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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, Dariusza
Miernika Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, przedstawicieli prasy
oraz pozostałych uczestników zebrania. Na wstępie zgromadzeni minutą ciszy
uczcili pamięć kolegów zmarłych w minionym roku. Następnie kol. Mieczysław
Ciszewski wspominał zorganizowane w roku ubiegłym obchody 60-lecia
powstania Koła PZW w Suchedniowie
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. W zebraniu uczestniczyło 24 wędkarzy.
Kolega Jerzy Fąfara 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 Koleżeńskiego
8. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
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9. Uchwalenie planu pracy Zarządu, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie
preliminarza budżetowego
10. Wolne wnioski
Prowadzący zebranie poprosił kol. Michała Łubka o odczytanie protokołu z
ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła PZW w
Suchedniowie za 2014 rok. Protokół ten został jednogłośnie przyjęty przez
zebranych.
Następnie prezes Koła odczytał Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok
2015. Przedstawione sprawozdanie zostało 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 obecnie zalicza
się rzekę Kamionkę i zalew suchedniowski. W sprawozdaniu wyrażono
zaniepokojenie wędkarzy z powodu powiększającego się zamulenia zalewu
w Suchedniowie.
Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu kol. Stanisławowi
Brzezińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od
1.01 do 31.12.2015r. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłową działalność
pracy Zarządu Koła pod względem finansowym i organizacyjnym.
Kolega Rafał Kutwin Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego przedstawił
przygotowane sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego. Z zawartych w
sprawozdaniu informacji wynika, że w roku 2015 wędkarze Naszego Koła
wykazali się wysoką etycznością, gdyż do SK nie wpłynął żaden wniosek.
Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli przedstawione sprawozdanie.
Następnie przewodniczący zebrania przekazał głos Panu Cezaremu
Błachowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów, który poinformował
zebranych, że gmina jest
w trudnej sytuacji finansowej niemniej jednak planuje przeprowadzenie
remontu suchedniowskiego zalewu. W tym celu chce pozyskać środki finansowe
z Unii Europejskiej,
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a nabór wniosków na tego typu przedsięwzięcia planowany jest na VI kwartał
tego roku. Poinformował zebranych, że planuje przeprowadzenia szerokich
konsultacji społecznych na temat przyszłego zagospodarowanie terenów na
zbiornikiem do których zaprasza wędkarzy z Naszego Koła. Następnie Pan Cezary
Błach poruszył temat utrzymania czystości nad brzegami zalewu. Poinformował
zebranych, że od 1.01.2016 nastąpiła zmiana organizacyjna w ZGK w
Suchedniowie, w związku z czym gmina nie będzie musiała płacić za każdą
dodatkową usługę tj. sprzątanie na terenie gminy, wokół cmentarza, czy nad
zalewem w Suchedniowie i Mostkach.
Kolega Tadeusz Turski zaproponował aby na zalewie w Suchedniowie
wybudować małą elektrownię wodną (MEW). Burmistrz udzielając odpowiedzi
na poinformował zebranych, że rozważał taką inwestycję aby zabezpieczyć
energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych, jednak koszt to około 4-5
mln zł, a gmina dysponuje budżetem 500-700 tys. zł, więc bez wsparcia z
zewnątrz nie można jej zrealizować. Poinformował również, że jest kilka innych
inwestycji planowanych na ten rok m.in. budowa kanalizacji oraz wsparcie
wykonywanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich remontu ul. Mickiewicza z
budową dwóch rond przy Tesco i przy ul. Bodzentyńskiej.
Obecność burmistrza była okazją do poruszenia spraw niekoniecznie związanych
z tematyką wędkarską dotyczącą m.in. stanu elewacji budynku przychodni
Promyk, trzcin porastających działki przy ul. Suchyni, nielegalnie opróżnianych
szamb na pola i rowy przy ul. Ostojów, Warszawskiej i Langiewicza, czy budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, Na wszelkie pytania Pan Cezary Błach i
Pan Dariusz Miernik udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Następnie
przedstawiciele Miasta i Gminy Suchedniów podziękowali za zaproszenie, jednak
uwagi na inne obowiązki planowane na ten dzień musieli pożegnać zebranych.
Prowadzący zebranie zaproponował 5 minutową przerwę po której odbyła się
dalsza cześć zebrania.
W dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami 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 działalność organizacyjną jako prawidłową. Na
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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 7 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 pod względem działalności sportowej zdobyło 2815 pkt., co
uplasowało Nasze Koło na dalszym miejscu, zaś pod względem pracy z młodzieżą
na 59 kół zajęliśmy 14 miejsce. Przedstawiciel ZO zwróciła uwagę spadek
liczebności członków naszego Koła jak i członków PZW w całym Okręgu, w
którym ubyło 430 wędkarzy, a stan członków zamknął się liczbą 19 540 osób.
Zauważalne jest mniejsze zainteresowanie młodzieży wędkarstwem przez co
liczba wędkarzy spada. Kolega Dariusz Miądzel omówił również wysokość opłat
członkowskich i porozumienia na wędkowanie zawartych na 2016 rok. Zauważył
on, że Okręg PZW w Kielcach jako jedyny Okręg nie podniósł składek, a opłata
jest jedną z najniższych w kraju. W trakcie swojej wypowiedzi przedstawiciel ZO
przedstawił również ilościowe i wartościowe wyciągi z zarybień na naszych oraz
na sąsiednich wodach. W całym okręgu w minionym roku wpuszczono 1 154 tys.
szt. Narybku oraz 68 t ryb. Przedstawiciel ZO stwierdził, że przy zarybieniach
promowany jest kroczek, gdyż ma on szanse zdziczeć. Ponadto zarybienia
wykonywane są zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a nieprzestrzeganie operatu wiązać się
będzie z nałożeniem kar na Okręg.
Kolega Dariusz Miądzel poinformował, że na rzece Kamiennej od jej źródeł do
mostu w Bliżynie ustanowiona została woda górska. Ponadto przedstawiciel ZO
przypomniał o narzuconym ustawą obowiązku wpisywania do rejestru ryb
objętych limitem połowu, które będą zabierane przez wędkarzy.
Kolega Tadeusz Turski stwierdził, że na wędkarzy zostało narzuconych zbyt wiele
obowiązków administracyjnych tj. wpisy do rejestru, ankieta osobowa przy
dokonywaniu opłat. Kol. Dariusz Miądzel poinformował, że wypełnianie rejestru
jest narzucane ustawą,
a ankieta osobowa związana jest z opracowywaną przez Zarząd Główny
centralną ewidencją wendkarzy.
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Kolega Rafał Kutwin zapytał dlaczego ceny ryb wpuszczanych w ramach zarybień
są znacznie wyższe od cen ryb, które można nabyć u innych hodowców.
Przedstawiciel ZO stwierdził, że wynika to z podpisanych umów oraz faktu, że
ryby hodowane w ośrodkach zarybieniowych posiadają stały nadzór sanitarny.
Ponadto u innych hodowców nie można zakupić gatunków wymagających
specjalnej hodowli tj. brzana, pstrąg
Kolega Mieczysław Ciszewski poinformował zebranych, że na zalewie
zaobserwował obecność kormoranów, które przyczyniają się do ograniczenia
liczebności ryb na naszym zbiorniku. Kol. Tadeusz Turski stwierdził, że
kormorany bytują na płytkich zbiornikach
i potrafią poczynić znaczne szkody w rybostanie. Z uwagi na to że są one pod
ochroną nie można podjąć działań zaradczych.
Przewodniczący zebrania poprosił kol. Mieczysław Ciszewski o przedstawienie i
omówienie planu pracy ZK oraz planu działalności sportowej Koła na 2016 rok.
Zebrani jednogłośnie przyjęli przedstawione dokumenty. Następnie kol. Leszek
Łubek przedstawił zebranym i poddał do akceptacji preliminarz budżetowy na
2016 rok. Zebrani przyjęli preliminarz jednogłośnie.
Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski.
Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Turski, który zaproponował aby z planu
działalności sportowej wykreślić zawody podlodowe, gdyż występuje problem z
ich organizacją. Kol. Dariusz Miądzel poinformował, że przypadek
niezorganizowania zawodów nie wiąże się z ujemnymi punktami przy
działalności sportowej, a są one w sprzyjających warunkach ciekawą alternatywą
dla miłośników wędkarstwa podlodowego.
Następnie kol. Piotr Konefał zaproponował wprowadzenie dodatkowej osoby do
administrowania stroną internetowej Koła w osobie kol. Dariusza Kabały.
Zebrani zaakceptowali pomysł, o ile zainteresowany wyrazi chęć podjęcia tego
obowiązku.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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Działalność Sportowa

Spinningowe Mistrzostwa Koła - 1 Maj 2016

Uczestnicy zawodów

W zawodach przeprowadzonych na żywej rybie wzięło udział 12 zawodników.
Zwycięzcom zostały wręczone okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wyniki zawodów:
1. Krzysztof Wilkowski – okoń 24 cm - 170 pkt
2. Grzegorz Łapka – okoń 24 cm - 170 pkt
3. Tomasz Serek – okoń 23 cm - 150 pkt

Kronika Koła PZW w Suchedniowie

Okoń złowiony na zawodach spinningowych

Towarzyskie Zawody Gruntowe – 08.05.2016 r.

W towarzyskich zawodach gruntowych na rozpoczęcie sezonu wędkarskiego,
które odbyły się w dniu 8.05.2016r. wzięło udział 13 zawodników. Zawody
zorganizowane zostały w jednej 4 godzinnej turze.

Wyniki zawodów:
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1. Jacek Tusień – 2822 pkt.
2. Tadeusz Przygoda – 2260 pkt.
3. Paweł Biskup – 2250 pkt.

Kol. Paweł Kowalik z siatką złowionych leszczy
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Kol. Paweł Biskup – zdobywca III miejsca

Kol. Jacek Tusień – zwycięzca zawodów
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Zawody spławikowe o Mistrzostwo Koła – 22.05.2016 r.

W Spławikowych Mistrzostwach Koła, które odbyły się w dniu 22.05.2016r.
wzięło udział 13 zawodników. Zawody zorganizowane zostały w jednej 4
godzinnej turze z podziałem na 4 kategorie Kadet, Junior, Młodzież U23 i Senior.
Wyniki zawodów:
Seniorzy:
1.

Kazimierz Obara – 153 pkt.

2.
3.

Paweł Kowalik – 146 pkt.
Paweł Bilski – 124 pkt.
Juniorzy:

1.
2.

Karol Cieślik – 288 pkt.
Grzegorz Grzela – 15 pkt.
Kadeci:

1.

Zuzanna Przygoda – 204 pkt.
2.

Łukasz Grzela – 70 pkt.

U-23: Rafał Kowalik – 430 pkt.
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Kol. Jarosław Cieślik i Kol. Paweł Bilski – uczestnicy zawodów
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Kol. Rafał Kowalik – zwycięzca kategorii U23
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I Zawody Wędkarskie o Puchar Suchedniowa – 19.06.2016 r

Zwycięzcy zawodów oraz burmistrz p. Cezary Błach

W niedzielę 19 czerwca 2016 roku nad zalewem w Suchedniowie odbyły się ,,I
Zawody Wędkarskie o Puchar Suchedniowa”. W zmaganiach uczestniczyło 20
zawodników z terenu całej Polski, głownie z województwa świętokrzyskiego.
Zawody zorganizował Klub wędkarski ,,Kabanior” działający przy Kole Polskiego
Związku Wędkarskiego w Suchedniowie.
Zmagania objęte zostały patronatem Burmistrza Miasta i Gminu Suchedniów.
Celem zawodów była chęć pokazania mieszkańcom wyczynowego wędkarstwa
spławikowego oraz promocja gminy na terenie kraju i województwa. Zawodnicy
nad brzegami suchedniowskiego zalewu zebrali się o godz. 7.00.
W czasie zbiórki kapitan sportowy – Tadeusz Przygoda przedstawiła
zawodnikom regulamin zawodów, a zawodnicy losowali stanowiska wędkarskie.
O godzinie 8.00 uczestnicy zawodów weszli na przygotowane stanowiska, zaś
łowienie rozpoczęli o godzinie 10.00. Zmagania zakończyły się o godz. 14.00, po
czym komisja sędziowska zważyła złowione ryby.
Po ważeniu wszystkie ryby wróciły do wody.
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Dla zawodników zorganizowano poczęstunek nad wodą, a puchary zwycięzcom
wręczali Cezary Błach – Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów oraz prezes Koła
PZW w Suchedniowie – Mieczysław Ciszewski. Zwycięzcą zawodów został
Sławomir Skiba z Koła KKSM Kielce. Na drugim miejscu uplasował się Michał
Turbiarz z Koła PZW w Brodach, zaś trzeci był Paweł Bilski z Koła PZW w
Suchedniowie.
Wyniki zawodów:
1. Sławomir Skiba – Koło KKSM Kielce – 4020 pkt
2. Michał Turbiarz – Koło Brody – 2015 pkt
3. Paweł Bilski – Suchedniów – 385 pkt
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Uczestnicy zawodów
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Zabawa z wędka – 5.06.2016 r

W dniu 5.06.2016 nad suchedniowskim zalewem odbyły się zawody wędkarskie
dla dzieci. Organizatorem imprezy był PZW w Suchedniowie. W zawodach brało
udział 70 uczestników – chłopców i dziewczynek w wieku od 5 do 13 lat. Młodzi
wędkarze podzieleni byli na 3 kategorie: dziewczynki, chłopcy 5-9 lat oraz
chłopcy 10-13 lat.
Dziewczęta:
1. Julia Kazimierowicz – 1350 pkt.
2. Nikola Obara – 429 pkt.
3. Zuzanna Przygoda – 304 pkt.
Chłopcy młodsi:
1. Krzysztof Babiarz – 337 pkt.
2. Oskar Ścibisz – 150 pkt.
3. Aleksander Turski – 102 pkt.
Chłopce starsi:
1. Wiśniewski Dominik – 193 pkt.
2. Mikołaj Wykrota - 56 pkt.
3. Kacper Sikora – 47 pkt.
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Zdjęcia: Mateusz Bolechowski (echodnia.eu)
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Sukces reprezentanta naszego Koła w zawodach
na szczeblu okręgowym!

W dniu 3.07.2016 r na zbiorniku wodnym w Kazimierzy Wielkiej odbyły
się Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Kielcach w kategoriach: kadetów,
juniorów i kobiet.
Reprezentant naszego Koła kol. Łukasz Grzela wywalczył 3 miejsce w kategorii
kadet, zdobywając tym samym tytuł II wicemistrza Okręgu.
To szczególne osiągnięcie z uwagi na fakt, że rywalami byli reprezentanci Kół
Wędkarskich z całego Okręgu Kieleckiego. Gratulujemy wyników i życzymy
dalszych sukcesów.
Warto wspomnieć, że również na tym samym zbiorniku tydzień później tj.
10.07.2016 r. odbyły się zawody tej samej rangi w kategoriach senior oraz U-23,
gdzie nasze Koło dzielnie reprezentowali koledzy Rafał Kowalik oraz Paweł
Bilski.
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Suchedniowskie karpiowanie 2016

Pomimo dużego wypłycenia, rybostan suchedniowskiego zbiornika utrzymuje się
na dobrym poziomie. Przykładem tego są okazy złowione przez Krzysztofa
Ziętkowskiego, a m. in. karp ozdobny (koi). Gratulujmy połowu i życzymy
dalszych sukcesów!
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Towarzyskie Nocne Zawody Gruntowe – 16/17.07.2016 r.

W towarzyskich zawodach gruntowych nocnych o puchar Zarządu Koła, które
odbyły się w nocy z 16/17.07.2016r. uczestniczyło 15 zawodników. Szczęście
dopisało kol. Jackowi Działakowi, który w czasie zawodów złowił 10 kg kapia.
Wyniki zawodów:
1. Jacek Działak - 13013 pkt
2. Paweł Kutwin - 8976 pkt
3. Rafał Kutwin - 2357 pkt
4. Janusz Andre - 2111 pkt
5. Paweł Kowalik - 1693 pkt
6. Rafał Kowalik - 1003 pkt
7. Radosław Rębak - 401 pkt
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Paweł Kutwin – zdobywca II miejsca w zawodach
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Olbrzymi sum złowiony przez suchedniowskich wędkarzy

Znani suchedniowscy wędkarze, Tomasz Miernik (z lewej) i Krzysztof Rózga
tegoroczne sumowanie rozpoczęli tradycyjnie wyprawą na Wisłę. Na wobler
wykonany przez pana Tomasza wziął potężny sum. Po kwadransie walki dał się
podebrać. Ryba mierzyła 190 centymetrów i ważyła około 50 kilogramów. Po
sfotografowaniu i obraniu z pijawek (widać je na łbie suma) wróciła do wody.
Tekst i fotografia: Mateusz Bolechowski (echodnia.eu)
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Skarżyskie rzeki zarybione pstrągami potokowymi

Tomasz Niewadzi z RZGW w Warszawie

W czwartek, 22 września Polski Związek Wędkarski przeprowadził akcję
zarybienia rzek narybkiem pstrąga potokowego. Te ryby występują jedynie w
czystych, zimnych i dobrze natlenionych rzekach. W powiecie skarżyskim do
takich należą Żarnówka, Kamionka i Kamienna w górnym biegu. Wszystkie są
wpisane do Rejestru Wód Górskich i obowiązują na nich specjalne zasady
wędkowania - zabronione jest łowienie od września do lutego, dodatkowo
można używać jedynie sztucznych przynęt. Po ryby do ośrodka zarybieniowego
w Krzelowie koło Sędziszowa pojechali przedstawiciele trzech kół wędkarskich.
Na miejscu małe, kilkucentymetrowe pstrągi były odławiane i przenoszone do
worków, w których do wody z butli wstrzykiwano tlen. Inaczej narybek nie
przeżyłby stukilometrowej drogi.
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Mieczysław Ciszewski, prezes koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Suchedniowie wpuszcza do Kamionki
małe pstrągi
Tekst i fotografie: Mateusz Bolechowski (echodnia.eu)

Jesienna akcja zarybieniowa

Kronika Koła PZW w Suchedniowie

W ramach jesiennych akcji zarybieniowych, prowadzonych przez kielecki okręg
Polskiego Związku Wędkarskiego do zbiorników i rzek wpuszczono ryby w
różnorodnym składzie gatunkowym. W Suchedniowie wpuszczono 140
kilogramów jazia, 80 kilo karpia, 200 kilogramów lina, sto - szczupaka, oraz 70
kilo coraz rzadziej spotykanego w naszych wodach karasia złocistego (wypiera go
obcy dla naszego środowiska karaś srebrzysty). Łącznie do wody trafiło 590
kilogramów ryb, ich łączna wartość to aż 9858 złotych. Na zalewie
suchedniowskim nie wprowadzono zakazu połowu, ale działacze miejscowego
koła wędkarskiego zapowiadają większą ilość kontroli, by zapobiec zabieraniu
niewymiarowych ryb przez kłusowników.

Kol. Tadeusz Przygoda uczesniczący w akcji zarybieniowej
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Zawody Spinningowe na zakończenie sezonu 2016
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W zawodach startowało 10 zawodników. Pogoda była niesprzyjająca (częste
przelotne opady), zaś ryba brała dobrze.
Wyniki:
Łubek Leszek - 1060 pkt (szczupak 54 cm i okoń 21 cm)
Ciszewski Mieczysław - 800 pkt (szczupak 51 cm)
Pałucki Krzysztof - 750 pkt (boleń 52 cm) Koło Skarżysko Miasto
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Wizyta klasy 0b z SSP3 w siedzibie PZW

30.09.2016r uczniowie klasy 0b wraz z nauczycielami SSP Nr 3 w Suchedniowie
zostali zaproszeni do siedziby Klubu Wędkarskiego PZW w Suchedniowie,
mieszczącego się przy ul. Spokojnej. Spotkanie to miało przybliżyć najmłodszym
wędkarstwo, jako formę aktywnego spędzania czasu wolnego.
Prezes klubu Mieczysław Ciszewski oraz kapitan sportowy – Tadeusz Przygoda
przedstawili dzieciom 60 – letnią historię koła oraz zasady amatorskiego połowu
ryb.
Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość poznania sprzętu i przynęt do różnych
metod wędkowania. Dodatkowo czas spędzony w kole umiliły konkursy
tematyczne i słodki poczęstunek. Każde dziecko otrzymało wędkarską
niespodziankę.
Nauczyciele oraz dzieci serdecznie dziękują za mile spędzony czas i przekazaną
wiedzę.
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