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Słowo wstępne 
 
Szanowni Koledzy. 
 

Oddajemy w Wasze ręce biuletyn 
informacyjny, w którym zawarliśmy wiele 
informacji przedstawiających życie koła w 2014 
roku. 

Znajdziecie tu informacje o odbytych 
zawodach, wyprawach wędkarskich naszych 
członków, zdjęcia łowionych ryb i wiele innych. 

Zapraszamy też Was do regularnego 
odwiedzania naszej strony internetowej i 
naszego Facebook’a. Chcemy abyście również 
brali aktywny udział w ich współredagowaniu. 
Łamy naszej strony są otwarte dla każdego 
członka koła Noted. 

Zapraszamy też Was do aktywnego 
udziału w życiu koła w sezonie 2015. Dla Was 
organizujemy m.in. zawody wędkarskie i 
spotkania nad wodą. 

Biuletyn informacyjny podsumowujący 

cały sezon opracowaliśmy po raz pierwszy i 

jeżeli spotka się z Waszą akceptacją, będziemy 

chcieli opracowywad go na zakooczenie 

każdego roku.  

Proszę o Wasze opinie dotyczące 

biuletynu, strony internetowe, Facebook’a i 

działalności Koła. 

 

 

Redaktor Biuletynu 

Administrator strony www i Facebook’a 

 

Krzysztof Stróżyoski 

wedkarz@op.pl 
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Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Koła 

Zebranie odbyło się 23.02.2014 w drugim 
terminie ze względu na niewystarczającą frekwencję. 
Odbyło się w Drawsku w świetlicy na Przystani Yndzel. W 
zebraniu udział wzięło 23 członków koła. 

Zebranie otworzył Prezes Koła Jacek  Sikora 
witając przybyłych członków i przedstawiciela ZO – 
Bogdana Tomaszewskiego. 

Na początku przedstawiciel okręgu Bogdan 
Tomaszewski wręczył Krzysztofowi Stróżyoskiemu srebrną 
odznakę PZW. 

Przewodniczącym zebrania został Jacek Sikora, a 
na protokolantem Krzysztof Stróżyoski. 

Protokół z poprzedniego zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego odczytał Krzysztof Stróżyoski. 
Protokół został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 
Dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków. 

Prezes Koła odczytał sprawozdanie z działalności 
koła za 2013 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący 
Sądu Koleżeoskiego odczytał sprawozdanie Sądu 
Koleżeoskiego. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte 
bez uwag. 
Przystąpiono do dyskusji. 

Przedstawione zostało pismo ZO  informujące o 
zakazie wędkowania w odległości 50m od śluz. 
Przedstawiona interpretacja spotkała się z ogólnym 
niezadowoleniem. Uczestnicy zebrania uznali że 
interpretacja RZGW nie jest zgodna z prawem.  Bogdan 
Tomaszewski poinformował, że podobne stanowisko w tej 
sprawie mają wędkarze z Czarnkowa. Postanowiono złożyd 
wniosek o wystąpienie do ZO o uzyskanie oficjalnej 
wykładni tego przepisu, a nie na bazowaniu na 
interpretacji RZGW. 

Krzysztof Stróżyoski zadał pytanie Bogdanowi 
Tomaszewskiemu jakie były przesłanki ZO uchwalając 
możliwośd wykupienia ulgowej składki okręgowej przez 
wszystkich członków PZW z innych okręgów. Uważa, że jest 
to działanie na szkodę kół będących na granicy okręgu – 
takich jak koło Noted Drawski Młyn. Bogdan Tomaszewski 
poinformował że nie zna tej sprawy ponieważ niestety nie 
uczestniczył w tym posiedzeniu ZO. Krzysztof Stróżyoski 
złożył wniosek do ZO, aby nie podejmował takich uchwał w 
następnych latach. 

Mirosław Sikora zaproponował aby w Zawodach 

Spławikowych o Puchar Zarządu z punktacji wyłączyd 

ukleję. 

Krzysztof Stróżyoski zaproponował złożenie 
wniosku do ZO o wprowadzenie górnych wymiarów 
ochronnych ryb. Zaproponował aby obowiązywały takie 
same wymiary jak w sąsiednim okręgu gorzowskim. 

Tadeusz Stróżyoski zapytał o aktualne 
porozumienia i opłaty na 2014. Odpowiedzi udzielił 
skarbnik Krzysztof Dymek i sekretarz Krzysztof Stróżyoski. 

Wiktor Nawrot zaproponował aby zarybianie Noteci 

w bieżącym roku przeprowadzid powyżej śluzy w Drawskim 
Młynie w okolicy mostu kolejowego, lub „na promie”. 

Bronisław Krystek zapytał o możliwośd organizacji 
wycieczki wędkarskiej. Poinformowano, że podejmowane 
próby organizacji wycieczek w poprzednich latach nie 
spotkały się wystarczającym zainteresowaniem członków 
koła, dlatego organizacja wycieczki w bieżącym roku nie 
zostanie podjęta. 

Piotr Kokot zaproponował aby zorganizowad 
sprzątanie brzegów Noteci, przede wszystkim na odcinku od 
mostu kolejowego do „promu”. 

Jacek Sikora zaproponował aby w zawodach na 
rozpoczęcie i zakooczenie sezonu wprowadzid wpisowe 10zł. 
Na tym dyskusję zakooczono. 
 
Jacek Sikora przedstawił plan pracy koła na 2014, który został 
przyjęty bez uwag jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Krzysztof Dymek 
odczytał wnioski nad którymi przeprowadzono głosowania. 
 

Wnioski do Zarządu Okręgu: 

1. Interpretacja przepisu „śluzy” – jednogłośnie ZA, 
2. Składka krajowa – jednogłośnie ZA, 
3. Górne wymiary ochronne ryb – 18 ZA, 2 PRZECIW, 1 
WSTRZYMUJĄCY, 
4. Nie wprowadzad 50% składki okręgowej dla 
wszystkich członków PZW – jednogłośnie ZA, 
5. Zarybianie Noteci powyżej śluzy w Dr.Młynie – 21 
ZA, 1 PRZECIW, 1 WSTRZYMUJĄCY, 
 

Wnioski do Zarządu Koła: 

1. Wykluczenie uklei z punktacji w zawodach o Puchar 
Zarządu – jednogłośnie ZA, 
2. Wprowadzenie wpisowego 10zł w zawodach na 
rozpoczęcie i zakooczenie sezonu – 22 ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY 
3. Przeprowadzid sprzątanie brzegu Noteci – 20 ZA, 3 
WSTRZYMUJĄCE 
 

Na zakooczenie Bogdan Tomaszewski przedstawił informację 
odnośnie zarybieo na okolicznych wodach. Wyjaśnił sytuację 
prawną jezior, które należały do Pana Dubkiewicza. 

Na tym przewodniczący dziękując wszystkim za przybycie 

zakooczył zebranie. 

 

Krzysztof Stróżyoski 
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„Wędkarz zobowiązany jest utrzymad w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 

minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.” 
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW 

Sprzątaliśmy 

Noted 

W sobotę 5 kwietnia 2014 po 

południu spotkaliśmy się aby 

posprzątad Noted w okolicach 

Drawskiego Młyna. Na 

miejscu zebrało się 9 osób. 

Zebraliśmy kilkanaście dużych 

worków śmieci. Szczególne 

podziękowania należą się 

kolegom spoza zarządu koła 

którzy uczestniczyli w 

sprzątaniu, oraz małemu 

Mateuszowi, który dzielnie 

wspierał nas w sprzątaniu. 

Sprzątanie zakooczyło się 

wspólną kiełbaską przy 

ognisku. 

 
Zebraliśmy ok.350kg śmieci 
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ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Zawody Spławikowe Rozpoczęcie Sezonu 
W niedzielę 13 kwietnia 2014 odbyły się pierwsze w  roku 

zawody wędkarskie naszego koła. Na przystani Yndzel w 

Drawsku zebrało się 20 zawodników z naszego koła. 

Rywalizacja rozpoczęła się o godzinie 13.15 i trwała 3 

godziny. Na początku niestety pogoda nas nie 

rozpieszczała; nie dośd, że intensywnie wiało to jeszcze 

zaczęło padad. Nie wskazywało to na możliwośd 

osiągnięcia dobrych wyników w łowieniu. Na szczęście 

deszcz okazał się przelotny i w koocu ustał, wiatr jednak 

utrudniał łowienie do kooca. 

Po trzech godzinach rywalizacji okazało się, że z rybami 

nie jest jednak tak źle. Mimo, że poszczególne wyniki nie 

były imponujące to zawodnicy mogli pochwalid się m.in. 

ładnym linem, karasiem czy też okazałymi płociami. 

Zawody wygrał Dawid Pankowski z wynikiem 852pkt, 

drugie miejsce zajął Marek Pankowski 837pkt, a trzecie - 

Józef Sikora 791pkt. Wyniki wszystkich zawodników dostępne są w zakładce "Wyniki zawodów" na 

naszej stronie internetowej. Ogólnie ryby złowiło 13 zawodników. Na siedem pierwszych miejsce 

czekały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego. 

Na zakooczenie wszyscy spotkali się przy ognisku na wspólnym pieczeniu kiełbaski. 
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OSIĄGNIĘCIA NASZYCH CZŁONKÓW 

XV Memoriał Henryka Gębskiego w Lędyczku 
Członkowie naszego koła brali udział 25.05.2014 

w Lędyczku w towarzyskich zawodach muchowo-

spinningowych im. Henryka Gębskiego.  

W tym roku Drawski Młyn reprezentowany był 

przez Adriana, Wojtka, Waldka i Krzysztofa. W 

zawodach udział wzięło 35 zawodników,  którzy 

startowali w kategorii muchowej lub 

spinningowej. Zawody tradycyjnie zostały 

rozegrane na Gwdzie i jej dopływach. Nasz start 

musimy uznad za udany - 2 członków naszego 

teamu znalazło się w pierwszej dziesiątce 

najlepszych zawodników. Waldek z pstrągiem 

35cm zajął 6 miejsce, a Krzysztof ze szczupakiem 

51cm zajął 10 miejsce. Pozostałej dwójce niestety 

nie udało się złowid wymiarowej ryby. Jednak nie 

zajęte miejsce najbardziej liczy się w tych 

zawodach - najważniejsze to sportowa 

rywalizacja na "żywej rybie" i jak zwykle bardzo 

udana biesiada i spotkanie z kolegami. 

Dziękujemy organizatorowi i sponsorom za udaną 

imprezę i wszystkim uczestnikom za sportową 

rywalizację i spotkanie. 
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ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Spławikowe Mistrzostwa Koła 

1 czerwca 2014 odbyły się nad Notecią w 

Drawskim Młynie Spławikowe Zawody o 

Mistrzostwo Koła Noted Drawski Młyn. 

Zawody rozpoczęły się o godzinie 7.00 i 

trwały 3 godziny. W zawodach udział 

wzięło 16 zawodników - członków Koła 

Noted. 

Początek rywalizacji napełnił większośd 

zawodników dużymi nadziejami na bardzo 

dobre wyniki, gdyż po pierwszym zanęceniu 

i zarzuceniu wędek złowiono kilka ładnych 

płoci. Niestety płocie przestały brad już po 

kilkunastu minutach zawodów i nadzieje na 

dobre wyniki rozwiały się wraz z 

narastającymi podmuchami wiatru. Do 

kooca rywalizacji zawodnicy mogli już liczyd 

jedynie na zazwyczaj niezawodne ukleje. 

Chod wiatr znacznie utrudniał skuteczne 

łowienie tych zawodniczych rybek, to w 

ustaleniu koocowych wyników one liczył się 

najbardziej. 

 

I tak tytuł Spławikowego Mistrza Koła 2014 z 

wynikiem 817pkt zdobył Dariusz Sikora. Dodad 

należy, że Darek był najmłodszym zawodnikiem 

wśród wszystkich startujących i zdobył ten 

zaszczytny tytuł już po raz drugi z rzędu. Drugie 

miejsce zdobył  Tadeusz Stróżyoski z wynikiem 

733pkt, a trzecie Jacek Sikora z wynikiem 676pkt. 

Po zakooczeniu zawodów wszyscy posilili się 

wyśmienitym bigosem i kiełbaską z ogniska. 
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Pierwszego czerwca nad Notecią w Drawskim 

Młynie odbyły się tradycyjne zawody 

wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Nad 

brzegiem  tej rzeki od lat spotykamy się na 

zawodach z tej okazji.  

Zawody te organizowane od wielu 

lat  przez  nieduże,  liczące  około  100  człon-

ków Koło  PZW  „Noted”  na  stałe wpisały  się 

w  tradycję obchodów Dnia Dziecka w naszej 

okolicy. Co roku na polanie nad Notecią 

tłumnie zjeżdżają się całe rodziny by dzieci 

mogły wziąd udział w  tej  imprezie. 

Frekwencja w naszych zawodach od wielu  lat 

wynosi około stu zawodników, a nie sposób 

zliczyd towarzyszących im opiekunów, 

członków rodzin i kibiców. To właśnie 

sprawia, że ku naszej radości zawody te stają 

się wielkim rodzinnym piknikiem.  

   Ciekawą  tradycją  naszych  zawodów  jest  

to,  że  każde  startujące  w  zawodach  dziec-

ko  otrzymuje nagrodę rzeczową i prowiant w 

postaci słodyczy, owoców, napoju i kiełbaski 

na wspólne ognisko po 

zawodach.  Podtrzymanie  tej  tradycji  stawi

amy  sobie  jako  priorytet  w  organizacji  tej 

 imprezy, ponieważ uważamy że każde 

dziecko zasługuje na nagrodę po "trudnych 

zmaganiach z rybami". 

    Organizacja  takiej  imprezy  nie  byłaby mo

żliwa  bez  wsparcia  organizacji  i  instytucji z 

zewnątrz. Od wielu lat udaje nam się bardzo 

pozytywnie współpracowad z Urzędem Gminy 

Drawsko, 

naszą  Radą  Sołecką,  Okręgiem  Nadnotecki

m  PZW,  a  także  wieloma  przedstawiciela-

mi biznesu.  

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 93 

dzieci z całej okolicy. Dzieci startowały w 2 

kategoriach wiekowych. Zawody rozpoczęły  

ZAWODY DLA DZIECI 

Wędkarski Dzieo Dziecka 
się o godzinie 14.00 i trwały 1,5 godziny. 

Pogoda dopisała, dlatego wszyscy zawodnicy 

łowili do samego kooca. 

  Wśród łowionych ryb zdecydowanie 

przeważały ukleje. Mimo to niektórzy mieli 

szczęście złowid również inne gatunki ryb jak 

chociażby ładne płocie, klenia, świnkę i karasia. 

   Po zakooczeniu zawodów, zważeniu ryb i 

podliczeniu wyników okazało się że w młodszej 

kategorii wygrał Szymon Dymek, który złowił 

650 gram ryb; drugie miejsce zajęła Wiktoria 

Wojtkowiak łowiąc 640 gram ryb; trzecie 

miejsce zajęła Alicja Zawileoska z 530 gramami 

złowionych ryb. Największą rybę w tej kategorii 

- klenia - złowiła również Alicja Zawileoska. 

W starszej kategorii zwyciężył Tomasz Helwich 

łowiąc 670 gram ryb; drugie miejsce zajął 

Przemysław Grzybowski - 560 gram; trzecie 

miejsce przypadło Mateuszowi Sikorze - również 

560 gram ryb. Największą rybę w starszej 

kategorii złowił Damian Michalski - karaś 115 

gram. 

    Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu 

kategoriach, oraz łowcy największych ryb 

otrzymali puchary i statuetki. Wszystkie 

startujące dzieci otrzymały natomiast nagrody 

rzeczowe, które mogły sobie same wybierad w 

kolejności zgodnej z zajmowanymi miejscami. 

   W trakcie zawodów zarząd koła zorganizował 

możliwośd bezpłatnego zdania egzaminu na 

kartę wędkarską. Z okazji tej skorzystało sześd 

osób. Liczymy, że po załatwieniu niezbędnych 

formalności w Starostwie Powiatowym osoby te 

zostaną członkami naszego koła. 

  

   Na zakooczenie spotkania wśród wszystkich 

uczestników przeprowadzono loterię, w której 

można było wygrad dodatkowo wartościowe 

nagrody ufundowane przez sponsorów. 
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Dziękujemy za pomoc i wsparcie w organizacji zawodów następującym 

organizacjom, firmom i osobom prywatnym: 

 

Urząd Gminy Drawsko,  

Rada Sołecka Drawski Młyn,  

Odlewnia Żeliwa Drawski S.A.,  

Okręg Nadnotecki PZW w Pile,  

Nadleśnictwo Potrzebowice,  

Piekarnia Promyk Pęckowo,  

Bank Spółdzielczy Wieleo,  

FIL-KAM Wieleo,  

DANEX Rosko,  

BACCA Drawski Młyn,  

Zakład Obróbki Odlewów Drawski Młyn,  

THULE Huta Szklana,  

Sklep Wędkarski E.Kazimierczak Krzyż,  

Sklep Wędkarski A.Wasiak Drawsko,  

Kwiaciarnia E.Kowal Drawsko,  

Noris Drawski Młyn,  

Sklep U Grażyny Pęckowo,  

Zakład Kanalizacji i Wodociągów  

Sp. z o.o. Drawsko,  

 

GEOMARK M.Kawczyoski Drawski Młyn,  

Modelarnia Sp. z o.o. Drawski Młyn,  

Sklep Monopolowy U Mariana Krzyż,  

KLINIK-KOMP B.Rusin Krzyż,  

REHA-MED M.Zdanowska Wieleo,  

PPHU Mechanik K.Jaworski Drawski 

Młyn,  

Sołtys Drawska,  

Sklep U Ireny Drawski Młyn,  

Sklep S.M. Kapuścioscy Drawski Młyn,  

Zakład Elektromechaniczny S.Helak 

Pęckowo,  

GUT-MIX E.Gutkiewicz Białobrzegi,  

Zbigniew Jęcz Krzyż,  

Arcom A.Dolny Drawsko,  

Anna i Adam Soboo Drawski Młyn. 
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Galerię z wszystkimi zdjęciami z zawodów można zobaczyd na 

naszym Facebooku 

www.facebook.com/drawskimlyn 

http://www.facebook.com/drawskimlyn
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OSIĄGNIĘCIA NASZYCH CZŁONKÓW 

Szczupak Doliny Rurzycy 

W niedzielę 8 czerwca 

uczestniczyliśmy w 

zawodach wędkarskich 

Szczupak Doliny Rurzycy 

2014. Zawody odbywały się 

na trzech jeziorach Krępsko 

Górne, Krępsko Średnie i 

Dąb. Bazą zawodów była 

stanica Wrzosy nad jeziorem 

Krępsko Średnie. Z 

Drawskiego Młyna 

pojechaliśmy w 

czteroosobowym składzie: 

dwa Krzysztofy, Waldek i 

Wojtek.  

Na zbiórce o godzinie 7.00 stawiło się 75 zawodników. Łowienie rozpoczęło się o godz. 7.30 i trwało 

7 godzin do godziny 14.30. 

Ciepły poranek i bezchmurne niebo zapowiadały upalny dzieo i tak też było - temperatura w słoocu 

sięgała 30 stopni C. Niestety złowienie wymiarowej ryby, która mogła się liczyd w klasyfikacji, nie 

było proste. Wielu zawodników łowiło szczupaki jednak niewymiarowe. Również nasz Krzysztof miał 

szczupaka, któremu do magicznych 50cm zabrakło kilku cm. Podobnie rzecz się miała z okoniami, 

które dosłownie setkami pływały i brały w pobliżu brzegów jednak do wymaganych 20cm im trochę 

brakowało. Szczęście uśmiechnęło się jednak do Wojtka, który na początku zawodów złowił 

szczupaka 51cm. Do kooca zawodów sytuacja w naszym "team'ie" się niestety nie zmieniła, jedynie 

Wojtek potwierdził swoje umiejętności i złowił jeszcze wymiarowego okonia. 

 
Po zakooczeniu zawodów i 

powrocie do bazy okazało 

się jednak, że mimo 

dużych problemów ze 

złowieniem wymiarowych 

ryb, z kompletami do wagi 

przyszło 5 zawodników (3 

komplety szczupaków i 2 

komplety okoni). Koocowa 

klasyfikacja przedstawiała 

się następująco: 
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1. Wojciech Szymaoski - Trzcianka 3595pkt 

2. Paweł Wiśniewski - Czarnków 3525pkt 

3. Paweł Polewski - Wałcz 2635pkt 

4. Michał Wysocki - Ujście 2550pkt 

5. Hieronim Stasiak - Wałcz 1735pkt 

6. Krzysztof Ustrzycki - Wałcz 1325pkt 

7. Konrad Leszczyoski - Szamocin 1190pkt 

8. Paweł Szycko - Szamocin 1175pkt 

9. Wojciech Tomczak - Człopa 1110pkt 

10. Leszek Czech - Wałcz 1095pkt 

 

Ogólnie sklasyfikowanych zostało 30 zawodników którzy złowili ryby, a Wojtek zajął ostatecznie 

dobre 12 miejsce. Pozostała nasza trójka niestety bez ryb, ale mamy nadzieję że następnym razem  

będzie lepiej. 

Serdecznie dziękujemy za ufundowanie 

kamizelek sędziowskich dla naszego 

koła firmie REHAMED Marta 

Zdanowska. 

Mamy nowe kamizelki sędziowskie 
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ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Puchar Sołtysa Drawskiego Młyna 
W niedzielę 13 lipca na Festynie 

Rodzinnym w Drawskim Młynie 

odbyło się wręczenie pucharów i 

nagród dla najlepszych zawodników 

w zawodach spławikowych o Puchar 

Sołtysa Drawskiego Młyna. Zawody 

odbyły się wcześniej 29 czerwca nad 

Notecią. Zawody które są już 

rozgrywane od kilku lat mają 

charakter otwarty; każdy może 

wziąśd w nich udział pod warunkiem 

posiadania pozwolenia na połów w 

wodach ON PZW. W obecnych 

zawodach udział wzięło 19 

zawodników, w tym koledzy z koła 

Złota Rybka z Piły. Tym razem nasi 

miejscowi zawodnicy okazali się 

bardzo gościnni i pierwsze dwa 

miejsca zajęli właśnie koledzy z Piły: 

1. Filip Godlewski 1414pkt 

2. Jarosław Błaszczyk 845pkt 

trzecie miejsce zajął nasz zawodnik 

Marek Pankowski z wynikiem 

697pkt.  

Dodad należy, że koledzy z Piły zrzekli 

się nagród rzeczowych na rzecz 

kolejnych w klasyfikacji zawodników, 

a także przywieźli ze sobą 

dodatkowe upominki którymi 

obdarowali startujących. Serdecznie 

dziękujemy za ten gest. 

Impreza odbyła się w bardzo 

przyjaznej atmosferze za co 

dziękujemy uczestnikom, a sołtysowi 

Drawskiego Młyna Panu Piotrowi 

Krystkowi za zasponsorowanie 

pucharów, nagród i zorganizowanie 

napojów i poczęstunku dla 

zawodników. 
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NASZE RYBY 

W Noteci można 

złowid jeszcze 

ładne ryby 
 

 

 

 
 

 

 

Leszcze złowione przez Prezesa Jacka w lipcu w 

Noteci 
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ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Puchar Zarządu Koła 
W niedziele 27.07 na Noteci na 

Przystani Yndzel w Drawsku odbyły się 

zawody spławikowe o Puchar Zarządu 

Koła Noted Drawski Młyn. W 

zawodach wzięło udział 18 

zawodników, którzy łowili przez 3 

godziny - od 6.30 do 9.30. Zgodnie z 

decyzją walnego zebrania z 

klasyfikacji została wyłączona ukleja. 

Wobec tego w łowionych rybach 

dominowały krąpie i płocie - trafiły się 

też nieduże klenie. Pogoda dopisała - 

już od samego rana było bardzo 

ciepło i niemal bezwietrzne. Po 

trzygodzinnych zmaganiach zwycięzcą 

został Dawid Pankowski z wynikiem 

2610pkt, drugie miejsce zajął Rafał 

Helwich z wynikiem 1782pkt, a trzecie 

- Piotr Kokot 1428pkt. Po zakooczeniu 

zawodów wszyscy spotkali się przy 

ognisku gdzie zjedliśmy kiełbaskę i 

zostały wręczone puchary i drobne 

upominki dla zwycięzców. 

firma GUT-MIX jest 

sponsorem naszych 

zawodów z okazji 

Dnia Dziecka 

POLECAMY 

Spławiki GUT-MIX 



BIULETYN INFORMACYJNY DLA CZŁONKÓW KOŁA NOTED DRAWSKI MŁYN 
 

 
16 

 

  
ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Spinningowe Mistrzostwa Koła 
3 sierpnia na przystani Yndzel w Drawsku 

odbyły się zawody spinningowe o Mistrzostwo 

Koła. W zawodach udział wzięło 12 członków 

koła. Zawody rozpoczęły się o 5.30 i trwały 4 

godziny do 9.30. Zawodnicy mogli łowid na 

odcinku Noteci od śluzy w Krzyżu do śluzy w 

Drawskim Młynie. Pogoda typowo wakacyjna, 

już od rana słooce grzało na bezchmurnym 

niebie, temperatura w granicach 30st. C i 

tylko delikatne podmuchy wiatru. Nie wróżyło 

to dużej aktywności drapieżników i jedynie 

bolenie od czasu do czasu zdradzały swoją 

obecnośd atakując widowiskowo stada uklei. 

Oprócz tego rano udało się zaobserwowad 

bobra pływającego sobie po Noteci. 

Po czterech godzinach łowienia zawodnicy do 

wagi przynieśli jedynie okonie, a dokładnie 

pięciu zawodników. Złowiono również kilka 

niewymiarowych okoni i szczupaki, którym 

również do regulaminowych 50cm trochę 

brakowało. 

Pięciu zawodników przyniosło do wagi po 1 

okoniu, spośród których największą okazała 

się ryba Henia Wilguckiego z Pęckowa (177g) i 

tym samym zdobył on tytuł Spinningowego 

Mistrza Koła 2014. Pamiętamy też, że Noted 

w Drawsku jest dla kolegi Henia bardzo 

szczęśliwa, bo zawody te nie były pierwszymi 

jakie wygrał na tym łowisku. Drugie miejsce 

zajął Zbyszek Przybylski z Wielenia, którego 

okoo ważył 95g, a okoo trzeciego w 

klasyfikacji Krzysia Dymka z Drawskiego 

Młyna był zaledwie o 5g lżejszy. Czwarte 

miejsce zajął Mirek Sikora z Pęckowa z 

okoniem 76g, a piąte Jacek Sikora z 

Drawskiego Młyna (okoo 72g). Na 

zakooczenie spotkaliśmy się przy ognisku 

gdzie zjedliśmy kiełbaskę i Prezes J.Sikora 

wręczył trzem pierwszym zawodnikom 

puchary. 
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ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Puchar Prezesa OŻ Drawski SA 
21 września nad jeziorem Moczydło w 

Marylinie zorganizowaliśmy dla 

członków koła  zawody wędkarskie o 

Puchar Prezesa Odlewni Żeliwa 

Drawski SA. Zawody rozegrano w 

dwóch kategoriach spinningowej i 

spławikowej. Pierwsze odbyły się 

zawody spinningowe, w których od 

6.00 rano udział wzięło 10 

zawodników. Niestety całkowita 

zmiana pogody wpłynęła 

prawdopodobnie na słabe wyniki. Po 

cieplej i słonecznej sobocie niedzielny 

poranek przywitał nas dośd 

intensywnymi, przelotnymi opadami 

deszczu. Tylko dwóch zawodników 

złowiło ryby: Krzysztof Dymek 

zwyciężył łowiąc 3 okonie, a 2 miejsce 

zajął Rafał Helwich z 1 okoniem. 
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Zawody spławikowe rozpoczęły 

się w deszczu o 10.45. Do 

rywalizacji stanęło również 10 

zawodników. Po pewnym czasie 

deszcz ustał i nawet się lekko 

rozpogodziło. Niestety również 

w tej konkurencji ryby nie były 

zbyt skłonne do współpracy. 

Łowiono przede wszystkim 

pojedyncze drobne płotki i 

wzdręgi. Ryby były bardzo 

chimeryczne i brały wyłącznie w 

pobliży roślinności. Szczęście 

mieli ci zawodnicy, którzy 

wylosowali stanowiska w 

sąsiedztwie rdestnic.  Tak jak 

Henryk Wilgucki, który wygrał 

zawody, osiągając wynik 

999pkt. Drugie miejsce zdobył 

Jerzy Kokot z wynikiem 737pkt, 

a trzecie Rafał Helwich z 

wynikiem 523pkt. Kolejne 

miejsca zajęli: 

4. Mirosław Sikora 487pkt 

5. Jacek Sikora 284pkt 

6. Sebastian Zdanowski 232pkt 

7. Stróżyoski Tadeusz 121pkt 

Zawody mimo niezbyt 

sprzyjającej pogody i niedużej 

frekwencji odbyły się jak zwykle 

w bardzo przyjacielskiej i miłej 

atmosferze. Dziękujemy też 

prezesowi Odlewni Drawski S.A.  

Panu Ryszardowi Kielczykowi za 

ufundowanie pucharów i 

cieszymy się, że impreza ta na 

stałe wpisała się do naszego 

kalendarza. 
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  FOTOREPORTAŻ - ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Puchar Wójta Gminy Drawsko 
Kwiejce jez. Piast – 19 października 2014 

W 

oczekiwaniu 

na wyniki -

humory 

dopisywały 

Wojtek 

„w akcji” 

Odprawa przed 

zawodami 
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Piękne okonie 

Wojtka 

Zwycięzcy 

zawodów z 

Wójtem – 

Markiem 

Tchórzką 

Uczestnicy 

zawodów 
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Nasze ryby - 2014 
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Więcej informacji znajdziecie na: 

www.pzw.org.pl/drawskimlyn 

oraz 

na naszym Facebook’u 

www.facebook.com/drawskimlyn 

Zapraszamy do regularnego odwiedzania 

naszej strony. 

Zawsze znajdziecie tam: 

- aktualne informacje o zawodach, 

- informacje z życia koła, 

- relacje z zawodów, 

- relacje z wypraw wędkarskich naszych członków, 

- konkursy 

i wiele innych ciekawych informacji. 

 

Zachęcamy też do współredagowania naszej strony. 

Przesyłajcie swoje materiały na adres wedkarz@op.pl 

 

 

http://www.pzw.org.pl/drawskimlyn
http://www.facebook.com/drawskimlyn
mailto:wedkarz@op.pl
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 Zostao członkiem 

naszego Koła 

Dajemy więcej 

niż inni!!! 


