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Słowo wstępne 
 
Szanowni Koledzy. 
 

To kolejny już, drugi biuletyn 
informacyjny, w którym zawarliśmy wiele 
informacji przedstawiających życie koła w 2015 
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 
Noteć. 

Zapraszamy też Was do aktywnego 
udziału w życiu koła w sezonie 2016. Dla Was 
organizujemy m.in. zawody wędkarskie i 
spotkania nad wodą. 

Proszę o Wasze opinie dotyczące 

biuletynu, strony internetowe, Facebook’a i 

działalności Koła. 

 

 

Redaktor Biuletynu 

Administrator strony www i Facebook’a 

 

Krzysztof Stróżyński 

wedkarz@op.pl 
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Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Koła 

15 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze członków 

Koła Noteć Drawski Młyn. Zebranie rozpoczęto w drugim 

terminie ze względu na niewystarczającą frekwencję. 

Odbyło się w Drawskim Młynie w świetlicy wiejskiej. W 

zebraniu udział wzięło 27 członków koła. 

Zebranie poprowadził Prezes Koła Jacek  Sikora witając 

przybyłych członków i przedstawiciela ZO – Edwarda 

Ziopaję. 

Odczytano protokół z poprzedniego zebrania 

sprawozdawczego , który  został przyjęty bez uwag 

jednogłośnie. Dokonano też wyboru komisji uchwał i 

wniosków w składzie Krzysztof Dymek, Bartłomiej 

Radgowski i Waldemar Stachowiak.  

Prezes Koła Jacek Sikora odczytał sprawozdanie z 

działalności koła za 2014 rok. W związku z nieobecnością 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej odczytał Krzysztof Stróżyński. Tadeusz Stróżyński 

odczytał sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie 

sprawozdania zostały przyjęte bez uwag jednogłośnie. 

Przystąpiono do losowanie wśród wszystkich członków koła 

nagród rzeczowych – 3 kołowrotków Ryobi. Nagrody 

wylosowali Wojciech Kościelski, Roman Krystek i Eryk 

Barłóg. 

W związku z rezygnacją z pracy w zarządzie Piotra Piątka i 

Mirosława Sikory przeprowadzono wybory uzupełniające 

do zarządu koła. Na kandydatów do zarządu koła 

zaproponowano Sebastiana Zdanowskiego i Piotra Dugasa, 

których kandydatury zostały przyjęte większością głosów. 

W związku ze śmiercią członka komisji rewizyjnej 

S.Bielawskiego przystąpiono do wyboru uzupełniającego. 

Nowym członkiem komisji został Bartłomiej Radgowski. 

W trakcie dyskusji poruszono m.in. ciągle nie rozwiązany 

problem łowienie na kanałach przy śluzach na Noteci. 

Mimo nieustających działań nie zmieniła się jak dotąd 

sytuacja z interpretacją przepisów dotyczących śluz na 

Noteci. Podjęto m.in. rozmowy z Wojewodą Wielkopolskim, 

zwrócono się też o pomoc do ZG PZW. 

Poruszono problem porozumień i braku możliwości 

łowienia w sąsiednich okręgach. Pojawiły się głosy, że być 

może korzystniejsze dla wędkarzy byłoby połączenie się 

okręgów i stworzenie jednego okręgu wielkopolskiego. 

Wielu wędkarzy ubolewa też nad brakiem możliwości 

wniesienia opłaty krajowej. Wędkarze chcą aby była to opłata 

dodatkowa możliwa do wykupienia na zasadzie 

dobrowolności. 

Przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Rzeki Drawy i 

Bukówki przygotowany został wniosek  w sprawie 

wprowadzenia zakazu zabierania pstrąga potokowego i 

lipienia, oraz przedłużenia odcinka górskiego rzeki Bukówki. 

Pod wnioskiem zebrane zostały podpisy i przekazany został 

E.Ziopaji. 

Wędkarze zainteresowani są również dokładną informacją na 

jakich odcinkach zarybiana jest Noteć; niestety okręg traktuje 

Noteć jako jeden obwód rybacki i takich informacji nie podaje 

w swoim opracowaniu. Zawnioskowano aby w przyszłości ZO 

dokładnie przedstawiał na jakich odcinkach obwodu 

rybackiego Noteci były zarybienia. 

Nadal kontrowersje budzą rejestry połowów; wędkarze 

uważają że dokonywane wpisy nie są wiarygodne i chcą aby 

zlikwidować rejestry połowów. W innych okręgach one nie 

obowiązują więc jest możliwość prawna aby ich nie stosować. 

Zwrócono też uwagę na problemy z brakiem informacji o 

bieżącej działalności zarządu okręgu.  Wiele kół  tak jak nasze 

nie ma bezpośredniego przedstawiciela w okręgu i przez to 

nie posiada aktualnych informacji z prac zarządu okręgu. 

Zawnioskowano aby protokoły z posiedzeń ZO były przesyłane 

do kół lub dostępne na stronie internetowej okręgu. 

Skarbnik K.Dymek poinformował o terminach sprzedaży 

znaczków i wysokości składek na rok 2015, a prezes Jacek 

Sikora przedstawił plan pracy koła. 

Na koniec przegłosowano zebrane w trakcie dyskusji wnioski i 

przewodniczący dziękując wszystkim za przybycie zakończył 

zebranie. 

Krzysztof Stróżyński 
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SPRZĄTALIŚMY BRZEGI JEZIORA PIAST W 

KWIEJCACH 

W sobotę 11 kwietnia sprzątaliśmy brzegi jeziora 

Piast w Kwiejcach. W akcji zorganizowanej 

wspólnie przez Koło Wędkarskie Noteć z 

Drawskiego Młyna i Sołtys Kwiejc Panią Anię 

Zaćmińską wzięło udział 14 osób. Mimo tak licznej 

grupy uczestników było co robić. Przeprowadzona 

dzień wcześniej przy okazji patrolu straży rybackiej 

wizja lokalna wskazała, że śmieci będzie bardzo 

dużo.  

Efekty sobotniej akcji przerosły jednak znacznie 

nasze oczekiwania. Obchodząc dokładnie jezioro 

zebraliśmy niewyobrażalną ilość śmieci. Prosta 

analiza zebranych odpadów wskazała, że 

"śmieciarzami" są nie tylko wędkarze, ale też w 

znacznym stopniu osoby wypoczywające na 

jeziorem i niestety też sami mieszkańcy. 

Liczymy na to, że wysiłek uczestników akcji nie 

zostanie zniweczony i osoby korzystające z jeziora 

w najbliższej przyszłości spowodują, że otoczenie 

jeziora pozostanie czyste i nie wróci nigdy do stanu 

poprzedniego. 
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WYDARZENIA 

Maryliński Świat Ryb 
W sobotę 21 marca nad Jeziorem Moczydło w Marylinie 

odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej 

"Maryliński świat ryb". Oficjalnej uroczystości towarzyszyły 

występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Piłce, 

zakończenie sezonu przez Morsy z Drawska i koncert 

młodych artystów z naszej gminy. Nie zabrakło też 

konkursów i gier dla najmłodszych widzów.  

Więcej informacji na www.gminadrawsko.pl 

(źródło: www.gminadrawsko.pl) 
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OSIĄGNIĘCIA NASZYCH CZŁONKÓW 

II Ogólnopolskie Zawody Spinningowe pod patronatem sklepu 

e-rybka.pl 

Ekipa z naszego koła w 4-osobowym składzie 

(Waldek, Jacek, Krzysztof i Krzysztof) 

uczestniczyła w II Ogólnopolskich Zawodach 

Spinningowych pod patronatem sklep e-

rybka.pl 

Zawody odbyły się w niedzielę 12 kwietnia na 

rzece Warcie w Obrzycku, a organizatorem 

zawodów był Klub Spin-Ice z Szamotuł. 

Zawody odbywały się na "żywej rybie", a w 

klasyfikacji liczyły się tylko klenie, jazie i 

okonie. Pozostałe drapieżniki, które 

zazwyczaj interesują spinningistów 

posiadają jeszcze okresy ochronne i nie 

wolno ich łowić. 

Wyniki zawodów nie były niestety delikatnie 

mówiąc imponujące. Okazało się, że ryby w 

największej rzece naszego regionu jeszcze 

nie obudziły się z zimowego snu. A być może 

słabe wyniki wytłumaczyć można 

zmieniającą się pogodą - po ciepłej i bardzo 

przyjemnej sobotniej aurze, niedziela 

przywitała nas niższą temperaturą i dość 

silnymi podmuchami zimnego wiatru. 

Zawody wygrał zawodnik, który złowił 

jednego, nieco ponad 30cm jazia; drugie 

miejsce zajął nieduży trochę ponad wymiar 

ochronny kleń, a kolejne miejsca to 

pojedyncze okonie również niezbyt 

imponujących rozmiarów. Mimo to, a może 

właśnie dlatego, wypada pogratulować 

wszystkim, nielicznym zawodnikom, którzy 

zaliczyli punktowane ryby. 

Nasza czwórka niestety tym razem - 4 x 

ZERO. Wyjazd uznajemy jednak za udany. 

Gratulacje dla organizatorów za sprawną 

organizację tak imponującej imprezy i 

podziękowania za gościnność i bardzo miłą 

atmosferę. 
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OSIĄGNIĘCIA NASZYCH CZŁONKÓW 

Spinningowo-muchowy Memoriał H.Gębskiego w Lędyczku 

W minioną sobotę uczestniczyliśmy w towarzyskich zawodach 

muchowo-spinningowych Memoriał Henryka Gębskiego w 

Lędyczku. W zawodach udział wzięło 42 wędkarzy, którzy 

łącznie złowili 16 pstrągów. Zawody jak zwykle odbyły sie na 

"żywej rybie", a potwierdzeniem złowionej ryby było zdjęcie 

zrobione z miarką i identyfikatorem. Wprowadzono w tym roku 

też pewną modyfikację regulaminu - w punktacji liczyły się tylko 

i wyłącznie pstrągi. 

Nasza ekipa pojechała do Lędyczka już w czwartek wieczorem, 

aby jeszcze w piątek potrenować przed oficjalnymi zawodami. 

Podczas treningu Krzysztof złowił ładnego klenia 50cm. 

Podczas zawodów ryby brały chociaż w większości 

niewymiarowe. Jedyną wymiarową rybą z naszego TEAM'u 

złowił Wojtek zajmując 8 miejsce. 

Zwycięzcami zawodów zostali: 

1. Mariusz Kopiński z Ostrowca 

2. Arkadiusz Deja ze Złotowa 

3. Robert Aniserowicz z Piły 

Jak zwykle zawody przebiegły w przyjacielskiej atmosferze, a biesiada przy ognisku pozwoliła na 

spotkanie z nieraz długo niewidzianymi kolegami i wymianę wielu cennych doświadczeń. 

Dziękujemy też Irkowi Gębskiemu i jego żonie Monice za zaproszenie, gościnność i wspaniale 

zorganizowaną imprezę. 
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ZAWODY DLA DZIECI 

Wędkarski Dzień Dziecka w obiektywie 
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Galerię z wszystkimi zdjęciami z zawodów można zobaczyć na 

naszym Facebooku 

www.facebook.com/drawskimlyn 
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WYDARZENIA 

Wyróżnienie z okazji 25-lecia samorządu Gminy Drawsko 

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy 

ważne wyróżnienie w uznaniu za pracę i 

zaangażowanie w rozwój gminy Drawsko. 

Nagrodę z rąk Wójta Gminy Drawsko 

Marka Tchórzki i Przewodniczącego Rady 

Gminy Edwarda Wiewiórki odebrał Prezes 

Koła Jacek Sikora podczas gali jaka odbyła 

się w niedzielę 31 maja 2015 w drawskim 

amfiteatrze. 

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie. 

Jest nam niezmiernie miło, że samorząd 

gminy dostrzega naszą pracę na rzecz nie 

tylko wędkarzy, ale również dzieci i całego 

społeczeństwa. 

WYDARZENIA 

Jezioro Piast w Kwiejcach - wędkujemy na preferencyjnych zasadach 

Informujemy, że istnieje 

możliwość dokonywania opłat 

za wędkowanie na jeziorze 

Piast w Kwiejcach 

bezpośrednio ze strony 

internetowej Urzędu Gminy 

Drawsko. Przypominamy też, 

że członkowie Koła 

Wędkarskiego Noteć w 

Drawskim Młynie mogą 

wędkować na w/w jeziorze na 

preferencyjnych warunkach 

wykupując 12-miesięczne 

pozwolenie za jedyne 50zł. 



BIULETYN INFORMACYJNY DLA CZŁONKÓW KOŁA NOTEĆ DRAWSKI MŁYN 
 

 
11 

 

 

  

ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Wyniki 

ROZPOCZĘCIE SEZONU 

SPŁAWIK 

1. Mirosław Sikora 

2. Marek Pankowski 

3. Jacek Sikora 

 

MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIK 

1. Rafał Helwich 

2. Jerzy Dudek 

3. Grzegorz Świątek 

 

PUCHAR SOŁTYSA 

DRAWSKIEGO MŁYNA 

1. Jacek Sikora 

2. Marek Pankowski 

3. Stanisław Banasiak 

 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 

SPINNING 

1. Adrian Tymek 

2. Jacek Sikora 

3. Krzysztof Stróżyński. 
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ZAWODY DLA CZŁONKÓW KOŁA 

Spinningowe Zakończenie Sezonu 
Zawody odbyły się w niedzielę 18.10 nad 

Wartą. W zawodach uczestniczyło 20 członków 

naszego koła. Jedynymi wymiarowymi rybami 

jakie udało się złowić były okonie. 

 

Pierwsze miejsce zajął Adrian Tymek z 4 

okoniami (434pkt), 2 miejsce Jacek Sikora - 2 

okonie (177pkt), 3 miejsce Krzysztof Stróżyński 

- 1 okoń (140pkt), 4 miejsce Waldemar 

Stachowiak - 1 okoń (100pkt) i 5 miejsce 

Krzysztof Dymek - 1 okoń (67pkt). 

Pozostali zawodnicy niestety bez ryb. Wszyscy, 

którzy złowili ryby uhonorowani zostali bonami 

pieniężnymi na zakup sprzętu wędkarskiego. 
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Nasze ryby - 2015 
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WYDARZENIA 

Spotkanie Wigilijne 
24 grudnia w samo południe 

grupa członków naszego koła, ich 

rodziny i dzieci spotkali się na 

Przystani Yndzel aby złożyć sobie 

świąteczno-noworoczne życzenia i 

przełamać się opłatkiem. 

Symbolicznie uwolniliśmy też 

karpia, który w doskonałej 

kondycji odpłynął w wody 

przystani. 
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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 

 

 

Zostań członkiem naszego Koła 
Sprzedaż znaczków przez luty, marzec, kwiecień w każdy 

poniedziałek w siedzibie Koła w godz. 16.00-17.00 


