
Wspomnień czar na przestrzeni 35lat koła PZW 

KWK Nowa Ruda 

 

Był to czas  inwestycji na stawach w Ścinawce Dolnej. W tym czasie zakupiliśmy 

używany kontener z przeznaczeniem na  pomieszczenie socjalne. Wcześniej 

postawiliśmy wiatę. Stara dyżurka już nie nadawała się do użytku, wysłużyła 

swoje lata i musiała zostać rozebrana. Mniej więcej w tym czasie powstała 

nasza strona internetowa, dzięki czemu mogliśmy wszystko udokumentować 

okiem aparatu i obiektywem kamery. Poniżej prezentuję filmik z transportu 

zakupionego kontenera. 

https://youtu.be/gIDINU_xsws 

Oczywiście nie tylko samymi pracami żyło koło. W dni wolne od pracy wędkarze 

uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, koło organizowało 

różne  zawody wędkarskie. Na te zawody byli zapraszani koledzy z innych kół 

naszego Okręgu. Nasze sztandarowe zawody to z Okazji Dnia Dziecka i Puchar 

Wójta gminy Nowa Ruda. 

https://youtu.be/TbqkRaFCUmQ 

 

Po wyremontowaniu kontenera, nastąpił demontaż wspomnianej dyżurki           

i rekultywacja terenu. W tym miejscu powstała droga dojazdowa do obydwu 

stawów. Wszystkie te prace odbywały się w czwartki każdego tygodnia. Jak 

widać na nagraniach, chętnych do tych prac nie było zbyt wiele. Zwykle byli to 

ci sami wędkarze . Koło w tym czasie liczyło ponad czterystu członków.  

https://youtu.be/XE254AE-efg 

Aby móc łowić ryby, musieliśmy o nie dbać na bieżąco. W początkowym okresie 
do stawu trafiało około 1 tony ryby rocznie, głównie to był karp, karaś, amur. Te 
zarybienia były finansowane z naszych pieniędzy. Okręg Wałbrzyski zarybiał 
tylko zbiornik zaporowy w Dzikowcu, którym opiekuje się nasze koło.  Ten 
zbiornik również musimy na bieżąco doglądać, a pracy tam jest zwykle sporo. 

https://youtu.be/gIDINU_xsws
https://youtu.be/TbqkRaFCUmQ
https://youtu.be/XE254AE-efg


A więc kosimy trawę, naprawiamy drogę dojazdową, sprzątamy śmieci po 
wędkarzach i wiele innych prac, których nie brakuje. 
https://youtu.be/QgP3apS6Qec 

https://youtu.be/igSqtJccsTY 

W tym roku zorganizowano trzy nietypowe edycje zawodów spławikowych, 

które odbyły się  w „Harendzie” w Ludwikowicach Kłodzkich. Były to 

niezapomniane chwile spędzone na łonie natury z rodziną. Do dzisiaj wędkarze 

wspominają uroki tamtych dni. 

https://youtu.be/EvR1TLrNEUE 

 

W tym roku został wymurowany grill ,projektantem i głównym budowniczym 

był Ryszard Małodobry. 

https://youtu.be/n8-SPpktgho 

Z przyjemniejszych rzeczy w tym roku koło zorganizowało Zawody Wędkarskie 

o Puchar Wójta Gminy Nowa Ruda na akwenie w Dzikowcu. Te zawody 

rokrocznie cieszą się dużą frekwencją. Nie bez powodu, bo i akwen pięknie 

położony wśród lasu, a co najważniejsze dość ładnie zarybiony, ryby tutaj nie 

brakuje .  

https://youtu.be/CdZfDOKV49g 

Oczywiście to nie jedyne zawody, jakie koło organizuje rokrocznie. Takich 

imprez organizujemy sporo. Nasi wędkarze również uczestniczą w różnych 

zawodach wędkarskich organizowanych przez inne koła z naszego Okręgu  

zdobywając puchary i dyplomy. Dla przykładu prezentuję Zawody Wędkarskie 

zorganizowane przez Okręg w Wałbrzychu. 

https://youtu.be/ejcXuN5aMtE 

Kolejne prace nad zalewem w Dzikowcu, utwardzenie drogi na całej długości, 

odbudowa zagrody na śmieci oraz wycinanie krzewów porastających na brzegu 

zbiornika. 

https://youtu.be/oeRnJ_5YDYY 
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https://youtu.be/n8-SPpktgho
https://youtu.be/CdZfDOKV49g
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Rok jubileuszowy dla naszego koła.  Obchodziliśmy 30 –lecie naszego istnienia 

w strukturach PZW. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt gościć koła ościenne na 

jubileuszowych zawodach wędkarskich zorganizowanych przez nasze koło na 

stawach w Ścinawce Dolnej. 

https://youtu.be/G5_3_yI77xc 

Rokroczne zarybianie naszych stawów za pomocą specjalistycznego sprzętu 

zakupionego przez Okręg Wałbrzyski. Tym razem był to dorodny karp. 

https://youtu.be/2FptrtrQMvQ 

W tym roku mieliśmy Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego koła. 

https://youtu.be/-Sr8fEw5sI4 

 

 Dobrym pomysłem okazał się wyjazd na Targi Poznańskie „Rybomania 2014”.   

Zorganizował ten wyjazd wiceprezes naszego koła Krzysztof Palarz. Uczestnicy  

mieli okazję poznać nowy sprzęt do łowienia ryb. 

https://youtu.be/yYBi5cwCR1I 

Po raz pierwszy w tym roku nasze koło organizuje Zawody Charytatywne w celu 

wspomożenia leczenia chorych dzieci. Cała kwota zebrana z zawodów oraz z 

aukcji zostaje przekazana na ręce rodziców jako pomoc w kosztownej 

rehabilitacji. 

https://youtu.be/06n69ePx9wA 

Kończymy tegoroczny sezon wędkarki bardzo ciekawymi zawodami parami. 

https://youtu.be/Y5gw180whXM 

 

Największa inwestycja w tym roku to remont dolnego stawu. Możliwe to było 

dzięki Okręgowi w Wałbrzychu, który wyasygnował na ten cel lwią część 
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kosztów. Nasze koło dołożyło tylko niewielką  brakującą część gotówki. Prace 

trwały od stycznia do późnej jesieni. 

https://youtu.be/9Sp5MdgSb5s 

Organizujemy kolejne cykliczne Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy 

Nowa Ruda oraz Zawody Wędkarskie z Okazji Dnia Dziecka. 

https://youtu.be/9KerzsgaRgA 

https://youtu.be/BsvQzo1x-fI 

  

Niełatwy to był rok dla naszego koła, wszystko za sprawą  wydry, która 

zagnieździła się na naszych stawach. Jedynym rozwiązaniem był montaż 

elektrycznego pastucha, który gwarantował nam przepłoszenie niechcianego 

intruza z łowiska.

 

Koło organizuje kolejne zawody wędkarskie tym w Bartnikach. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=BAIOHg4_ap0 

Prezes naszego koła również corocznie organizuje swoje zawody wędkarskie .W 

tym roku był to akwen w Dzikowcu. Zbiornik ten cieszy się dużym 

powodzeniem  wśród wędkarzy. 

https://youtu.be/9Sp5MdgSb5s
https://youtu.be/9KerzsgaRgA
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https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=8bcMrkLAUQk 

 

Jak nie wydra to brak wody na stawach, następna bolączka i utrapienie.              

Z powodu niskiego poziomu wód gruntowych brakuje nam wody w stawach,     

z tego powodu stawy nie są zarybiane sukcesywnie przez Okręg w Wałbrzychu. 

Postanowiono wykonać odwiert  i poszukać wód gruntowych niżej  . Koło znów  

zwraca się do Okręgu o pomoc finansową .Latem tego roku zadanie to zostaje 

zrealizowane przez specjalistyczna firmę. Firma znajduje wodę na głębokości 

około 40 m.

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=8bcMrkLAUQk


 

 

 Aby móc korzystać z tej wody, musieliśmy zakupić pompę głębinową. Do tego 

potrzebna jest energia elektryczna. Mamy co prawda agregat prądotwórczy, ale 

ten generuje duże koszty. Nie pozostaje nam nic innego podpisać umowę z 

Turonem o dostarczenie energii elektrycznej do naszych stawów w Ścinawce 

Dolnej. Wszystko jest na dobrej drodze i spodziewamy się zakończenia prac na 

początku tego roku. 

 Całość opracował R.Telus 


