
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ KOŁA PZW  

"LESZCZ" W KOCKU  W ROKU 2010 

 

Działalność w 2010 roku 

Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Koła PZW "Leszcz" w Kocku za rok ubiegły odbyło się w 

dniu 20 grudnia 2009r.  Wzięło w nim udział  33 osoby, głównie wędkarze a także osoby 

niezrzeszone oraz zaproszeni goście w osobach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kocku Pana 

Marka Futery, Prezesa Zarządu OSP w Kocku - Pana Stanisława Jeśkiewicza, Przewodniczącego 

Komisji Kultury przy Radzie Miejskiej w Kocku Pana Janusza Bilskiego oraz przedstawiciela 

Zarządu Okręgu PZW w Lublinie - Pana Stanisława Juchniewicza.  

 W roku 2010 Koło PZW "Leszcz" w Kocku zrzeszało 200 wędkarzy pochodzących głównie 

z gminy i miasta Kock. Członkami naszego Koła są również Koledzy z sąsiednich gmin jak również 

mieszkańcy z miejscowości położonych na terenie powiatu lubartowskiego. Stan osobowy naszego 

Koła w roku sprawozdawczym uległ niestety zmniejszeniu o 26 członków.  

 Władze Koła w 2010 roku pracowały w następujących składach:  

ZARZĄD  KOŁA: 

  Andrzej Sałacki   Prezes 

  Andrzej Guz   Wiceprezes d/s Sportu 

  Zbigniew Szczepański   Wiceprezes d/s Młodzieży 

  Waldemar Trojak   Wiceprezes d/s zagospodarowania, ochrony wód   

  Zbigniew Nowicki   Skarbnik 

  Jarosław Kowalczyk   Sekretarz 

  Sławomir Witek   Gospodarz 

  Krzysztof Guz   Członek Zarządu 

  Mariusz Pełka   Członek Zarządu - Rzecznik Dyscyplinarny 

  Tadeusz Wójcicki   Członek Zarządu 

  Roman Mitura   Członek Zarządu 

 

KOMISJA  REWIZYJNA: 

  Jerzy Wawerek   Przewodniczący 

  Marek Guz   Sekretarz 

  Jan Fabisiak   Członek 

 

SĄD  KOLEŻEŃSKI: 

  Jerzy Sobolewski   Przewodniczący 

  Daniel Jurkiewicz   Wiceprzewodniczący 

  Piotr Nowakowski   Sekretarz 

 



KAPITANAT SPORTOWY: 

  Andrzej Guz   Kapitan Sportowy 

  Krzysztof Guz   Z-ca Kapitana Sportowego 

  Mariusz Pełka   Członek 

  Tadeusz Wójcicki   Członek 

  Roman Mitura   Członek 

 

 Zarząd Koła w roku 2010 odbył 7 protokołowanych posiedzeń oraz kilka nieprotoko- 

łowanych, na których omawiano przede wszystkim sprawy bieżące związane głównie z 

przygotowaniem i organizacją imprez sportowych. W trakcie roku sprawozdawczego praca w Kole 

i praca Zarządu skupiała się w dużej mierze na działalności sportowej co związane było z bardzo 

bogatym kalendarzem imprez zaplanowanym przez Zarząd. Ważnym elementem pracy w Kole była 

praca z młodzieżą a także realizacja zadań związanych z porządkowaniem i zagospodarowaniem 

naszych wód.  

 Na zaplanowanych na 2010 rok 11 imprez w dyscyplinach spławikowej, spinningowej, 

rzutowej oraz konkursie wiedzy wędkarsko-przyrodniczej dla juniorów nie odbyły zawody rzutowe. 

Próba reaktywowania po kilku latach tych zawodów nie powiodła się. Napięty kalendarz imprez 

oraz niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały, że zawody rzutowe zaplanowane na 

Stadionie Miejskim w Kocku nie mogły odbyć się.  

We wszystkich przeprowadzonych imprezach wzięło udział 43 wędkarzy zarówno juniorów jak i 

seniorów. Liczba ta jest znacząca bo stanowi ona ponad 20% liczby członków naszego Koła.  

Wzorem lat ubiegłych prowadzona była klasyfikacja GRAND PRIX naszego Koła. Do Grand PRIX 

juniorów brano pod uwagę punkty z  4  najlepszych startów  z 5 imprez, zaś w klasyfikacji 

seniorów brano pod uwagę 5 najlepszych występów z 7 zaliczanych do GRAND PRIX imprez. 

Wyniki podane zostaną w dalszej części sprawozdania. 

Zgodnie z kalendarzem odbyły się następujące imprezy: 

Podlodowe Mistrzostwa Koła Seniorów. Zawody te odbyły się na Jeziorze Firlej w dniu 17 

stycznia 2010. Zawody wygrał Daniel Jurkiewicz, 2 miejsce zajął Sławomir Witek, trzecie Piotr 

Nowakowski. 

Konkurs Wiedzy Wędkarsko-Przyrodniczej  - odbył się w dniu 17 kwietnia br. w Gimnazjum w 

Kocku pod nadzorem Wiceprzewodniczącego Kola d/s Młodzieży - Zbigniewa Szczepańskiego. 

Największą wiedzą wykazała się Marta Kowalczyk, drugie miejsce w konkursie zajął Daniel 

Kowalik, trzecie Jakub Niedziałek.  

Puchar Prezesa Ryszarda Nowickiego - były to czwarte zawody II edycji -  Zawody w kategorii OPEN 

odbyły się na Tyśmienicy w Górce w dniu 5 maja. Pierwsze miejsce zajął Andrzej Sobolewski, drugie - 

Sławomir Witek i trzecie Jarosław Kowalczyk. 

Spinningowe Mistrzostwa Koła - odbyły się 2 maja br. także  w Górce na Tyśmienicy. Pierwsze miejsce 

zajął Marcin Nowicki, drugie Mariusz Pełka. Pozostali zawodnicy nie złowili żadnej ryby w obu turach i na 

trzecim miejscu nie sklasyfikowano żadnego wędkarza.  



Spławikowe Mistrzostwa Koła Seniorów - Przeprowadzone w dniu 10 maja br. na Tyśmienicy również w 

Górce. W zawodach tych faworyci zupełnie zawiedli. Mistrzostwa w tym roku wygrał Piotr Nowakowski, 

drugi był Mariusz Pełka, trzecie miejsce zajął Jerzy Sobolewski. 

Nocne Zawody Wędkarskie na jeziorze Firlej - odbyły się z 19 na 20 czerwca 2010r.  Kolejny rok zawody 

te wygrywa Jarosław Kowalczyk, drugie miejsce zajął Jerzy Terlecki, na trzecim miejscu uplasował się 

Zbigniew Józwik.  

Druga edycja zawodów o Puchar Przechodni Mieczysława Sczepańksiego, byłego Prezesa naszego Koła 

odbyła się na starorzeczu Pasternik w dniu 4 lipca br. Tę edycję wygrał Andrzej Sobolewski, drugi był Piotr 

Nowakowski, na  trzecim miejscu został sklasyfikowany Daniel Jurkiewicz. 

Spławikowo-Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kocku 

odbyły się na starorzeczu "Kęsy" w dniu 25 lipca br.  Zwycięzcą zawodów pucharowych został Andrzej 

Sobolewski, drugie miejsce zajął Jarosław Kowalczyk, na trzecim sklasyfikowano Zbigniewa Józwika. 

Spławikowe Mistrzostwa Juniorów odbyły się w tym roku również na zbiorniku "Kęsy" w miejscowości 

Bożniewice w dniu 1 sierpnia. Najlepszym juniorem w roku 2010 okazał się Krzysztof Trojak, drugie 

miejsce zajęła Aneta Józwik, trzecie Maciej Guz. 

Zawody Spławikowo-Gruntowe o Puchar Firmy INTERGUM -  II edycja tych zawodów. Zawody 

odbyły się nad Zalewem Zemborzyckim w dniu 15 sierpnia 2010r. Pierwsze miejsce i puchar zdobył Andrzej 

Sobolewski, drugie miejsce zajął Jarosław Kowalczyk, trzecią lokatę zdobył Daniel Jurkiewicz. Zawody 

wyjazdowe odbyły się dzięki uprzejmości właściciela firmy i fundatora pucharu - przyjaciela naszego Koła 

Pana Bogdana Zdunka.   

Zawody o Największą Rybę i Puchar Burmistrza Kocka zorganizowane zostały na zbiorniku DRATÓW 

w dniu 22 sierpnia br. Puchar Burmistrza największą i jednocześnie  najwięcej największych ryb złowił w 

tym dniu Daniel Jurkiewicz, na drugim miejscu uplasował się Andrzej Sobolewski, trzecie miejsce przypadło 

Jarosławowi Kowalczykowi.  

Zawody Spinningowe Na Zakończenie Sezonu 2010 - Zawody te odbyły się na Tyśmienicy w Tchórzewie 

w dniu 10 października. Najlepiej sezon spinningowy zakończył Sławomir Witek, drugie miejsce zajął 

Daniel Jurkiewicz, trzeci był Jarosław Kowalczyk.  

Podsumowując wyniki zawodów zaliczanych do klasyfikacji GRAND PRIX seniorów okazało się, że 

klasyfikację tę za rok 2010 wygrał Jarosław Kowalczyk. Zarówno on jak i drugi zawodnik  w klasyfikacji 

uzyskali jednakową liczbę punktów.  O ostatecznej kolejności  zdecydowała więc łączna waga wszystkich 

ryb złowionych przez zawodników w zawodach. Kolega Jarosław Kowalczyk złowił 11490 g  zaś 

sklasyfikowany ostatecznie na drugim miejscu Piotr Nowakowski 6450g.  Trzecie miejsce zajął Andrzej 

Sobolewski.  

Klasyfikację GRAND PRIX juniorów w roku 2010 wygrał Bartłomiej Sobolewski. Drugie miejsce zajęła 

zawodniczka Aneta Józwik. Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Daniel Kowalik.  

Rok 2010 poza bogatym kalendarzem imprez organizowanych przez Zarząd naszego Koła cechował się 

obfitością imprez organizowanych na szczeblu  Okręgu jak też  rangi ogólnopolskiej. W wielu tych 

imprezach brali udział wędkarze z naszego Koła odnosząc znaczące sukcesy. Do największych sukcesów 

należy zaliczyć występy naszych kolegów w maratonach wędkarskich. Drużyna z Kocka startująca w 

składzie Daniel Jurkiewicz, Piotr Nowakowski i Marcin Nowicki zajęła II miejsce w maratonie wędkarskim 

o Puchar Koła PZW Roztocze i Redakcji Wiadomości Wędkarskich, pokonując wiele znakomitych drużyn z 

całej Polski.  



 W dniach 26-27 czerwca na Zalewie Zemborzyckim odbył się V Maraton Leszczowy organizowany przez 

Miasto Lublin i Zarząd Okręgu PZW w Lublinie. W zawodach startowało 78 zawodników w tym 10 z 

naszego Koła: Daniel Jurkiewicz, Piotr Nowakowski, Sławomir Witek, Leszek Baranowski, Jerzy Terlecki, 

Zbigniew Józwik, Marcin Nowicki, Dariusz Mitura, Mariusz Pełka i Jarosław Kowalczyk. Zawody 

zakończyły się ogromnym sukcesem naszych zawodników bowiem zwyciężył Kol. Daniel Jurkiewicz łowiąc 

ponad 65 kg leszczy Również  II miejsce przypadło zawodnikowi z naszego Koła. Był nim  Jarosław 

Kowalczyk, który złowił  33 kg ryb. Bardzo dobrze spisało się sześciu innych zawodników, którzy zostali 

sklasyfikowani w  dwudziestce najlepszych zawodników w pierwszej dziesiątce najlepszych 

"maratończyków"  został  sklasyfikowany na 6 miejscu Leszek Baranowski a Jerzy Terlecki  na 9. 

Od wielu lat cieszymy się z sukcesów naszej najlepszej zawodniczki  Ani Guz, która reprezentuje nasze 

Koło  na imprezach  na szczeblu Okręgu a także na imprezach rangi ogólnopolskiej. W tym roku również 

możemy cieszyć się jej sukcesu jakim jest zwycięstwo w klasyfikacji  GRAND PRIX Lubelszczyzny w 

kategorii Kadetów i Kobiet.  

Wysiłek jaki wkładają członkowie Zarządu i ciężka praca z młodzieżą owocują wysokimi  lokatami 

zajmowanymi przez młodych adeptów wędkarstwa.  Reprezentująca nasze Koła  juniorka Marta Kowalczyk 

w konkursie wiedzy wędkarsko-przyrodniczej w kategorii wiekowej do 12 lat zajęła pierwsze miejsce. 

Wielkim powodzeniem  cieszą się zawody organizowane przez ZO nad Zalewem Zemborzyckim z okazji 

Dnia Dziecka.  Zawody te  noszące w swej nazwie nazwisko naszego niezapomnianego Kolegi i przyjaciela 

dzieci i młodzieży Marka Kośmidra, pełniącego również przez wiele lat funkcje w Zarządzie Okręgu  i 

Zarządzie naszego Koła dostarczają nam wielu przyjemnych chwil i wiele radości. Największa reprezentacja 

z kół Okręgu Lubelskiego  biorąca udział w tej imprezie zdobywa często najwyższe laury, wzbogacając 

nasze Koło o kolejne puchary i trofea. Tak liczny wyjazd możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu  

Urzędu Miejskiego w Kocku, dzięki któremu pokrywane są koszty transportu i poczęstunku dla uczestników 

tego wyjazdu. 

W ramach akcji zarybieniowej przeprowadzanej przez Zarząd Okręgu nasze wody zostały zasilone znaczną 

ilością różnych gatunków ryb. Ponieważ nasze wody w roku ubiegłym dotknięte zostały  klęską  masowych 

zatruć planowe zarybienia przyczynią się w znacznych stopniu do szybszego odrodzenia się stanu 

liczbowego wielu gatunków, które  zostały w poważnym stopniu naruszone. Do rzek i zbiorników wodnych 

podległych naszemu Kołu trafiły znaczne ilości kroczka suma, tarlaka szczupaka oraz mieszanki rybnej 

składającej się głównie z karpia, karasia i lina. Nie zawsze działalność zarybieniowa  jest jednakowo dobrze 

rozumiana przez wszystkich kolegów wędkarzy. Wielu z nich widząc łatwą zdobycz nie pozwala na 

zaaklimatyzowanie się świeżo wpuszczonych ryb. Nie odnoszą skutku  częste kontrole przeprowadzane 

przez naszych kolegów, działających w społeczne straży wędkarskiej. Nasi strażnicy pod przywództwem 

Kolegi Waldemara Trojaka pomimo częstych akcji kontrolnych nie zdołają zmienić takiego podejścia wielu 

wędkarzy a właściwie pseudowędkarzy jeśli sami nie zrozumieją istoty zarybienia.. Stąd apel o zrozumienie 

i niestosowanie nieetycznych praktyk, dzięki czemu wszyscy wędkujący będą  mogli korzystać z 

przyjemności spędzania wolnego czasu nad naszymi wodami. 

Za zasługi w rozwoju wędkarstwa  w naszym Kole w roku bieżącym przedstawiono do odznaczenia 

medalem Zasłużony dla Wędkarstwa Lubelszczyzny Kolegę Prezesa Andrzeja Sałackiego oraz 

reprezentującego  Gospodarstwo Rybackie w Kocku  Witolda Rapacewicza. Odznaczenia te zostały 

przyznane.  

Tymi informacjami chciałbym zakończyć sprawozdanie z działalności naszego Koła za rok 2010.                                                                                                                                                                                      

                                                                                          Zarząd Koła PZW LESZCZ 

                                                                                                          w Kocku 


