem. 
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Zwycięzca zawodów kol. Rafał Kowalik otrzymuje Puchar Zarządu Koła od prezesa Koła - Mieczysława 
Ciszewskiego 
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Spławikowe Zawody Rejonowe o Puchar Przechodni Zarządu Okręgu PZW w Kielcach 
 

 
 

W minioną niedzielę dn. 7.09.2014 r. odbyły się Spławikowe Zawody Rejonowe 
o Puchar Przechodni Zarządu Okręgu PZW w Kielcach. Organizatorem zawodów 
było Koło PZW w Suchedniowie i odbywały się one na miejscowym zbiorniku. W 
rywalizacji mogli brad udział reprezentanci Kół rejonu piątego, w którego skład 
wchodzi 12 Kół PZW Okręgu Kieleckiego: Koło PZW w Bliżynie, Mircu, 
Mostkach, Zagnaosku, Koło PZW Kielce KKSM, Koło PZW Kielce UM, Koło PZW 
Nr 1 w Kielcach, Koło PZW Skarżysko-Miasto, Koło PZW Skarżysko-PKP, Koło 
PZW Skarżysko ZM oraz Koło PZW w Suchedniowie. Jedynie dwa spośród 
dwunastu Kół wyraziły chęd udziału w zawodach – organizator oraz Koło PZW 
Skarżysko-PKP.  
 
O godz. 6:00 zawodników przywitał sędzia główny zawodów Jacenty Jasik z Koła 
PZW w Mostkach, kapitan sportowy Koła PZW w Suchedniowie Tadeusz 
Przygoda oraz pozostali organizatorzy. Przedstawiono plan zawodów oraz 
wszelkie wytyczne dla startujących. Po wylosowaniu sektorów oraz stanowisk 
drużyny udały się na wyznaczony rewir.  
 
Zawody trwały cztery godziny w jednej turze. Wędkarze narzekali na brania, 
które występowały sporadycznie. Do siatek trafiały najczęściej małe płotki oraz 
leszcze. Wszystkie złowione okazy zostały zważone oraz wypuszczone do wody. 
Ostatecznie zwycięzcą zawodów zostało Koło PZW w Suchedniowie, którego 
reprezentanci będą uczestniczyc w finale zawodów rejonowych na zbiorniku w 
Bliżynie dn. 21.09.2014.  
 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

Skład osobowy drużyn oraz punktacja: 
 
Koło PZW w Suchedniowie / Kabanior Team: 
 
1. Anna Kotwica (senior, C-2, 1190 pkt.) 
2. Jarosław Serek (senior, E-2, 1470 pkt.) 
3. Jarosław Cieślik (senior, D-1, 270 pkt.) 
4. Karol Cieślik (junior, B-2, 595 pkt.) 
5. Michał Hutnikiewicz (junior, A-1, 440 pkt.) 
Koło PZW Skarżysko – PKP: 
 
1. Sławomir Stanisławski (senior, C-2, 1210 pkt.) 
2. Grzegorz Szumielewicz (senior, D-2, 815 pkt.) 
3. Czesław Maciąg (senior, E-1, 1625 pkt.) 
4. Jakub Wieczorek (junior, B-1, 105 pkt.) 
 
Komisja sędziowska: 
 
1. Jacenty Jasik – sędzia główny 
2. Zbigniew Mazuchowski – sędzie sekretarz 
3. Michał Łubek – sędzia kontrolny 
4. Jarosław Jasik – sędzia kontrolny 
5. Waldemar Miernik – sędzia kontrolny 
6. Piotr Żmijewski – sędzia kontrolny 
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Reprezentant Koła PZW Suchedniów Jarosław Serek z Pucharem Zarządu Okręgu 
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Zawody Spinningowe na zakooczenie sezonu – 12.10.2014 
 

 
 

12 Października nad miejscowym zbiornikiem odbyły się ostatnie w tym roku 
Zawody Wędkarskie w dyscyplinie spinningowej. Rywalizacja rozpoczęła się o 
godz. 7:00 zbiórką uczestników przy zaporze, gdzie sędzia wędkarski kol. Michał 
Łubek omówił zasady rywalizacji.  
 
Do najważniejszych z nich należały wymiary i okresy ochronne najbardziej 
prawdopodobnych zdobyczy oraz brak możliwości brodzenia, no i oczywiście 
przyjęty już od dłuższego czasu w naszym Kole podczas zawodów sposób 
etycznego traktowania ryb – Catch & Release (Złów i wypuśd). Wędkarze po 
złowieniu wymiarowego okazu musieli w towarzystwie wędkarza-sąsiada 
sfotografowad zdobycz z przyłożoną miarką, celem przedstawienia okazu Komisji 
Sędziowskiej. Wędkowanie było dozwolone na całym zbiorniku z wyłączeniem 
tarliska.  
 
Częśd z zawodników udała się w stronę grobli, pozostali zaś postanowili 
wypróbowad swoje sprawdzone przynęty na sąsiedniej części zbiornika. Pogoda 
sprzyjała zawodnikom, a z braniami również było nie najgorzej. Po trzech 
godzinach zmagao przystąpiono do klasyfikowania wędkarzy.  
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Pierwsze miejsce zajął kol. Mieczysław Ciszewski, który tuż po starcie złowił 
szczupaka o wymiarze bliskim 60 cm. Koledze Dominikowi Ciszewskiemu 
przyznano drugą lokatę za okonie o wymiarach 32 cm i 20 cm, zaś trzecie miejsce 
przypadło dla kol. Piotra Konefała za okonia o wymiarze 24 cm. Wyróżnieni 
zawodnicy otrzymali okolicznościowe upominki i dyplomy. 
 

 
Okoo 32 cm Dominika Ciszewskiego 
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Sukcesy naszych reprezentantów na Zawodach Grand-Prix 
 

 
 

Dnia 5 października na zbiorniku Umer w Zagnaosku odbyła się V tura zawodów 
spławikowych z cyklu Grand-Prix. Reprezentantka naszego Koła, Anna Kotwica 
zajęła I miejsce w sektorze oraz II miejsce w klasyfikacji generalnej z sumą 
punktów 6055. Ania startowała w tego typu zawodach po raz pierwszy i była 
jedną kobietą spośród 38 zawodników.  
 
W zawodach brał również udział reprezentant naszego Koła kol. Jarosław Serek, 
który ostatecznie zajął III miejsce w sektorze oraz VI miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Zawody zwyciężył kol. Janusz Adamczyk z Koła wędkarskiego w 
Zagnaosku.  
 
Składamy serdeczne podziękowania za organizację zawodów dla Koła 
Wędkarskiego „BARTEK” w Zagnaosku. 
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Zawody gruntowe na zakooczenie sezonu wędkarskiego 19.10.2014 

 
 
Dnia 19 października na suchedniowskim zbiorniku odbyły się ostatnie już w tym 
roku zawody wędkarskie. O godz. 8:00 zawodników przywitali sędzia zawodów 
kol. Michał Łubek oraz kapitan sportowy kol. Tadeusz Przygoda. Zawody 
odbywały się w dyscyplinie gruntowej, na żywej rybie, zgodnie z zasadami RAPR. 
Po wylosowaniu stanowisk wędkarze udali się w wyznaczone miejsca do połowu 
ulokowane wzdłuż grobli.  
 
Zmagania z rybami trwały niemal 4 godziny. Pomimo ciepłej, słonecznej aury 
brania były bardzo słabe, na co narzekali wędkujący. Nie pomagały zmiany 
przynęt i zanęt. Ryba tego dnia po prostu nie brała. Pomimo to trzem 
zawodnikom udało się wyjśd z rywalizacji zwycięsko. Pojedyncze sztuki płoci i 
leszcze zadecydowały o finalnej punktacji. Na pierwszym miejscu z ilością 
punktów 668 ulokował się kol. Marcin Kamioski. Drugie miejsce przypadło w 
klasyfikacji kol. Sławomirowi Kotwicy – 212 pkt. Trzecie miejsce zajął kol. Paweł 
Kowalik – 142 pkt.  
 
W miłej atmosferze zakooczono tegoroczny sezon wędkarski, zaś koledzy którzy 
wykazali się najlepiej otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Dziękujemy 
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zawodnikom za przybycie, życzymy owocnych połowów i zapraszamy na zawody 
w kolejnym sezonie wędkarskim 2015. 
 

Rekordy na plan! 
 

 
Marek Fąfara z 90-centymetrowym Boleniem złowionym w miejskim zbiorniku 

 

 
Krzysztof Rózga i Tomasz Miernik z sumem mierzącym 201 cm złowionym w Odrze 
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Jesienne zarybienia wód 
 

 
 

W ostatnim czasie kielecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego dokonał 

corocznego, jesiennego zarybienia zbiorników wodnych w powiecie skarżyskim. 

Narybek kupiono ze składek wędkarzy. 

 

W ośrodku zarybieniowym członkowie kół zważyli kupione ryby, po czym 

specjalnym samochodem ze zbiornikami na narybek zostały one dowiezione na 

miejsce, gdzie znów w asyście miłośników wędkowania zostały wypuszczone. Do 

zalewu suchedniowskiego trafiło ponad 650 kilogramów ryb, w większości jazi, 

karasi, linów i szczupaków. 

 

Aby umożliwid rybom zaaklimatyzowanie się w nowych warunkach i by 

nieetyczni wędkarze od razu ich nie wyłowili, wprowadzono czasowe zakazy 

połowu na wspomnianych akwenach. 

 
Opracowanie i zdjęcia: Mateusz Bolechowski (echodnia.eu) 
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Rok 2015 
 
 

Protokół 
z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w Suchedniowie 

za 2014 rok 
 

Otwarcia posiedzenia dokonał Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski. Przywitał 
przybyłych gości w osobach kol. Dariusza Miądzla przedstawiciela ZO PZW w 
Kielcach, Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, oraz 
pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy uczcili 
pamięd kolegów zmarłych w minionym roku. 
Następnie głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO w Kielcach 
przywitał zgromadzonych wędkarzy i w imieniu Zarządu Głównego udekorował 
„Srebrną Odznaką PZW” za zasługi dla wędkarstwa polskiego kol. Marka 
Krogulca, długoletniego działacza suchedniowskiego Koła PZW. 

Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski wręczył przybyłej na zebranie kol. Annie 
Kotwicy kwiaty z okazji Dnia Kobiet oraz złożył jej gratulacje za dotychczasowe 
osiągnięcia sportowe, w tym zajęcie pierwszego miejsca w Spławikowych 
Mistrzostwach Kobiet Okręgu PWZ w Kielcach, organizowanych w dniu 15 
czerwca 2014 r. na zbiorniku w Wilkowie. 

Na prowadzącego zebranie kol. Mieczysław Ciszewski zaproponował kol. Marka 
Krogulca, zaś na sekretarza kol. Michała Łubka. Wytypowani koledzy wyrazili 
zgodę na pełnienie tych funkcji, a zebrani jednogłośnie zaakceptowali wybór 
przewodniczącego 
i sekretarza. W zebraniu uczestniczyło 32 wędkarzy. 
Kolega Marek Krogulec przedstawił zebranym porządek obrad, który 
jednogłośnie został przyjęty przez zgromadzonych. 

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

preliminarza budżetowego 
10. Wolne wnioski 

 
Prowadzący zebranie poprosił kol. Mieczysława Ciszewskiego o odczytanie 
protokółu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego-Wyborczego. 
Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez zebranych. 
Następnie prezes Koła odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 
2014. Przedstawione sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez 
zebranych. Zgromadzeni wędkarze mieli okazję zapoznad 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 obecnie zalicza 
się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski. W sprawozdaniu zawarto informacje 
o wypowiedzeniu umowy dzierżawy stawu prze OSP w Suchedniowie oraz 
wyrażono zaniepokojenie wędkarzy z powodu powiększającego się zamulenia 
zalewu 
w Suchedniowie. 

Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Stanisławowi 
Brzezioskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 
1.01 do 31.12.2014r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalnośd 
pracy Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym. 

Z powodu nieobecności na zebraniu członków Sądu Koleżeoskiego kol. 
Mieczysław Ciszewski przedstawił przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu 
Koleżeoskiego. Z zawartych w sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2014 
wędkarze Naszego Koła wykazali się wysoką etycznością, gdyż do SK nie wpłynął 
żaden wniosek. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie. 

Głos zabrał kol. Dariusz Miądzel przedstawiciel ZO w Kielcach, który przedstawił 
pozycję Naszego Koła w rankingach prowadzonych przez Zarząd Okręgu i życzył 
dalszych sukcesów w pracy. Przedstawiciel ZO określił działalnośd organizacyjną 
jako prawidłową. Na bieżąco napływały protokoły z posiedzeo Zarządu Koła, jak i 
inne materiały z pracy Koła. Odnośnie działalności sportowej nadmienił, że jak 
wynika z dokumentacji nadesłanej do Okręgu zorganizowano 10 zawodów, w 
tym spławikowe i spinningowe mistrzostwa koła.  
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Poinformował również, że w rankingach prowadzonych przez ZO Nasze Koło 
będące w grupie kół liczących od 201 do 500 zajęło 5 miejsce pod względem 
działalności sportowej oraz 10 miejsce pod względem pracy z młodzieżą. 
Przedstawiciel ZO zwróciła uwagę na znaczny spadek liczebności członków 
naszego Koła spowodowany najprawdopodobniej powstaniem koła PZW w 
Łącznej, do którego przeszła częśd naszych członków. Koło to przejęło również 
cześd wód będących dotychczas pod opieką Koła w Suchedniowie, w tym 
zbiornik Jaśle.  

Kolega Dariusz Miądzel omówił również wysokośd opłat członkowskich i 
porozumienia na wędkowanie zawartych na 2015 rok. W trakcie swojej 
wypowiedzi przedstawił również ilościowe i wartościowe wyciągi z zarybieo na 
naszych oraz na sąsiednich wodach. Przedstawiciel ZO poinformował również, że 
nadal zniesione będą wymiary ochronne płoci i leszcza z uwagi na karłowacienie 
ww. gatunków. 

W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami głos zabrał również Cezary Błach 
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. Poruszył on tematy najważniejsze dla 
suchedniowskich wędkarzy, w tym odmulenie zalewu oraz utrzymanie porządku 
nad jego brzegami. Poinformował zebranych, że w najbliższym czasie planowany 
jest remont zasuwy, natomiast, co do całkowitego odmulenia zbiornika 
będącego częścią projektu rewitalizacji gminy należy poczekad na uruchomienie 
środków z nowego okresu programowania.  

Burmistrz zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową miasta oraz zobowiązania 
związane z rozbudową kanalizacji. Cezary Błach poinformował zebranych, że 
najprawdopodobniej od kwietnia ruszą prace interwencyjne polegające na 
bieżącym utrzymaniu czystości na terenie całej gminy w tym nad brzegami 
suchedniowskiego zalewu. 

Kolega Tadeusz Turski zapytał Burmistrza, czy gmina posiada opracowany 
projekt budowlany pogłębienia zalewu, czy jest to jedynie koncepcja 
opracowana w latach ubiegłych. Burmistrz stwierdził, że jest to jedynie 
koncepcja, natomiast projekt zostanie opracowany w najbliższym czasie. 

Następnie przewodniczący zabrania zaproponował 5 minutową przerwę po 
której odbyła się dalsza cześd zebrania. 

Przewodniczący zebrania poprosił kol. Mieczysław Ciszewski o przedstawienie 
planu pracy ZK oraz planu działalności sportowej Koła na 2014 rok.  
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Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione dokumenty. Następnie kol. Leszek 
Łubek przedstawił zebranym i poddał do akceptacji preliminarz budżetowy na 
2015 rok. Zebrani przyjęli preliminarz jednogłośnie. 

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski. 

Jako pierwszy głos zabrał Mateusz Bolechowski, który zaproponował zniesienie 
zakazu wywozu zanęt i przynęt na zalewie w Suchedniowie. Wniosek swój 
motywował faktem, że wędkarze obchodzą powyższy zakaz wchodząc w 
spodniobutach na znaczne odległości. Stwierdził, że zakaz nie spełnia swoich 
funkcji lecz jest jedynie utrudnieniem dla wędkarzy. Odmienny pogląd na ww. 
temat miał kol. Ryszard Lisocki. Stwierdził on, że zakaz spełnia swoją funkcję, 
gdyż zmniejszyła się liczba przypadków konfliktów między wędkarzami 
łowiącymi brzegu oraz wędkarzami łowiącymi ze sprzętów pływających 
i użytkownikami sprzętu pływającego. Zauważył on również, że ograniczone są 
przypadki nęcenia i wynoszenia przynęt pod brzegi wyspy. Powyższy wniosek 
został odrzucony przez zebranych przewagą 2 głosów, przy 5 głosach 
wstrzymujących się. 

Kolega Tadeusz Turski wyraził duże niezadowolenie z powodu brak odpowiedzi 
na pisma kierowane do ZO. Stwierdził on, że takim zachowaniem ZO ignoruje 
sprawy istotne dla Naszego Koła i w ten sposób lekceważy wysiłki Koła na rzecz 
poprawy stanu wód. Kolega Michał Łubek zauważył, że sytuacja uległa znacznej 
poprawie i ZO odpowiada na częśd skierowanych do niego pism oraz przychyla 
się do próśb kół, czego przykładem była informacja o wartości zarybieo 
poszczególnych wód. 

Kolega Sławomir Kotwica poruszył temat możliwości wjazdu samochodem na 
drogę za groblą nad zalewem w Suchedniowie. Stwierdził on, że byłoby to 
znaczne ułatwienie dla wędkarzy ze znaczną ilością sprzętu. Kol. Jerzy Fąfara 
zauważył, że droga ta jest na chwilę obecną zaniedbana i pozostawienie na niej 
samochodu skutecznie blokowałoby przez nią przejazd. Rozwiązanie takie 
mogłoby byd wprowadzone po przebudowie tej drogi 
i zapewnieniu na niej mijanek lub miejsc parkingowych. Zauważył również, że 
sprawa ta nie leży w kompetencji ZO lecz jest sprawą UMiG Suchedniów i to do 
gminy należałoby kierowad pismo w tej sprawie. 

Następnie głos zabrał kol. Grzegorz Michałkiewicz, który zaproponował podjęcie 
działao mających na celu utrzymanie lub zdjęcie tarliska z terenu między 
„Dębem” i „cyplem”. Kol. Sławomir Kotwica oraz kol. Mateusz Bolechowski 
stwierdzili, 
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że funkcjonowanie na tym terenie tarliska dodatkowo ogranicza możliwośd 
wędkowania na zalewie w Suchedniowie, które już jest ograniczone wyspą oraz 
terenem przy zaporze. Kol Mieczysław Ciszewski zauważył, że tablice 
informujące o tarlisku stoją od bardzo dawna i są nieczytelne, a jedna z nich 
została nawet zamalowana. Stwierdził również, że teren ten 
z uwagi na utrudniony dostęp do brzegu oraz znaczne wypłycanie może pełnid 
funkcję tarliska. Ponadto na terenie tym corocznie gniazdują łabędzie i kaczki, a 
dopuszczenie tego terenu do wędkowania może niepokoid te ptaki. 
Przedstawiciel ZO zauważył, że teren ten nie jest ujęty w zezwoleniu na 
amatorski połów ryb, w związku z powyższym jest udostępniony do 
wędkowania, przez co wniosek kol. Grzegorza Michałkiewicza jest bezzasadny. 

Kolega Sławomir Kotwica poruszył temat gwałtownego upuszczania wody w 
okresie wiosennych roztopów oraz w związku z zimowym poziomem wody w 
zbiorniku. Zauważył on, że przy znacznym wypłyceniu zbiornika taki sposób 
upuszczania wody wiąże się ze znacznym odpływem ryb z naszego zbiornika oraz 
powoduje wysuszanie złożonej przez ryby ikry. Kol. Marek Krogulec stwierdził, 
że kierownik OSiR wykonuje tylko plecenia wydawane przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskimi to 
on decyduje o terminach oraz wysokościach upuszczanej wody. 

Kol. Tadusz Turski zaproponował, aby zobligowad burmistrza, by w przypadku 
wydania poleceniu obniżenia stanu wody była ona upuszczana stopniowo. 

Na tym protokół zakooczono i podpisano. 
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Działalnośd sportowa 
 

1.05.2015 – Spinningowe Mistrzostwa Koła 
 

 
Uczestnicy zawodów spinningowych o „Mistrzostwo Koła” 

 
1 maja jak co roku nad suchedniowskim zbiornikiem Koło PZW w Suchedniowie 
zorganizowało Spinningowe Zawody o Mistrzostwo Koła. O godz. 6:00 nad 
brzegami miejscowego zbiornika zawodników przywitali organizatorzy. Sędzia 
zawodów kol. Michał Łubek przedstawił zasady rywalizacji, a m. in obowiązujące 
na czas zawodów wymiary ochronne oraz punktacje za poszczególne gatunki ryb. 
Zawody odbywały się na żywej rybie w myśl zasady „Złów i wypuśd”. Złowione 
zdobycze należało sfotografowad w obecności świadka – wędkarza na tle miarki, 
a następnie wypuścid je w dobrej kondycji z powrotem do wody. Na podobnej 
zasadzie przebiegają już od pewnego czasu pozostałe rodzaje zawodów w 
suchedniowskim Kole Wędkarskim. 
 
Aura na zawodach sprzyjała, chod było pochmurnie. Ryby również 
współpracowały z przynętami zawodników. Przez ok. 3,5 godziny zawodnicy 
„spinningowali” na terenie całego zbiornika stosując różnego rodzaju przynęty 
sztuczne. Do ciekawostek można zaliczyd efekty dwóch zawodników, którym 
udało się złowid ryby spokojnego żeru metodą stosowaną do połowu ryb 
drapieżnych.  
 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

Prezes Koła kol. Mieczysław Ciszewski biorący udział w zawodach złowił płotkę 
na błystkę obrotową (fot.), natomiast kol. Tadeuszowi Odzimkowi udało się 
złowid leszcza. 
 
Przez cały okres rywalizacji zawodnikom trafiały się niewielkich rozmiarów 
szczupaki, a trzem zawodnikom udało się złowid wymiarowe sztuki. Okaz 
złowiony przez kol. Grzegorza Łapkę okazał się największą rybą zawodów 
(szczupak 56 cm), a tym samym kol. Grzegorz Łapka został tegorocznym 
Spinningowym Mistrzem Koła plasując się na podium z pierwszym miejscem i 
sumą punktów równą 800 (szczupak punktowany za 500 pkt + 6 x 50 pkt za 
każdy kolejny centymetr ponad wymiar). 
 
Drugie miejsce, a tym samym tytuł Spinningowego V-ce Mistrza Koła zajął 
kol. Jarosław Wąsowski, któremu udało się złowid okonia o wymiarze 23 cm. 
Trzecią lokatę objął kol. Rafał Kowalik, który złowił wymiarowego okonia (na 
czas zawodów spinningowych obowiązywał wymiar ochronny dla okonia – 18 
cm). 
 
Zwycięzcy zawodów zostali obdarowani okolicznościowymi pucharami przez 
organizatorów, po czym zakooczono rywalizację. 
 

 
Kol. Mieczysław Ciszewski z płotką złowioną na błystkę 

 
 
 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

 
Szczupak o dł. 56cm złowiony przez kol. Grzegorza Łapkę 

 

 
Okoo o dł. 23cm złowiony przez kol. Jarosława Wąsowskiego 
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Wiosenne sprzątanie brzegów zalewu 

 

 
 

W minioną sobotę 9 maja członkowie zarządu Koła PZW w Suchedniowie 
dokonali uprzątnięcia brzegów zalewu od strony ul. Dawidowicza na całej 
szerokości. W ramach przeprowadzonej akcji zamontowano nowe stojaki na 
worki, po czym uprzątnięto zalegające nad brzegami butelki i innego rodzaju 
śmieci. Łącznie zebrano pięd 120 litrowych worków. 
 
Drodzy wędkarze! Naszą wspólną sprawą jest, aby utrzymywad czystośd i 
porządek w najczęściej odwiedzanych miejscach naszego akwenu. Widok 
pływających butelek i innych śmieci zalegających nad brzegami zbiornika 
skutecznie niszczy walory przyrodnicze i sprawia, że przebywanie w takim 
otoczeniu nie może byd ani zdrowe, ani przyjemne. 
 
Zgodnie z zapisem RAPR – „Wędkarz zobowiązany jest utrzymad w czystości 
stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, 
jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.” 
 

Wędkarzu! Dbaj o czystośd! 
 
 
 
 
 
 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

Jubileusz 60-lecia powstania Koła PZW w Suchedniowie 
 

 
 

Polski Związek Wędkarski to największa organizacja pozarządowa w naszym 
mieście licząca niemal czterystu członków. W minioną sobotę obchodzono 
jubileusz 60-lecia powstania Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Suchedniowie. Za początek istnienia organizacji przyjmuje się datę 5 maja 1955 
roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne w Szkole 
Podstawowej przy ul. Kościelnej. Pierwszym prezesem Koła został Marcin 
Stolarczyk. 
 
Z okazji okrągłego jubileuszu zorganizowano uroczystośd nad miejscowym 
zbiornikiem na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obchody rozpoczęły się o 
godz. 8:00 zawodami wędkarskimi trwającymi dwie godziny. Forma rywalizacji 
nawiązywała do historii i tradycji wędkarstwa polskiego, bowiem uczestnicy 
łowili ryby wędkami bambusowymi czyli tzw. „klejonką”. 
Częśd z zawodników dysponowała ciężko spotykanymi już w dzisiejszych czasach 
„perełkami” takimi jak chociażby unikatowa wędka GERMINA produkcji 
ówczesnego DDR. Wędkujący władali „sprzętem” popularnym pół wieku temu, 
ze względu na styl retro zawodów. 
 
Ryby dopisywały uczestnikom niemniej efektywnie jak przy użyciu 
współczesnego sprzętu wędkarskiego.  
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Po dwugodzinnych zmaganiach prowadzenie objął Tadeusz Przygoda, któremu 
udało się złowid 8 płoci. Trzecie miejsce na podium zajęli ex aequo Sławomir 
Bolechowski (2 szt.), Tadeusz Turski (2 szt.) oraz Waldemar Mączka (2 szt.).  
 
Uczestnikom zawodów retro dyplomy wręczył prezes Koła Mieczysław Ciszewski. 
Tuż po zawodach rozpoczęto oficjalną częśd uroczystości. Prezes 
Koła Mieczysław Ciszewski przywitał zgromadzonych gości w osobach: 
Pana Cezarego Błacha Burmistrza Suchedniowa oraz wiceburmistrza 
Pana Dariusza Miernika, przedstawicieli Zarządu Okręgu PZW w Kielcach: 
wiceprezesa Zarządu Okręgu Pana Aleksandra Janysta oraz Pana Dariusza 
Miądzla, prezesów zaprzyjaźnionych Kół Wędkarskich, przedstawicieli mediów, 
całą brad wędkarską i wszystkich tych, którzy nie szczędzili wysiłków w pracy na 
rzecz naszego Koła oraz Polskiego Związku Wędkarskiego. 
 
W dalszej kolejności Tadeusz Przygoda odczytał zgromadzonym historię 
powstania oraz działalności Koła PZW w Suchedniowie na przestrzeni minionych 
60 lat. Głos zabrał Pan Cezary Błach witając zgromadzonych gości. Odniósł się on 
do ujętych w odczytanej historii Koła problemów ze współpracą włodarzy gminy 
z wędkarzami, dając nadzieję na poprawę sytuacji. Wspomniał również o szansie 
na rewitalizację zaniedbanego zbiornika, który przecież jest oczkiem w głowie 
dla suchedniowian. 
 
Kolejnie Prezes Koła uhonorował pamiątkowymi statuetkami za długoletnią 
pracę na rzecz Koła PZW w Suchedniowie oraz za niesioną pomoc i współpracę 
następujące osoby: Andrzeja Drzazgę – prezesa Zarządu Okręgu PZW w 
Kielcach, Czesława Grychowskiego – dyrektora Zarządu Okręgu PZW w 
Kielcach, Jana Adamczyka – współzałożyciela Koła PZW w 
Suchedniowie, Cezarego Błacha – burmistrza UMiG Suchedniów, Krystynę 
Bąk, Wiesławę Bojdę, Urszule Solek z ZO PZW w Kielcach oraz pozostałych 
działaczy, którzy w dużym stopniu przyczynili się do istnienia i funkcjonowania 
wędkarskiej braci w naszym mieście:  
Jerzego Fąfarę, Bolesława Wątora, Zdzisława Grzelkę, Jana Kutwina, Ryszarda 
Lisockiego, Józefa Piątka, Kazimierza Michtę, Piotra 
Świerczkowskiego, Tadeusza Paska, Ryszarda Reka, Edwarda 
Ogonowskiego, Zbigniewa Mazuchowskiego, Ryszarda Tusznio, Janusza 
Szumielewicza, Tadeusza Turskiego, Tomasza Kutwina, Sławomira 
Markiewicza, Waldemara Działaka, Stanisława Kowalczyka, Stanisława 
Brzezioskiego, Andrzeja Serka, Józefa Lasotę, Leszka Łubka, Marka 
Krogulca, Krzysztofa Działaka, Tadeusza Przygodę, Grzegorza 
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Michałkiewicza, Mateusza Bolechowskiego, Jarosława Serka, Rafała 
Kutwina, Pawła Adarczyna, Piotra Konefała oraz Michała Łubka.  
 
Wśród zasłużonych znalazł się jeden z założycieli Koła PZW w Suchedniowie,  
96 – letni Bolesław Wątor, który wędkował przez ponad 80 lat! 
Będąc przy głosie prezes Koła Mieczysław Ciszewski podziękował wszystkim 
zgromadzonym za przybycie, po czym przedstawiciele zaprzyjaźnionych Kół 
Wędkarskich oraz władze miasta wręczyli na ręce prezesa Koła okolicznościowe 
pamiątki. 
W dalszej części rozpoczęto wspólne grillowanie, przy którym nie zabrakło 
dyskusji o tematyce wędkarskiej, dotyczącej zarówno dzisiejszych, jak i 
ówczesnych problemów z jakimi napotykają się wędkarze nad wodą. Pomimo 
wielu trudów i wysiłków Koło PZW działa po dziś dzieo z przeliczeniem każdej 
złotówki. 
Uroczystośd zakooczyła się po godz. 15:00. 
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Uczestnicy zawodów „retro”. 
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17.05.2015r. – Zawody Spławikowe o Mistrzostwo Koła – eliminacje 
 

 
 

Dnia 17.05.2015r. nad suchedniowskim zbiornikiem odbyły się Spławikowe 
Mistrzostwa Koła mające na celu wyłonid reprezentantów do zawodów 
wędkarskich na szczeblu okręgowym. 
Prawdopodobnie kapryśna, deszczowa aura sprawiła, że frekwencja zawodników 
była niewielka. Mimo to zawody udało się zorganizowad. Sędzia zawodów 
kol. Michał Łubek przywitał amatorów wędkarstwa spławikowego o godz. 6:00, 
po czym przedstawił zasady rywalizacji. 
Zawodnicy zostali podzieleni według odpowiednich kategorii: seniorzy, juniorzy, 
kobiety. 
Po wylosowaniu miejsc zawodnicy udali się w wyznaczony rewir w celu 
przygotowania zanęt i przynęt. 
Ryby tego dnia brały sporadycznie, ale niemal każdy z zawodników miał na haku 
przynajmniej jeden okaz. 
Tuż przed godz. 12:00 komisja sędziowska zważyła złowione okazy, które z 
powrotem trafiły do wody zgodnie z zasadą C&R. 
Wytypowano zwycięzców: 
 
W kategorii „senior” Spławikowym Mistrzem Koła został kol. Paweł Kowalik (412 
pkt.), zaś tytuł wicemistrza uzyskał kol. Sławomir Kotwica (147 pkt.). 
W kategorii „junior” Spławikowym Mistrzem Koła został kol. Rafał Kowalik (176 
pkt.), a wicemistrzem został kol. Oskar Rynkowski (78 pkt.). 
W kategorii „kobiety” zaszczytne pierwsze miejsce zdobyła Anna Kotwica (478 
pkt.). 
Zwycięzcy zawodów otrzymali okolicznościowe puchary. 
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Spławikowa Mistrzyni Koła w kat. kobiety – Anna Kotwica 

 
 

 
Spławikowy Mistrz Koła w kat. Junior – Rafał Kowalik 
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Spławikowy Mistrz Koła w kat. senior – Paweł Kowalik 
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Dzieo Dziecka – Zabawa z wędką 2015 
 

 
 

Dnia 7.06.2015r. nad suchedniowskim zbiornikiem odbyły się zawody 
spławikowe dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – Zabawa z Wędką. 
 
Dzięki hojności i uprzejmości wielu sponsorów, każde dziecko otrzymało słodką 
paczkę, a dla najlepszych uczestników przygotowano nagrody w postaci 
zabawek, gier, akcesoriów wędkarskich oraz innych gadżetów. Osiemdziesięcioro 
dzieciaków wraz z rodzicami oraz najbliższymi uczestniczyło w wydarzeniu, które 
organizowane są przez miejskie Koło już od lat 80-tych. 
 
Chod ryba żerowała słabo, udało się wyłonid najbardziej efektywnych 
zawodników/zawodniczek. Na haczykach trafiały się płocie, leszczyki, okonie, 
jazgarze, a nawet węgorz. Ryby po zważeniu trafiły z powrotem do wody. Po 
wyłonieniu zwycięzców na dzieciaków czekały również quizy z wiedzy 
przyrodniczej, w których również można było zdobyd kolejne upominki. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła Natalia Plewa przed Julią Kazimierowicz i Wiktorią 
Sochą. W gronie chłopców młodszych pierwsza trójka: Krzysztof Babiarz, 
Franciszek Kubera, Antoni Cieślik, a chłopców starszych: Sylwester Jędrocha, 
Adam Wiśniewski, Wojciech Kosiorek. 
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Sponsorzy zawodów dla dzieci ,, Zabawa z wędką” w 2015r. 
1. NSZZ Solidarnośd Nadleśnictwo Suchedniów 
2. Sklep ,,Zagłoba” 
3. Pan Cezary Błach- Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów 
4. Sklep wędkarski FUX Pan Michał Białkowski 
5. Dendron Pan Przemysław Działak 
6. Pan Sebastian Działak 
7. DrinkFood Sp. z o.o. 
8. Spółdzielnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Suchedniowie (Pan Henry 

Krasowski) 
9. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 
10. Fundacja Eco Textil 
11. Sklep wędkarski ,,Pstrąg” Pan Krzysztof Pałucki 
12. P-wod T-Kan Pan Tadeusz Przygoda i Tomasz Pietrasiewicz 
13. Stacja Kontroli Pojazdów Moto-Gros 
14. ,,Rixon” Suchedniów 
15. Deltabud Pan Krzysztof Łakomiec 
16. Elektro-art Pan Michał Krogulec 
17. Sklep DUO Pan Jacek i Pan Wiesław Więckowscy 
18. P.U.H Figaro Pan Paweł Figarski 
19. PHM Baumert – Pan Ryszard Baumert 
20. Accar Auto Serwis Suchedniów 
21. Dom Chleba 
22. Anonimowy sponsor 
23. Klub ,,Kabanior” 
24. Koło PZW Suchedniów 

 

Wyniki zawodów: 
Dziewczynki 

1. Natalia Plewa – 210 pkt 
2. Julia Kazimierowicz – 202 pkt 

3. Wiktoria Socha – 163 pkt 
Chłopcy 5-9 lat 

1. Krzysztof Babiarz – 330 pkt 
2. Franciszek Kubera – 80 pkt 

3. Antoni Cieślik – 75 pkt 
Chłopcy 10-13 lat 

1. Sylwester Jędrocha – 169 pkt 
2. Adam Wiśniewski – 165 pkt 
3. Wojciech Kosiorek – 75 pkt 
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Sukces suchedniowskich wędkarzy w Sandomierzu 
 

 
 
W dniach 01/02.08.2015 na rzece Wiśle w Sandomierzu odbyły się XXXIII 
Ogólnopolskie Zawody w Wędkowaniu Nocnym o Puchar X Wieków 
Sandomierza organizatorem których było Koło PZW Nr 1 w Sandomierzu. W 
zawodach udział wzięło 25 drużyn czteroosobowych (100 zawodników). 
 
Nasi reprezentanci z Klubu Kabanior w osobach: Tadeusz Przygoda, Jarosław 
Cieślik, Jarosław Serek, Sławomir Kotwica zajęli drużynowo III miejsce. 
 

Zdjęcia: pzwsandomierz.pl 
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Nocne zawody gruntowe z żółwiem w roli głównej 
 

W dniach 18-19 lipca odbyły się nocne zawody 
gruntowe. Burzowa pogoda nie zniechęciła 
zawodników, którzy stawili się na zbiórce pod 
dębem, gdzie przedstawiono zasady rywalizacji 
i wylosowano miejsca połowu. Rybka żerowała i 
chętnie brała, co przełożyło się na owocne 
wyniki zawodników. Brały głównie niewielkie 
leszcze i płocie. Trafił się również krótki węgorz, 
jednak największe zainteresowanie wzbudził 
przyłów jaki trafił się kol. Pawłowi Kowalikowi, 
zwycięzcy zawodów. Złapał on żółwia na białe 
robaki, co jest niecodziennym zjawiskiem. Żółw 
oczywiście nie był liczony do punktacji i został 
wypuszczony.  
 
Wyniki prezentowały się następująco: 
1. Kowalik Paweł – 5452 pkt 
2. Żmijewski Damian – 5180 pkt 
3. Żmijewski Marek – 3209 pkt 

 

 
Zwycięzcy zawodów 
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Towarzyskie Nocne Zawody Gruntowe – 8-9 sierpieo 2015 
 

 
Paweł Kutwin – zwycięzca zawodów 

 
W dniach 8-9 sierpnia odbyły się kolejne już w tym roku towarzyskie zawody 
gruntowe nocne. O godz. 18:00 wędkarze zebrali się nad suchedniowskim 
zbiornikiem, gdzie przywitał ich kapitan sportowy Tadeusz Przygoda, który 
przedstawił zasady rywalizacji. Zawody odbywały się zgodnie z RAPR. Wędkarze 
zostali ulokowani wzdłuż grobli, według wyznaczonych stanowisk. Rywalizacja 
trwała do godz. 6:00, po czym zważono złowione ryby. Na haczykach 
zawodników trafiały się głównie leszcze i płocie. Kol. Marek Żmijewski złowił 
wymiarowego karpia (40 cm), trafił się również „japoniec”.  
 
Zwyciężył Paweł Kutwin. Klasyfikacja zawodników prezentowała się 
następująco: 
1. Kutwin Paweł – 4413 pkt 
2. Żmijewski Marek – 4379 pkt 
3. Konefał Piotr – 3412 pkt 
W zawodach startowało 15 uczestników, a łącznie złowiono 26,178 kg ryb. 
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Wielki karp młodego wędkarza z Suchedniowa 
 

 
 
12 – letni Paweł Kutwin z Suchedniowa pasjonuje się wędkarstwem. Najczęściej 
łowi z tatą, Rafałem. 
 
– Jeszcze w wózku byłem, jak mnie zabierał , samodzielnie wędkuję od pięciu lat- 
wyjaśnia. Ulubioną metodą szóstoklasisty jest gruntowa. Niedawno wygrał 
nocne zawody, chod jego rywalami byli sami dorośli wędkarze. Złowił 13 leszczy. 
W sobotę znów wybrał się z tatą na nocną zasiadkę. – O 2 w nocy było branie, 
zaciąłem i poczułem duży opór. Miałem mocny zestaw, więc hol nie trwał zbyt 
długo. Złowiłem karpia, miał około 80 centymetrów długości, ważył 10,6 
kilograma. To mój rekord – mówi Paweł. Wielka ryba po krótkiej sesji zdjęciowej 
wróciła na wolnośd. 
 

Tekst i fotografie pochodzą z portalu: skarzyskokamienna.naszemiasto.pl 
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Jesienne zarybienia pstrągiem 
 

 
 

W poniedziałek 22 września w wodach powiatu skarżyskiego odbyło się 
zarybienie rzek górskich narybkiem pstrąga potokowego. 
 
Ten szlachetny gatunek pochodzi z hodowli w Krzelowie pod Sędziszowem. Jak 
przyznaje kierujący nim Sławomir Grzych, w tym roku również ze względu na 
suszę straty w narybku wyniosły około 50 procent. Mimo to do rzek Żarnówki 
(gmina Suchedniów i Skarżysko Kościelne), Kamionki (gmina Suchedniów), oraz 
Kamiennej (na terenie gminy Bliżyn) trafiło wczoraj ponad 11 tysięcy 
kilkucentymetrowej długości pstrążków. 
 
Zarybienie sfinansował Polski Związek Wędkarski, a miejscowi pstrągarze zajęli 
się przeprowadzeniem zarybienia. W tym roku narybek transportowany był w 
workach wypełnionych wodą i tlenem, dzięki czemu można było roznosid pstrągi 
na całej długości cieków wodnych. 
 

Tekst i fotografie:Mateusz Bolechowski (echodnia.eu) 
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Rekordowy szczupak z zalewu suchedniowskiego 
 

 
 
Październik to miesiąc, w którym pogoda płata figle strasząc deszczem i zimnym 
wiatrem. Czasem rozpieści jednak ostatnimi jesiennymi promieniami słooca, lecz 
mimo tych niedogodności są też zalety.  
 
Po minionym okresie letnim na taflę suchedniowskiego zbiornika powrócił 
spokój i cisza, a tylko najwytrwalsi, którzy wiedzą, że październik to miesiąc 
dużych ryb pozostali nad brzegami zbiornika. 
 
Zimne noce i pierwsze przymrozki sprawiły, że temperatura wody po letnich 
upałach znacząco zmalała. Chłodne poranki i noce, w których temperatura sięga 
zera wzmagają apetyt u drapieżników powodując, że największe sztuki 
intensywnie żerują przed zimą, stając się przy tym łatwiejszą zdobyczą wędkarzy. 
 
Michał Łubek spinningując pewnego popołudnia udowodnił, że w naszym 
zbiorniku pływają rekordowe okazy. Szczupak o długości 104 cm padł łupem 
szczęśliwego łowcy na przynętę typu „twister”. Jak wynika z relacji wędkarza to 
już drugi szczupak takich rozmiarów w tym sezonie wędkarskim. Pierwszy z nich 
miał 107 cm. Obie ryby pływają dalej w zbiorniku. 
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Karaś na złoto 
 

 
 

W tym dniu pogoda raczej była z tych „dobrych” tzn. strasznie wiało z zachodu.  
Z temperaturą już nie było tak źle tzn. ok 10 st. C. Listopad to już ostatnia pora 
na białą rybę. Łowisko zanęciłem kilkoma kulami zanętowymi z pelletem. Ryba 
tego dnia dosyd ładnie brała jak na tą porę roku. Miałem kilka brao wcześniej 
(duża wzdręga ok 35cm i kilka leszczy). 
 
Łowiłem z gruntu na obu wędkach na pellet 12mm. Wędki dosyd mocne 3lbs. 
Sygnalizatory i hangery na żyłkach. Branie karasia było o godz. 21.40. Hanger 
„zataoczył” na prawej wędce i przyciąłem. Poczułem większy opór w porównaniu 
do wcześniejszych ryb. Hol raczej bez przygód, kilka razy ryba się zatrzymała i raz 
odpuściłem z hamulca. 
 
Rybka szybko znalazła się w podbieraku. Na brzegu była radośd bo wiedziałem że 
jakiś „krążek” na pewno będzie. Dopiero później po włączeniu internetu w 
telefonie okazało się że to złoto i to ze sporym zapasem. Karasia złowiłem na 
pellet 12mm metoda gruntowa z koszykiem zanętowym (przypon z włosem z 
plecionki). To mój rekordowy karaś. Po zważeniu i zmierzeniu oraz kilku 
zdjęciach trafił z powrotem do wody w dobrej kondycji. 
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Okazało się że to jakże szczęśliwe „złote” srebrne karasiątko czyli 47cm i 2,45kg 
(zważyłem go w reklamówce wagą elektroniczną). Jak na listopad i taką godz. to 
można powiedzied że super sprawa. W naszej wodzie jeszcze trafiają się 
medalowe egzemplarze. Oby wszyscy wypuszczali takie ryby to mielibyśmy same 
rekordy w zalewie. W ub roku też złowiłem dużego karasia i też późną jesienią 
ale nie zgłaszałem (miał 1,9kg i 43cm). Tym razem zgłosiłem do WW i do naszego 
koła. 
 
Wszystko wskazuje na to że jesieo to dobra pora na medalowe ryby w naszym 
zalewie. Jeszcze na koniec dodam że mój kolega też złowił medalową rybę 
(wzdręga 39 cm i ok 1 kg) i też w listopadzie tego roku. Może w przyszłym roku 
też się trafi coś medalowego (bo jest tendencja zwyżkowa). 
 

Tekst i fotografia: Dariusz Kabała 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Kronika Koła PZW w Suchedniowie 

 

W roku 2015 odszedł niespodziewanie nasz najdroższy kolega wędkarz            
śp. Kol. Zbigniew Mazuchowski 

 

śp. Zbigniew Mazuchowski 

 
 

Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim naszego 
przyjaciela. 

Cześd Jego Pamięci! 
 
 

Zarząd Koła PZW w Suchedniowie 
 
 
 
 


