
Dnia  9 marca anno domini 1986 w Łęcznej w Hotelu nr 1 w obecności 47 wędkarzy-górników oraz Dyrektora Okręgu
PZW ob. Czarnasa, przedstawiciel ZZPG kol. Jan Witold Wójcik otworzył zebranie założycielskie koła wędkarskiego przy
Lubelsko Chełmskim Gwarectwie Węglowym. W trakcie zebrania wybrano pierwsze władze naszego koła. Prezesem został
członek Zarządu Okręgu kol. Zbigniew Kulczycki. Pozostali członkowie zarządu:

I v-ce Prezes     kol. Tomasz Żurek
II v-ce Prezes     kol. Wojciech Duszejko
Sekretarz     kol. Andrzej Dudziński
Gospodarz     kol. Wiesław Siusta
Kapitan sportowy   kol. Krzysztof Oszast
Komendant straży
Członek    kol. Lech Jaroszyński
Członek    kol. Jan Witold Wójcik
Członek     kol. Feliks Golas

Na zebraniu przyjęto program działania koła oraz teren działania, czyli 
jez. Rogóźno, wody kopalniane na zwałce, w Stefanowie i w Nadrybiu. Nowo wybrana komisja uchwał przedstawiła następującą
uchwałę:
-zorganizowanie miejsca rozpropagowania informacji PZW,
-wygospodarowanie pomieszczenia dla koła,
-budowa domku wędkarskiego na jez. Rogóźno,
-zniesienie opłat za wędkowanie nad jez. Rogóźno.
Na tym zakończono pierwsze zebranie „Koła Wędkarskiego Nr  64 w Bogdance”.



Dnia 11.05.1986 r. odbyły się pierwsze zawody wędkarskie dla członków naszego koła połączone z otwarciem sezonu
wędkarskiego 1986. Zawody odbyły się na rzece Śwince na odcinku od Łęcznej do Turowoli. Zawody wygrali:
I miejsce Homowicz Marek, II miejsce Kobrzyński Wojciech, III miejsce Żurek Tomasz.
Wśród juniorów najlepszy był Konopka Arkadiusz.
Po ogłoszeniu wyników wspaniały bigos był finałem tej pierwszej i od razu udanej imprezy.



W piątek 16.05.1986 r. o godz. 15 30 wyruszył z Bogdanki autobus nad jez. Rogóżno. Hasło „Czyn społeczny w ośrodku
wędkarskim” zmobilizował ok. 40 wędkarzy . Wykonano szereg pożytecznych prac m.in. remonty łodzi, porządkowanie terenu
ośrodka, prace konserwacyjne. Ten spontaniczny zryw wędkarski wniósł dużo optymizmu w przyszłą działalność koła.



Zawody wędkarskie o Puchar Prezesów  między kołami PZW Milejów, Łęczna, Bogdanka były pierwszymi 
zawodami, w których nasi reprezentanci zmierzyli się w sportowej walce z wędkarzami z innych kół. Zawody odbyły się nad
Wisłą, w Borowej dn. 08.06.1986r. Pierwszy start przyniósł sukces w postaci II miejsca drużynowo, II miejsce indywidualnie
(Marek Harasim), II miejsce wśród kobiet ( Małgorzata Janicka), II miejsce wśród juniorów ( Arkadiusz Konopka). Wręczenie
okazałego Pucharu dla zwycięzców z Łęcznej i wspólne ognisko oraz pieczone kiełbaski były miłym zakończeniem zawodów.



Serpelice, wycieczka na rz. Bug w dniach 12-13.07.1986r. Wyprawa na suma była pierwszą wycieczką wędkarską w
naszym kole. Całonocne „moczenie robaka” nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Nie zrażeni jednak tym wędkarze
przyjechali w dobrych humorach i z szerokimi planami na tego rodzaju wyprawy.



Niedziela wędkarska- impreza rekreacyjno sportowa, w której udział biorą rodziny wędkarzy. 20.07.1986 r. w Rogóźnie
odbyła się po raz pierwszy. Festyn rozpoczęli wędkarze zawodami z łodzi. Tą koronną konkurencje wygrał T. Niespodziewański.
W kolejnych konkurencjach uczestniczyły żony i dzieci wędkarzy, a były to m.in. kręgle, lotki, rzut do kosza, wędka szczęścia.
Najlepszą rodziną wędkarską LCHGW w 1986 r. Zostali Małgorzata, Janusz oraz Krystian i Michał Janniccy. Następnie na
wielkiej patelni usmażono złapane ryby a bigos i ognisko zakończyły tą bardzo udaną zabawę. Duża frekwencja wędkarzy i
rodzin wędkarskich skłoniły Zarząd naszego koła do wprowadzenia „Niedzieli wędkarskiej” w kalendarz corocznych imprez.



Tarnobrzeg 6-7.09.86 r. Odbyły się tam Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Federacji ZZG.
Wędkowano na sztucznych zbiornikach, zarybionych i dobrze utrzymanych przez miejscowe koło wędkarskie. Nasze koło
reprezentowali koledzy: Żurek, Janicki, Harasim, Kobrzyński. W pierwszym dniu zawodów w konkurencji indywidualnej kol.
Harasim zajął  14 miejsce. Tego samego dnia na wieczornym ognisku w konkursie na najlepszy dowcip wędkarski kol. Harasim
zdobył I nagrodę (haczyki „Mustad”). W drugim dniu zawodów drużyna zajęła VI miejsce a kol. Harasim w swoim sektorze był
trzeci. Z ciekawostek zawodów był fakt, że zdobywca Pucharu złowił amura na ciasto naszego kolegi Kobrzyńskiego. Były to
pierwsze zawody (udane) o randze ogólnopolskiej, w których brali udział reprezentanci naszego koła.



Wdniach 27-28.09.1986r. odbyła się wycieczka na ryby do Annopola nad Wisłę. Solidne przygotowanie do wyprawy
miało zagwarantować taaką rybę! Pomimo pięknej pogody sukcesów nie zanotowano, ale wycieczkę uznano jednomyślnie za
bardzo udaną.



O”Rybę Jesieni 1986”. Pod takim hasłem w dniu 26.10.1986r. odbyła się impreza kończąca pierwszy sezon wędkarski.
Zawody odbyły się w Rogóźnie, w licznej obsadzie 46 wędkarzy.
Na zakończenie imprezy było wręczenie nagród, dyplomów, proporczyków, a później ognisko i pieczenie ryb i kiełbasek.



Oficjalne zakończenie sezonu, dość bogatego w imprezy wędkarskie było okazją do podsumowań i wniosków z
działalności koła. Jest ono bowiem jedną z liczniejszych organizacji naszego Przedsiębiorstwa, liczy ok. 200 członków 
(koniec 1986). Liczba ta ciągle rośnie, co jest efektem prężnej i widocznej działalności Zarządu oraz sympatyków wędkarstwa.
Bilans działalności i dokonań w minionym roku był następujący:
-świetlica w hotelu nr1 została urządzona i adoptowana na siedzibę koła,
-wykonane zostały tablice informacyjne (cechownia, hotel nr 1),
-rozprowadzony został wśród członków znaczek koła i wykonany proporczyk (konkursy),
-powołany został rzecznik oskarżenia (kol. Konopka) i sąd organizacyjny ( przew. Kol. Janczyk),
-rozprowadzone zostały zezwolenia na jeziora PGRyb, regulaminy i kalendarze PZW,
-organizacja  imprez sportowych rekreacyjnych oraz wycieczek wędkarskich, 
-przejęcie ośrodka w Rogóźnie jako ośrodka sportów wędkarskich, a w związku z tym zarybienie jeziora narybkiem karpia,
karasia, jazia, szczupaka i amura,
-działalność gospodarcza związana z ośrodkiem w Rogóźnie(remont pomostu, łodzi itp.),
-powstanie straży wędkarskiej.
Tak kształtująca się działalność naszego koła byłaby niemożliwa bez poparcia i pomocy (zwłaszcza finansowej) ze strony dyrekcji
LCHGW oraz związku zawodowego. Tyle było wydarzeń, oczywiście tych ważniejszych w minionym , pierwszym sezonie Koła
Wędkarskiego Nr 64 w Bogdance.



Projekt proporczyka wykonali:
   -Sławomir Zakrzewski

               -Waldemar Chargot



Dnia 15.03.1987r. Odbyło się drugie Walne Zebranie członków naszego koła. W obecności 72 wędkarzy Prezes omówił
działalności koła w 1986 roku, program na 1987 rok a także sprawozdanie  finansowe i ochronę wód. Następnie sprawozdanie
komisji rewizyjnej przedstawił  przewodniczący, a skarbnik omówił preliminarz na 1987r. Sympatycznym akcentem zebrania było
wręczenie wyróżniającym się działaczom wędkarskim ( kol. Żurek Tomasz i Kulczycki Zbigniew) srebrnych odznak PZW. Po
wysłuchaniu dyskusji wędkarzy, poruszającej problemy koła, głos zabrał Dyrektor Zarządu Okręgu Jan Czarnas. Na zakończenie
Komisja Uchwał przedstawiła do zatwierdzenia projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Koła PZW Nr 64.



Czyn społeczny stał się formą aktywnego i pożytecznego wypoczynku wędkarzy w naszym kole. W sobotę 21.03.87r. w
Rogóźnie  stawiło się 12 wędkarzy. Głównym celem było wbijanie pali pod przyszły, nowy pomost. Pomost usytuowany jest w
gęstych trzcinach-miejscu dobrych brań karpia, lina , karasia. Po wykonaniu szkieletu pomostu był jeszcze czas na ognisko i
„grzańca”.



Rano 8 maja 1987 r. dwie nasze drużyny wyjechały do Ślesina k/Konina, by reprezentować Koło na Mistrzostwach
Polski Górników w Wędkarstwie Spławikowym. W składzie drużyny K-1 znaleźli się koledzy: Tomasz Żurek, Janusz Janicki i
Marek Harasim. Drużynę Gwarectwa reprezentowali koledzy: Wojciech Kobrzyński, Edmund Kania i Andrzej Konopka.
Kapitanem sportowym drużyn i fotografem był kol. Sławomir Zakrzewski. 
Po przyjeździe o godz. 16 na miejscowym boisku uroczyście z orkiestra górniczą, podniesieniem flag, otwarto Mistrzostwa.
Następnie 30 drużyn przemaszerowało przez miasteczko by pod pomnikiem pomordowanych przez hitlerowców złożyć kwiaty.
Wieczorem wspaniała kolacja była początkiem towarzyskiego spotkania przy piwku, gawędkach i video.
Następnego dnia tj. 9 maja o godz 8 rozpoczęły się zawody. Zawodnicy zostali rozstawieni w trzech sektorach na 3 km odcinku
wzdłuż brzegu kanału.



Ryba wędkarzom dopisała bo złapano jej łącznie 350 kg. Po obiedzie po komisyjnym ważeniu ryb oraz liczeniu punktów
ogłoszono wyniki i rozdano nagrody. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali od organizatorów pamiątkowe proporczyki,
znaczki i plakietki. Potem była wymiana klubowych proporczyków i adresów, co miało przypieczętować zawarte tu w Ślesinie
przyjaźnie. Wieczorem łapaliśmy w kanale z gruntu węgorza. Łupem padło kilka sztuk.

Rano niestety trzeba było wracać do domu, chodziarz żal nam było opuszczać ten piękny ośrodek Kopalni Węgla
Brunatnego w Koninie.

Powrót nie odbył się bez przeszkód. Popsuł się nam samochód i musieliśmy wracać pociągiem.



Kolejna impreza w tym roku to „Otwarcie sezonu '87”. Odbyła się ona nad jez. Rogóźno w dn. 17.05.87r. W doskonale
przygotowanym ośrodku wędkarskim otwarcie stało się małym festynem. Uroczyste wciągnięcie flagi koła, później zawody na
wodzie, wędkowanie z pomostu, bigos, ognisko, piwko w kufelku, to wszystko stworzyło miłą atmosferę i świetną zabawę.
Rozpoczęcie drugiego, bogatego w imprezy sezonu było bardzo udane i zapowiadało liczną obsadę na najbliższych imprezach i
zawodach.



Federacja ZZG zorganizowała w Staszowie w dn. 24-25.05.87r. Spławikowe Zawody Wędkarskie Górników o Puchar
Przewodniczącego. Wędkowano na pięknym zalewie Chańcza . Drużyna w składzie: koledzy Harasim, Janicki, Skiba, Kobrzyński
zajęła bardzo dobre IV miejsce. Duża w tym zasługa kol. Skiby, który złowił największą rybę zawodów-karpia o wadze 4,6 kg.
Wieczorem odbyło się uroczyste zakończenie zawodów oraz rozdanie nagród i upominków.



Borowa nad Wisłą. Odbyły się tam d. 07.06.87r. zawody wędkarskie o mistrzostwo naszego koła. Po zaciętej walce z
udziałem 37 zawodników wygrał kol. Andrzejkiewicz Jan (1426 pkt.), drugi był kol. Harasim Marek (1399 pkt.) a trzeci był 
kol. Świtacz Stanisław (1281 pkt.). Wśród kobiet zwyciężyła kol. Janicka Małgorzata, a wśród juniorów Janicki Krystian. Po
rozdaniu nagród, ognisku i bigosie prawie do wieczora można było sobie jeszcze powędkować. Była to kolejna bardzo udana
impreza.



Gołąb i rzeka Wisła. Odbył się tam dn.14.06.87r. II Trójmecz kół PZW Bogdanka, Łęczna, Milejów. Puchar Przechodni
zdobyli wędkarze naszego koła. Indywidualnie zwyciężył kol. Świtacz Stanisław, drugi był Pawlak Zbigniew-obaj z naszej
kadry. W zawodach tych oprócz zwycięzców na wyróżnienie zasłużyli: Janicka Małgorzata, Janicki Janusz i Skiba Witold.
Bardzo dobre warunki do wędkowania stworzyły rywalizację sportową na wysokim poziomie, a w efekcie tego była pokaźna ilość
złowionych ryb.



Letnia Spartakiada TKKF, w ramach której rozegrano drużynowe zawody wędkarskie, odbyła się dn.28.06.87r.  
nad jez. Rogóźno. W trzech sektorach A,B,C wędkowało 44 wędkarzy. Wśród 13 drużyn zwyciężył Oddział Mechaniczny IV w
składzie: kol. Baczyński Piotr, kol. Wójcik Jan i kol. Kluczynski Tadeusz. Imprezę zakończyły konkursy i zabawy dla licznie
przybyłych (ok. 80 osób) na zawody kibiców i rodzin wędkarzy.  



Swiętem  rodzin wędkarskich była II „Wędkarska Niedziela”. Zorganizowana była w dn. 19.07.87r. nad jez. Rogóźno w
sposób wzorowy. Uczestnicy w liczbie ok. 100 osób bawili się wyśmienicie. Liczne konkursy i zabawy dostarczyły dużo emocji i
radości, zwłaszcza dla najmłodszych. 



Eliminacje strefowe do Pucharu Prezesa Zarządu Okręgu , których  byliśmy organizatorami, odbyły się 16.08.87r. w
Wólce Profeckiej na rz. Wiśle. Zajęliśmy tam II miejsce za ekipą ZRG. Oto rezultaty naszej kadry: kol. Janczyk Teresa-IIm. w
kat. kobiet , kol. Jabłoński Adam-III m. w kat. juniorów, kol. Pawlak Zbigniew -I m. w sektorze C, kol. Skiba Witold-II m. w
sektorze B, kol. Świtacz Stanisław- III m. w sektorze A. 



Pstrąg, brzana, świnka były celem wyprawy na rz. San w dn. 11-13.09.87 r. 20 wędkarzy z naszego koła przy pięknej
pogodzie próbowało szczęścia wędkując od świtu do nocy. Wprawdzie rezultaty były nikłe (3 brzany i 3 świnki) , ale teren
rozpoznany jako wymarzony dla wędkarzy. W planie obowiązkowo kilka wycieczek w te malownicze okolice.



Zakończenie sezonu wędkarskiego '87 było ostatnia imprezą naszego koła. Zawody odbyły się dn.11.10.87 r. w
Rogóźnie. Piękna pogoda i coraz większa popularność wędkarstwa wśród górników ściągnęły nad jezioro ok. 150 osób, w tym 58
startujących. Wyniki połowów były niestety marne, ale zwycięzców wyłoniono:
I m. kol. Niespodziewalski Tadeusz
II m. kol. Janicki Janusz
III m. kol. Janicki Michał (junior)



Przy ognisku i pieczonych kiełbaskach można było podsumować kolejny, chyba udany sezon. Wszystkie zaplanowane
imprezy doszły do skutku ( olbrzymia zasługa kapitana sportowego kol. Harasima Marka). W/w oraz kol. Janicki Janusz
przebywali w Czchowie w dn. 26.09-04.10.87 r. na centralnym kursie instruktorów wędkarstwa. Ich kwalifikacje na pewno
przydadzą się w przyszłej działalności koła oraz w szkoleniu wędkarskim a zwłaszcza młodzieży.

Działalność rekreacyjna i sportowa przy obecnym stanie liczebnym koła ok. 300 osób , byłaby niemożliwa bez poparcia i
pomocy TKKF „Skarbek”, służb socjalnych oraz Związku Zawodowego. Zwłaszcza zarybienie jez. Rogóźno ( w tym roku
narybek karpia, szczupaka i karasia) obciążyło znacznie konto naszego koła. Dla podniesienia wydajności rybackiej, oraz dla
zwiększenia atrakcyjności jeziora dla wędkarstwa winno być prowadzone coroczne zarybianie. Odbywa się ono pod kierunkiem
rzeczoznawcy SITR ichtiologa mgr inż. Zbigniewa Girsztowtta, który wykonał ponadto operat dotyczący jez. Rogóźno
(kompleksowa analiza wody, roślinności, ryb itp.). W dziedzinie ochrony wód na uwagę zasługuje fakt uznania naszej działalności
przez Zarząd Okręgu, który wyróżnił nas przyznaniem 12 miejsc w Rybackiej Straży Społecznej funkcjonującej pod nadzorem
Straży Państwowej. Straż ta została wyłoniona z pośród aktywnych w ochronie wód wędkarzy i wyposarzona została w
odpowiednie legitymacje oraz znaczki i praktycznie przystąpiła do działania.


