
SPRAWOZDANIE 

Z działalności sportowej Koła PZW w Busku Zdroju w 2017 roku. 

 

 

 W bieżącym roku obecnej kadencji Kapitanat Sportowy działał  

w następującym składzie: 

Robert Wójcikiewicz - Kapitan Sportowy 

Jacek Kuza – członek zarządu Koła 

Piotr Opozda – członek zarządu Koła 

 

Podstawą działania Kapitanatu był plan pracy, terminarz imprez sportowych 

i preliminarz budżetowy. Wynikające z tych projektów zamierzenia sportowe zostały 

w całości zrealizowane. Współpracowano mimo rozdzielenia organizacji imprez dyscyplin 

wędkarskich od dyscyplin rzutowych z sekcją castingową, nad którymi pieczę sprawował 

członek Kapitanatu Sportowego, prezes klubu „SKISH” JacekKuza. Nadal na niwie sportu 

wędkarskiego prężnie działała sekcja „Szaniec” na czele z jej Kapitanem Sportowym 

Witoldem Gajewskim, oraz sekcja Stopnica z jej Kapitanem Sportowym Jackiem Sokolem. 

Zorganizowaliśmy 11 imprez w kole jak również braliśmy udział w różnych imprezach 

w dyscyplinach wędkarskich rangi rejonowej i okręgowej. 

Przy współudziale Zarządu Koła 29 kwietnia na zbiorniku w Radzanowie 

zorganizowano III zawody spławikowe strażaków o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W zawodach tych brali udział 

członkowie naszego koła kol. Robert Wójcikiewicz zajmując III miejsce  indywidualnie oraz 

drużynowo oraz kol. Piotr Bąk. 

1 maja na zbiorniku Radzanów odbyły się Spiningowe Mistrzostwa Koła. Startowało 

15 zawodników. Zwycięzcami ex aequo zostali: Tomasz Gręda i Michał Arabski, trzecie 

miejsce zajął Jacek Kuza. 

28 maja oraz 4 czerwca w Kazimierzy Wielkiej odbyły się dwu turowe Mistrzostwa 

Okręgu w wędkarstwie spławikowym. W zawodach tych stratowali reprezentanci Koła PZW: 

senior Andrzej Kucięba zajmując 27 miejsce oraz juniorka Alicja Kucięba zajmując 12 

miejsce w klasyfikacji generalnej. 

8 lipca na zbiorniku Radzanów odbyły się kolejne Towarzyskie zawody nocne metodą 

dowolną. Starowało 26 zawodników. Wygrał Piotr Bąk przed Adamem Szczukiewicz 

 Zbigniewem Mazur. 

16 lipca w Kazimierzy Wielkiej odbyły się pierwsze feederowe Mistrzostwa Okręgu 
w których uczestniczyli Mistrzowie Koła PZW Busko-Zdrój: kol. Piotr Bąk zajmując 29 
miejsce oraz Kamil Murawski zajmując 33 miejsce. 

23 lipca na zbiorniku Radzanów odbyła się II tura zawodów spławikowych GP Okręgu 

w których starowało dwóch naszych zawodników: Tomasz Gręda zajmując 20 miejsce oraz 

Renda Miłosz zajmując 27 miejsce. 

13 sierpnia na zbiorniku Radzanów odbyły się II zawody o Puchar sklepów Kosterów. 

W zawodach udział wzięło 22 zawodników. Wygrał Zbigniew mazur przed Piotrem Wilkus i 

Marcinem Połońskim. Należy w tym miejscu podziękować sponsorom, właścicielom sklepów 

wędkarskich Panu Jerzemu i Wojciechowi  Kosterom za ufundowanie wspaniałych nagród 

dla wszystkich uczestników zawodów. 

3 września w zawodach rejonowych w Morawicy startowała  drużyna w składzie: Piotr 

Opozda, Michał Owsiński i Robert Wójcikiewicz zajmując 3 miejsce  drużynowo. 

W spinningowych Mistrzostwach Okręgu które odbyły się w miejscowości Brody nie 

startował nikt z Koła. 



8 października odbyły się pierwsze zawody metodą dowolną pod nazwą „memoriał 

im. Henryka Kuzy”. Na starcie stanęło 24 zawodników Koła PZW Busko-Zdrój. Wygrał Piotr 

Wacławik przed Piotrem Opozdą i Miłoszem Rendą. Zwycięzca otrzymał okazały puchar 

przechodni. Podczas rozdania nagród oraz pucharu swoją obecnością zaszczycili Renata 

Kuza  wielokrotna medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw  Polski w 

castingu jak również Piotr Styczeń z żoną obecnie mieszkający w USA,  który również miał 

duże osiągnięcia na arenie międzynarodowej w dyscyplinie  rzutowej. 

Ponownie bardzo dużym zainteresowaniem, wśród kolegów wędkarzy cieszyły się 

zawody koła z cyklu Grand Prix. 

Zawody rozgrywane były w dyscyplinach: podlodowej, spławikowej, gruntowej 

i dowolnej. W pięciu rozegranych  imprezach z cyklu Grand Prix startowało w sumie 65 

zawodników nadmieniając, że we wszystkich zawodach z cyklu GP brało udział 4 

zawodników: Gręda Tomasz, Bąk Piotr, Wójcikiewicz Robert, i Szczukiewicz Adam. 

Klasyfikacja po każdych zawodach prowadzona przez Kapitana Sportowego była 

publikowana na stronie internetowej Koła jak również na Facebooku. Szczegółowe wyniki 

uzyskane przez członków naszego Koła w zawodach z cyklu Grand Prix Koła zawarte są w 

zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Po podsumowaniu wyników XIII cyklu Grand Prix okazało się, że tegorocznym 

zwycięzcą został kol. Bąk Piotr drugie miejsce zajął Jacek Kuza a trzecie Andrzej Kucięba. 

Spośród zorganizowanych przez nas imprez, z uzyskanym dzięki staraniom kilku 

członków zarządu, dofinansowaniem z Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój,  należy 

wymienić już tradycyjnie udany 39 Otwarty Konkurs z Okazji Dnia Dziecka  (do lat 15). W 

zawodach startowało aż 57 uczestników. Zwycięzca zawodów została Julia Skórska drugie 

miejsce zajęła Sara Szostak  a trzecie Michał Owsiński. Przy nagradzaniu startujących 

pomagał  Burmistrz Henryk Radosz. Duże podziękowania za zorganizowanie tego typu 

zawodów wymagających bardzo dużego nakładu pracy ze strony Kapitanatu Sportowego, 

należą się wielu członkom zarządu jak i innym wędkarzom, którzy byli obecni na zawodach.  

Po raz „dwunasty” zorganizowano otwarte zawody spławikowe dla młodzieży do lat 

18 pod nazwą „Przywitanie Lata”. W imprezie udział wzięło 28 zawodników.  Przy wspaniałej 

pogodzie i dobrej zabawie na podium stanęli: I miejsce – Natalia Kolarz drugie miejsce 

Kucięba Alicja trzecie miejsce Wilkus Filip.  

Należy nadmienić, że młodzi adepci wędkarstwa, którzy zajęli czołowe miejsca 

uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez Członków Koła.  

Reasumując w porównaniu do ub. roku zorganizowano większą ilość imprez, 

odnotowując znaczny wzrost frekwencji na zawodach. We wszystkich zawodach 

organizowanych w Kole złowiono 157kg ryb z czego 63kg złowiono w cyklu GP. 

W roku 2017 zgodnie z planem pracy prowadzone było szkolenie dla dzieci 

i młodzieży. Młodzi adepci zdobywali wiedzę na spotkaniach prowadzonych na zbiorniku 

Łowiska. Szkolenie miało charakter teoretyczny oraz praktyczny. W części teoretycznej 

uczono młodzież technik łowienia, robienia zanęt, montażu zestawów spławikowych. 

W części praktycznej pokazano jak wykonać poprawnie nęcenie, holowanie ryb a także 

rozpoznawanie ich.  

 Do tradycyjnego konkursu na największe ryby sezonu nie dokonano zgłoszeń. 

. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMACJA Z ROZGRYWANYCH ZAWODÓW  Z CYKLU GRAND PRIX oraz 
INNYCH ZAWODÓW ORGANIZOWANYCH W KOLE 

 
W roku 2017 w rozgrywanych zawodach  z cyklu Grand Prix wzięło udział  65 
członków Koła PZW ( w roku 2016 -54 osób). 
Punktowało 50 zawodników ( w roku 2017 – 46 osoby). 
Złowiono ryb o łącznej wadze: 62945g  ryb. ( w roku 2016 – 67145kg) 
Punktację we wszystkich zawodach cyklu Grand Prix uzyskało 4 zawodników. 
 
Zawody Podlodowe – I Grand Prix 
Udział wzięło- 13 zawodników /w 2016 -12zawodników/ 
Punktowało – 13 zawodników 
Waga łączna złowionych ryb – 7100 gram ( w roku 2016 - 7390 gram)  
 
1 miejsce – Mysior Grzegorz 
2 miejsce – Połoński Marcin  
3 miejsce – Grochowski Stanisław 
 
Towarzyskie Spławikowe Zawody  – „Otwarcie sezonu – II Grand Prix” 
Udział wzięło- 21 zawodników /w 2016 – 31 zawodników/ 
Punktowało – 13 zawodników 
Waga łączna złowionych ryb – 10665 gram /w roku 2015 - 4755 gram/ 
 
1 miejsce – Kucięba Andrzej 
2 miejsce – Bąk Piotr  
3 miejsce – Opozda Piotr 
 
Spławikowe Mistrzostwa Koła – III Grand Prix 
Udział wzięło- 20 seniorów i 2 kadetki /w 2016 - 7 seniorów oraz 3 juniorów/  
Punktowało ogółem – 12 zawodników 
Waga łączna złowionych ryb – 14100 gram /w roku 2016 -23495 gram/ 
 
Kategoria Senior: 
I miejsce – Wilkus Piotr 
II miejsce – Opozda Piotr 
III miejsce – Kuza Jacek 
 
W kategorii Kadet: 
I miejsce – Kucięba Alicja 
II miejsce – Kolarz Natalia 
 
 
Zawody metodą gruntową (feeder) – IV Grand Prix 
Udział wzięło- 13 zawodników /w 2016 – 12 zawodników/ 
Punktowało – 10 zawodników 
Waga łączna złowionych ryb – 19245 gram ( w 2016 - 10235 gram) 
 
1 miejsce – Bąk Piotr 
2 miejsce  - Murawski Kamil 
3 miejsce  - Renda Miłosz 
 



 
 
Finał Grand Prix – metoda dowolna – V Grand Prix 
Udział wzięło- 18 zawodników /w roku 2016 – 8 zawodników/ 
Punktowało – 14 zawodników 
Waga łączna złowionych ryb – 11750 gram / w roku 2016 - 19170 gram/ 
 
1 miejsce Mazur Łukasz 
2 miejsce Mazur Zbigniew 
3 miejsce Wójcikiewicz Robert 
 
 

INNE ZAWODY ORGANIZOWANE W KOLE 
 
Spinningowe Mistrzostwa Koła 
Udział wzięło- 15 zawodników / w 2016 roku - 12 zawodników/ 
Punktowało – 6 zawodników 
 
1 miejsce ex eaquo  Arabski Michał i Gręda Tomasz 
3 miejsce Kuza Jacek 
 
XXXIX  Zawody z Okazji Dnia Dziecka 
Udział wzięło- 57 zawodników /w roku 2016- 39 zawodników/ 
Punktowało – 43 zawodników 
Waga łączna złowionych ryb – 6010gram ( w 2016 - 4755 gram) 
 

1. Skórska Natalia   
2. Szostak Sara 
3. Owsiński Michał 
 
 
XII Zawody spławikowe dla dzieci imłodzieży do lat 18  - Przywitanie Lata 
Udział wzięło- 28 zawodników /  w roku 2016 -27 zawodników/ 
Punktowało – 11 zawodników 
Waga łączna złowionych ryb – 1610 gram (w 2016 - 10235 gram) 
 
 

1 miejsce – Kolarz Natalia 
2 miejsce – Kucięba Alicja  
3 miejsce – Wilkus Filip 
 
 
Towarzyskie Nocne Zawody metodą dowolną 
Udział wzięło – 26 zawodników ( w 2016 – 19 zawodników) 
Punktowało – 18 zawodników 
 

1. Bąk Piotr  
2. Szczukiewicz Adam  
3. Mazur Zbigniew  
Waga łączna złowionych ryb – 47745 gram ( w roku 2016- 24010 gram) 

 
 



 
 
II Towarzyskie Zawody o „Puchar sklepów Jerzego i Wojciecha Kosterów” 
Udział wzięło – 22 zawodników ( w roku 2016 – 11 zawodników) 
Punktowało – 17 
Złowiono ogółem: 19030 gram ryb ( roku 2016 – 14000 gram) 

 
1 miejsce – Mazur Zbigniew 
2 miejsce – Wilkus Piotr 
3 miejsce – Połoński Marcin 
 
I Memoriał im. Henryka Kuzy – zawody metodą dowolną 
Udział wzięło – 24 zawodników 
Punktowało – 12 zawodników 
Złowiono ogółem: 9830 gram ryb 
 

 
 

 
                                                                               Kapitan  Sportowy Koła 

 
                                                                                    Robert Wójcikiewicz 

 
 
Busko Zdrój -  styczeń 2018 rok 
 


