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Porządek 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków 

Koła PZW OSW Rogóżno 
w dniu 17.12.2017 r. 

 
 

 
1. Otwarcie obrad, przywitanie gości. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.  
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybory Komisji 

- Mandatowej  
- Uchwał i Wniosków 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła. 
6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień 
7. Sprawozdania: 

- z działalności Zarządu Koła 
- z działalności Komisji Rewizyjnej 
- z działalności Sądu Koleżeńskiego 

8. Przedstawienie planu pracy Koła, preliminarza budżetowego i Kalendarza 
Imprez Sportowych. 

10.Dyskusja nad sprawozdaniami. 
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
12. Podjęcie Uchwał i Wniosków. 
13. Zakończenie obrad. 

 
 

Zarząd Koła 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Koła PZW OSW Rogóźno w 2017 roku. 

 

Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy. 

Rok 2017 to pierwszy rok nowej kadencji 2017 – 2020. W dniu dzisiejszym składamy 

sprawozdanie z rocznej działalności. 24 kwietnia 2017 roku odbywał się Okręgowy Zjazd 

Delegatów Okręgu PZW w Lublinie. W zjeździe tym uczestniczyli Kol Marek Harasim i Jan 

Sadowski. Kol. Jan Sadowski został wybrany do Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Kol. 

Harasim został delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów PZW.  

Tak jak w latach poprzednich, Zarząd koła wspólnie z Komisją Rewizyjną i Sądem 

Koleżeńskim, realizował program nałożony przez Walne Sprawozdawczo Wyborcze 

Zgromadzenie Członków Koła z 2016 roku. Takie działanie w dużym stopniu pozwalało 

podejmować wyważone decyzje, zwłaszcza, że dokonany wybór nowego składu Zarządu jak 

i organów koła wzmocniły te działania. W okresie sprawozdawczym Zarząd koła działał w 

jedenastoosobowym składzie. W pracach Zarządu brał również udział Rzecznik 

dyscyplinarny Zarządu Koła  Mirosław Klajda. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje działalność organizacyjną, finansową, 

zagospodarowania i ochronę wód oraz działalność sportową i pracy z młodzieżą.  

 Zarząd koła odbywał swoje posiedzenia nie rzadziej jak raz w miesiącu, lecz nie 

wszystkie te posiedzenia były protokołowane. Najczęściej w sezonie odbywały się one po 

zawodach, gdzie omawiana była realizacja imprez  sportowych już dokonanych i tych, które 

dopiero miały się odbyć. Jednakże analizując organizację tych posiedzeń, stwierdzamy, że 

nadal istnieje brak pełnej komunikacji przepływu informacji wśród władz i organów koła.  

Nadal nie funkcjonuje poczta elektroniczna, która w niektórych elementach eliminowałaby 

konieczność osobistego wstawiennictwa. Nie wszyscy członkowie Zarządu uczestniczyli w 

zawodach wędkarskich, więc i nie wszyscy uczestniczyli w zebraniach Zarządu. Dlatego 

pilnym staje się obowiązek rozeznania, czy wszyscy członkowie Zarządu posiadają 

elektroniczne  skrzynki pocztowe i część decyzji należałoby oprzeć na elektronicznym 

rozstrzygnięciu.   

Działalność statutową opieramy na Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóźnie. Tutaj 

posiadamy swoją siedzibę, tutaj mamy zaplecze, tu w każdej chwili możemy uzyskać 

przydatną nam informację. To sprawia, że  nadal utrzymujemy tak wysoką liczbę członków 

koła. W 2017 roku zwiększyła  się ona o 26 osób i obecnie wynosi  786 członków.  

Dokładną analizę członków koła dokonała Komisja Rewizyjna podczas ostatniej kontroli 

koła i przedstawi ją w swoim sprawozdaniu.  Przed  kilku laty zakładaliśmy, że osiągniemy 

liczbę 700 członków i że liczba ta będzie nas satysfakcjonowała. Dzisiaj zakładamy, że 800 

członków jest w naszym zasięgu a docelową liczbą członków powinien być okrągły 1000.  

Co przyciąga do nas nowych członków? Dostępność i przejrzystość działań, trzy punkty 

kasowe, w których wędkarz może dokonać opłaty, łowisko licencyjne, którego jesteśmy 

gospodarzem. Dużą rolę w naszej działalności organizacyjnej przejął na siebie Sklep 

Wędkarski Antek, a w zasadzie jego właściciel Kol. Robert Pierepienko i pracownicy, którzy 

tworzą  bezpośredni kontakt z członkami koła.  To stanowi doskonały pomost pomiędzy 

strukturami koła a  nowymi jego członkami. Sklep wyposażyliśmy w komputer i program 

umożliwiający dystrybucję znaczków. Niepokoi nas tylko fakt, bliskiej przeprowadzki 

sklepu na Łęczyńską starówkę. Czy to ewentualnych wędkarzy nie zniechęci oraz czy nie 
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będą szukać innej możliwości uiszczenia opłaty. Drugim punktem sprzedaży znaczków jest 

siedziba ZZG w kopalni. W tej chwili ilość przyjmowanych tam opłat jest niewielka, ale 

może się to w każdej chwili zmienić. Dlatego musimy na bieżąco obserwować i 

monitorować ewentualne ruchy wędkarskie.  Trzeci punkt sprzedaży i kontaktu z 

wędkarzami jest w Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóżnie, gdzie niemal o każdej porze 

dnia i nocy jesteśmy do wędkarskiej dyspozycji.  

Przejrzystość działań to głównie Internet, gdzie wszystko, co się dzieje w kole czy na 

łowisku jest opublikowane. Internet, to ponad milion dwieście tysięcy wejść na nasze trzy 

strony internetowe. To ponad 200 000 wejść rocznych. Potężny przekaz informacji o 

działalności koła. Mniejsze znaczenie w dniu dzisiejszym ma tablica informacyjna, i dlatego 

w zasadzie z niej zrezygnowaliśmy. Wiązało się to głównie z brakiem możliwości wejścia na 

teren kopalni. 

Duże znaczenie ma też organizacja wielu imprez sportowych, gdzie spotykamy się z 

ludźmi i na bieżąco konsultujemy nasze posunięcia. Kolejnym, nie mniej istotnym 

argumentem przyciągającym wędkarzy do koła to stabilna sytuacja finansowa. W zasadzie 

nigdy nie było przypadku, abyśmy z czegoś rezygnowali, ze względu na brak środków. 

Wręcz przeciwnie, rokrocznie pomnażamy swój majątek koła. Taką politykę powinniśmy 

kontynuować w latach następnych, patrząc jednocześnie na realizację preliminarza 

budżetowego. Będąc przy temacie finansów, nie możemy zapomnieć o sponsorach koła. 

Dzisiaj możemy kolegów poinformować, że nadal możemy liczyć na wsparcie naszych 

przyjaciół. Związek Zawodowy Górników, Sklep wędkarski Antek, Złota Orfa, a ostatnio 

nasz kolega Piotr Ostrowski, są tego najlepszym przykładem. Mamy nadzieję, że kolejni 

dołączą do wsparcia naszej działalności, albowiem to, co robimy jest społecznie 

akceptowalne.  Za pomoc, za wsparcie, z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować, 

mając jednocześnie nadzieję, że nadal będziecie nas wspierać i że do grona przyjaciół koła 

innych zachęcać. 

 Jak już wcześniej zasygnalizowałem, swoją działalność opieramy na naszej bytności w 

Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóźnie. Staramy się, w miarę możliwości wspierać 

administratora ośrodka w jego działaniach, w utrzymaniu infrastruktury wodnej, będącej 

wizytówką tego ośrodka. Zimą naprawialiśmy pomost główny. Cieszy nas, że pomimo stale 

uciekającego czasu są chętni do wykonania tych remontów i smutni jednocześnie, że są to w 

zasadzie ci sami ludzie.  

Jeśli chodzi o łowisko, to plan zarybień w 2017 roku został wykonany w 100 

procentach według dawek maksymalnych. 

 

Gatunek Rodzaj 
Jednostk

a 

Cena        

zł * 

Zarybienie 

obligatoryjne  

Zarybienie 

fakultatywne  Zarybienie 

maksymalne 
- minimalne - do wysokości: 

Ilość 
Wartoś

ć zł. 
Ilość 

Wart

ość 

zł. 

Ilość Wartość zł. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Karp kroczek kg 9,00 150 1350 78 702 228 2052 

Karaś 

pospolity 
kroczek kg 10,00 200 2000 100 1000 300 3000 

Lin kroczek kg 13,00 50 650 50 650 100 1300 

Sieja wylęg szt. 0,06 50 000 3000 20 000 1200 70 000 4200 
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Szczupak 
narybek 

letni 
szt. 0,09 10000 900 10000 900 20 000 1800 

Szczupak 
narybek 

jesienny 
kg 22,00 40 880 40 880 80 1760 

Węgorz 
narybek 

podchowany 
kg 180,00     10 1800 10 1800 

RAZEM         8780   7132   15912 

 

Jeśli chodzi o zarybienie łowiska, to jego realizację obliguje operat rybacki.  Zmienił 

się on w 2016 roku. W nowym operacie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, odszedł od 

sztywnego planu zarybienia, dając użytkownikowi, możliwość w zależności od potrzeb i od 

posiadanych środków dobór obligatoryjnego, minimalnego zarybienia, ale i określił 

zarybienie maksymalne. My w zasadzie zarybiamy dawkami maksymalnymi.   W 2017 roku 

według minimalnej dawki zarybiliśmy tylko karasiem i linem, ze względu na małą ilość tego 

materiału na rynku. Wszystkie zarybienia odbyły się w naszej obecności. Po ich dokonaniu 

został sporządzony protokół zarybienia, na podstawie którego księgowość obciążyła nas notą 

księgową o wartości wpuszczanego narybku. Również kilkanaście razy uczestniczyliśmy w 

zarybianiu innych jezior i zbiorników na naszym terenie działania. Z tych zarybień również 

sporządzono protokół zarybienia. 

Tak jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy konkurs, mający na celu czyszczenie 

jeziora z rybiego chwastu. W konkursie Sumik ponad wszystko najlepszym okazał się 

Witold Aftyka  63,50 kg, wyprzedzając Zbigniewa Gajowiaka  34,10 i Pawła Michalskiego 

28,20. Łącznie odnotowano odłów sumika w wysokości 128, 9 kg i jest on mniejszy o 40 kg 

w stosunku do roku ubiegłego. Jest to wyraźny sygnał, że sumika w jeziorze jest już dużo 

mniej. 

 

Puchar sumika, jako cykl pięciu zawodów w ubiegłym roku odbył się tylko raz.  

Żerowanie tej ryby było tak śladowe, że Zarząd zadecydował, że nie ma ani potrzeby ani 

woli by ten cykl kontynuować. Dlatego w Kalendarzu imprez na 2018 rok ta pozycja się już 

nie pojawia 

Największa ryba łowiska, to amur Andrzeja Wrońskiego 23,8 kg. Drugie miejsce w 

tym konkursie zajął Rząc Kuba z  karpiem 20,1 kg. Na trzecim miejscu karpie Aleksandry 

Włodarczyk i Krzysztofa Bordzoła  – 19,6 kg. W 2017 roku nie pokazała się żadna z 

dwudziestek, które tak często i tyle razy łowili wędkarze. Dzisiaj mamy niepotwierdzone 

informacje że zostały odłowione i wywiezione z łowiska. W łowisku jak na razie pozostała 

jedyna dwudziestka Kuby Rzący, i jest to jedyna ryba w jeziorze posiadająca swoje imię. 

W 2017 roku kontynuowaliśmy współpracę z kołem PZW w Jacni. Byliśmy gośćmi u 

kolegów z Okręgu zamojskiego i raz gościliśmy ich u siebie. Ładne tereny, nad ciekawą 

wodą, warte są promowania, choć nie widać z naszej strony wielkiego zainteresowania. 

 Społeczna Straż Rybacka w kole działa nadal aktywnie. Jest to zasługa komendanta 

grupy, wiceprezesa koła – Kol Marcina Drogomireckiego. Potrafił on zorganizować grupę 

ludzi, którym na sercu leży ochrona naszych dóbr pływających w wodzie. W kole działa 

aktywnie 17 strażników. Do 13 listopada zarejestrowano 29 akcji. We wszystkich akcjach 

wzięło udział 167 strażników. Efektem ich pracy to zdjęcie z wody 2 763 metry sieci, 38 

więcierzy. Uwolniono co najmniej  123 kg ryb. Skontrolowano 53 wędkujących. Nasza straż 

posiada podstawowy sprzęt potrzebny do penetracji jezior, w tym samochód osobowy, dwie 



5 

 

przyczepki z łodziami, ponton, dwa silniki, cztery kamizelki asekuracyjne, latarki, środki 

łączności, podstawowe umundurowanie, itd.  Nadal pomnażamy uposażenie strażników. Na 

wiosnę zakupiliśmy 12 par butów a w najbliższym czasie widzimy potrzebę zakupu 

kilkunastu kurtek zimowych. Na naszą Społeczną Straż Rybacką przeznaczamy dużo 

środków finansowych, ale dużą część tych środków, Społeczna Straż Rybacka gromadzi 

sama. Za zdeponowany sprzęt kłusowniczy z pierwszego półrocza otrzymaliśmy z Zarządu 

Okręgu 2202 złote, a za sprzęt kłusowniczy z drugiej połowy roku otrzymamy jeszcze do 

końca grudnia, kwotę około 3 tysiące złotych. Musimy również pamiętać, że to nasza 

Społeczna Straż Rybacka w głównej mierze odpowiada za realizację umowy z ZO na 

utrzymanie porządku na Zbiornikach Krzczeń i Dratów.  

W sprawozdaniu przedstawiłem kolegom opisową formę realizacji naszych działań. 

Szczegółowe podsumowanie zawiera sprawozdanie Komisji rewizyjnej i nie ma potrzeby by 

te informacje powtarzać. Pozwólcie, że teraz podsumuję działalność sportową i 

młodzieżową. 

15 stycznia zorganizowaliśmy Podlodowy Puchar Zimy. Zawody odbyły się na 

jeziorze Uściwierz. W zawodach wystartowało 28 zawodników. Najlepszym zawodnikiem 

zawodów okazał się Paweł Michalski, który w pokonanym polu pozostawił Kacpra i 

Krzysztofa Bordzołów. 

Pięćdziesięciu zawodników z ośmiu kół Okręgu Lubelskiego i Chełmskiego PZW 

uczestniczyło w podlodowych zawodach o Puchar Antka i Złotej Orfy. Zawody odbyły się 

na jeziorze Rogóźno w dniu 22.01.2017 roku. Na pięćdziesięciu zawodników tylko trzech 

wróciło bez ryby, a pozostali wyłowili łącznie 66,5 kg ryb. W zawodach najlepiej radził 

sobie Jan Sadowski, który w pokonanym polu zostawił Krzysztofa Bordzoła i Szymona 

Hunka /wszyscy z OSW Rogóźno/. 

24 zawodników uczestniczyło w dniu 29 stycznia 2017 roku w podlodowych 

zawodach wędkarskich o Mistrzostwo Koła PZW OSW Rogóżno. Zawody odbyły się na 

jeziorze Uściwierz. Zwody zostały rozegrane w trzech klasyfikacjach: juniorów, seniorów i 

seniorów +U55 /weteranów/.                   

Najlepszym w kategorii weteranów okazał się Jan Sadowski, który wyprzedził Mariana 

Grzywacza i Krzysztofa Bordzoła. 10 zawodników rywalizowało w klasyfikacji seniorów. 

Tutaj najlepszym okazał się Konrad Józefczuk, który wyprzedził Pawła Michalskiego i 

Roberta Pierepienkę. W klasyfikacji juniorów mieliśmy tylko jednego zawodnika, ale z 

wynik  jaki osiągnął Kacper Bordzoł, dał mu piąte miejsce w całych zawodach. 

Zarząd Koła zdecydował, że w Podlodowych Mistrzostwach Okręgu w kategorii 

seniorów koło będzie reprezentowane właśnie przez Kacpra Bordzoła i Pawła Michalskiego. 

W kategorii weteranów koło nasze reprezentować będą: Jan Sadowski, Krzysztof Bordzoł i 

Jan Krawczyk. 

Duży sukces odnieśli nasi zawodnicy podczas podlodowych zawodów wędkarskich o 

Mistrzostwo Okręgu. Zawody odbyły się na jeziorze Maśluchowskim /I tura/, oraz na 

jeziorze Rogóźno /II tura/. W klasyfikacji Weteranów /seniorów +U55/ bezapelacyjnie 

zwyciężył Jan Sadowski uzyskując dwie jedynki sektorowe, zdobywając Indywidualne 

Mistrzostwo Okręgu w wędkarstwie podlodowym. W tej samej klasyfikacji Krzysztof 

Bordzoł po słabszym pierwszym dniu /7 miejsce/ dobrze połowił w dniu drugim. Łączny 

wynik dał mu w końcowej klasyfikacji trzecie miejsce. Paweł Michalski w kategorii 

seniorów, ostatecznie zajął piąte miejsce na 75 startujących zawodników. Kacper Bordzoł w 

tych zawodach był 29. Drużyna koła została sklasyfikowana na punktowanym 6 miejscu. 
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12 lutego na jeziorze Firlej odbyły się zawody wędkarskie o Podlodowy Puchar 

Prezesa ZO. Nasze koło było reprezentowane przez dwóch juniorów: Kacpra Bordzoła i 

Szymona Hunka. Ten ostatni bardzo dobrze się zaprezentował, zajmując w sektorze 3 

miejsce, co w klasyfikacji końcowej dało mu bardzo wysoką szóstą pozycję. W zawodach 

tych wystartowało 82 zawodników. 

Zawody o Podlodowy Puchar Prezesa odbyły się na jeziorze Rogóźno w dniu 19 

lutego 2017 roku. W zawodach wystartowało 29 zawodników. Pod nieobecność Jana 

Sadowskiego rywalizacja rozstrzygnęła się pomiędzy Pawłem Michalskim i Krzysztofem i 

Kacprem Bordzołami. Ta trójka wyłowiła dwa razy więcej ryb niż pozostałych 22 

zawodników. Najlepszym okazał się Paweł Michalski z wynikiem 4090 pkt. Krzysztof 

Bordzoł /3560pkt./ był lepszy od swego syna Kacpra o jedną płotkę, albowiem do drugiego 

miejsca zabrakło mu 15 punktów /3545pkt./ 

Od kilku lat inauguracja spławikowej rywalizacji rozpoczynamy na zbiornikach w 

Mełgwi. Piękna pogoda i głód wędkowania sprawił, że do zawodów zgłosiło się 31 

zawodników. Jak zwykle, do tej wiosennej atmosfery, dostosowała się również ryba. Bardzo 

chętnie współpracowała z zawodnikami. W zawodach wyłowiono jej łącznie ponad 131 

kilogramów. Zwyciężył Wiesław Porębski z wynikiem 12,230 kg. Na drugim miejscu 

uplasował się Adam Rybczyński 11,620 kg, a na trzecim Wojtek Maciejewski 8,920 kg.  

Bardzo miłą niespodziankę sprawiła drużyna koła, startująca w eliminacjach 

Spławikowego Grand Prix Polski. Zawody odbyły się na rzece Odra w Szczecinie. Drużyna 

w składzie Ola Włodarczyk w kat. kobiet, Kacper Bordzoł w kat. juniorów oraz Konrad 

Józefczuk, Wojtek Maciejewski i Krzysztof Bordzoł w kat. seniorów, startując po raz 

pierwszy w tego typu zawodach, zajęli bezapelacyjnie pierwsze miejsce w klasyfikacji 

drużynowej. Ponadto, Konrad Józefczuk i Kacper Bordzoł zdobyli pierwsze miejsce 

indywidualnie. Ola Włodarczyk sięgnęła w tych zawodach na trzeci stopień pudła. W drugim 

dniu zawodów, jedynkę sektorową zrobił jeszcze Wojtek Maciejewski.  

Startując pierwszy raz w tego typu zawodach i na tak trudnej wodzie / głębokość pod tyczką 

około 5 m/, nasza drużyna po pierwszym dniu plasowała się na trzecim miejscu. Perfekcyjna 

druga tura dała sensacyjne rozstrzygnięcie.  

30 kwietnia na jeziorze Rogóźno odbyły się Spinningowe Mistrzostwa Koła. W 

zawodach wystartowało 35 zawodników. Zawody należy uznać za udane choć co trzeci 

zawodnik nie zaliczył wymiarowego drapieżnika. W całych zawodach złowiono trzynaście 

szczupaków i jednego okonia. Najlepszy wynik w zawodach uzyskał Krzysztof Szachoń, 

wyprzedzając Mariana Grzywacza i Łukasza Czyża. 

W dniu 7 maja 2017 roku na zbiorniku Krzczeń odbyły się Spławikowe Mistrzostwa 

Koła. W zawodach wystartowało 27 zawodników podzielonych na pięć kategorii 

wiekowych: seniorów, U55, U25, U20, i kobiet. Największa rywalizacja była wśród 

weteranów U55 gdzie zwyciężył Jan Sadowski przed Piotrem Hunkiem i Leszkiem 

Watrakiem . Wśród seniorów zwyciężył Janusz Puzio przed Krzysztofem Bordzołem i 

Pawłem Michalskim. Po raz kolejny o mistrzostwie w kategori U25 decydowała rywalizacja 

pomiędzy Konradem Józefczukiem i Wojtkiem Maciejewskim. Zwyciężył ten pierwszy. 

Wśród juniorów Szymon Hunek był lepszy od Kacpra Bordzoła a wśród kobiet Aleksandra 

Włodarczyk. Czołowi zawodnicy reprezentowali  nas na Spławikowych Mistrzostwach 

Okręgu.  

Po dwóch turach eliminacyjnych GPX Polski na 2018 rok wydawało się, że sprawa 

awansu do tego cyklu jest tylko kwestią czasu. Podczas zawodów eliminacyjnych w 
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Kędzierzynie Koźlu na łowisku Rogi wszystko się wywróciło. Trening przeprowadzony na 

łowisku pokazał, że jesteśmy dobrze przygotowani i że zgodnie z oczekiwaniami awans 

mamy w kieszeni. Tymczasem pierwszy dzień zawodów to całkowicie inne łowisko. Z 

wyjątkiem Kacpra Bordzoła, który w swoim sektorze zajął czwarte miejsce i Konrada 

Józefczuka, siódmego w sektorze, wszyscy pozostali zamykają stawkę. Drugi dzień już 

lepszy. Cała drużyna uplasowała się w środku stawki a Konrad Józefczuk tą turę wygrywa. 

W całych zawodach daje mu to ósme miejsce. Kacper Bordzoł kończy na trzecim a Ola na 

piątym miejscu. Drużyna jest szósta. Siedem punktów. Czy wystarczy to do awansu? W tej 

samej sytuacji jest jeszcze cztery drużyny. Wszystkie posiadają po siedem punktów. 

Zadecydują punkty sektorowe. Te sprawiają, że drużyna nasza zajmuje w punktacji 

końcowej czwarte miejsce, które  desygnuje nas do GPX Polski na 2018 rok. Miłą 

niespodzianką tego cyklu jest fakt triumfu indywidualnego Konrada Józefczuka. Zwyciężył 

w tej klasyfikacji z 10 punktami sektorowymi. Ola Włodarczyk w końcowej klasyfikacji jest 

czwarta a Kacper Bordzoł o jedno oczko wyżej. Jest to miła niespodzianka ale i wielkie 

zadanie dla działaczy koła. Aby uczestniczyć w GPX Polski, trzeba dysponować zasobnym 

portfelem. My na razie myśleliśmy o awansie, teraz uśmiechamy się do sponsorów. 

Dobre wieści otrzymaliśmy znad zbiornika Krzczeń gdzie w dniach 13-14 maja 2017 

roku odbywały się Spławikowe Mistrzostwa Okręgu w kategorii weteranów (U55). Po 

zaciętej rywalizacji na najwyższym stopniu podium znalazł się Jan Sadowski - zawodnik 

naszego koła. W pierwszej turze w swoim sektorze rywalizację wygrał. W drugiej turze na 

mniej łownym odcinku łowiska zajął trzecie miejsce. Cztery punkty sektorowe dały mu 

bezapelacyjnie pierwsze miejsce.  

W podszczecińskich Pyrzycach odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Polski w 

kategorii U55 (weterani wędkarstwa) W rywalizacji wystąpiło 36 zawodników 

reprezentujących okręgi PZW. Barw Okręgu Lubelskiego PZW bronili: mistrz okręgu Kol. 

Jan Sadowski i Kol. Andrzej Borkowski. Po pierwszym dniu w lubelskiej ekipie panowały 

wspaniałe nastroje, gdyż Jan Sadowski był pierwszy w sektorze a Andrzej Borkowski zajął 

w nim drugie miejsce. Wystarczyło tylko ten rezultat powtórzyć w dniu drugim. Ta sztuka 

nie udała się Andrzejowi Borkowskiemu, który po sektorowej dwunastce w drugiej turze, 

zajął ostatecznie 20 miejsce. Za to szansę tą wykorzystał Jan Sadowski. W swoim sektorze 

uległ tylko w bezpośredniej rywalizacji Bogusławowi Majewskiemu z Okręgu PZW w 

Poznaniu. Trzy punkty sektorowe dały  mu srebrny medal. Jest to wielki sukces naszego 

zawodnika. Tym większy, bo może być to ostatni medal Mistrzostw Polski. Po zmianie 

Statutu PZW, wszystkie mistrzostwa najprawdopodobniej będą mistrzostwami Polskiego 

Związku Wędkarskiego.  

W dniu 30 maja gościliśmy w Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóźnie młodzież z 

Gimnazjum z Puchaczowa. Jak zwykle w maju, młodzież wybrała się do nas na piknik 

wędkarski. 22 młodych adeptów wędkarstwa postanowiło sprawdzić czy warto w życiu 

postawić na ryby. Podczas pierwszego wędkowania było różnie, ale początki zawsze bywają 

trudne. Po zawodach obiad i chwila relaksu. Później uroczyste przyjęcie młodzieży w szeregi 

Polskiego Związku Wędkarskiego, wręczenie dokumentów PZW, upominków 

okolicznościowych i wspólne zdjęcie. Imprezę zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek.  

„Nie chcemy madala, chcemy puchara\". Takie słowa usłyszeliśmy po pierwszych 

zawodach pomostowych dla małych dzieci w ubiegłym roku. Wzięliśmy to sobie do serca i 

w tym roku na I oficjalnych Pomostowych Mistrzostwach Dzieci do lat 14 wszyscy 

uczestnicy otrzymali puchara. Oczywiście nie obyło się i bez upominków, które 
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powędrowały do wszystkich dzieci. Uczestnicy zawodów zostali podzieleni na trzy grupy: 

do lat 6, do lat 10 i do lat 14. Każde dziecko otrzymało od organizatora taką samą ilość 

zanęty i przynęty. Opiekunowie zapewnili wędki, siatki do przetrzymywania ryb i opiekę 

nad maluchami. W grupie do lat 6 najlepszym okazał się Leon Książek przed Mają Puzio i 

Szymonem Szmucem. W grupie do lat 10 najlepszym okazał się Rafał Michalski przed 

Antkiem Kurowskim i Filipem Szwaczkiewiczem. W grupie najstarszej zwyciężyła Patrycja 

Drozd z wynikiem 2670g przed Kacprem Harasimem 1600g i Igorem Kwiatoszem 820g 

W dniach 10-11.06.2017 roku na zbiorniku Dratów odbyły się Spławikowe 

Mistrzostwa Okręgu w kategorii kobiet, kadetów, juniorów U20 i młodzieży U25. Koło 

nasze reprezentowane było w trzech kategoriach. W kategorii kobiet po kilkuletniej przerwie 

wystąpiła Ola Włodarczyk. Po bardzo dobrej, zwycięskiej pierwszej turze, nieco słabsza 

druga tura i w efekcie srebrny medal. Drugi srebrny medal zdobył Konrad Józefczuk 

startujący w kategorii U25. Ta kategoria obsadzona była przez naszych trzech zawodników. 

Oprócz Konrada wystartował w niej Wojtek Maciejewski, który ostatecznie zajął czwarte 

miejsce. Najwięcej satysfakcji ze swego startu miał Szymek Hunek, który będąc jeszcze 

juniorem, wystartował w kategorii młodzieżowej i pozostawił wszystkich swoich 

konkurentów z tyłu zdobywając złoty medal. W dwóch turach Szymek wyłowił ponad 30 kg 

ryb. W kategorii juniorów wystartował Kacper Bordzoł. Nie miał jednak szczęścia w 

losowaniu i ostatecznie zajął piąte miejsce.  

Tak więc biorąc pod uwagę wyniki naszych zawodników w spławiku, możemy stwierdzić, 

że jesteśmy w nim potęgą. Dwa medale złote i dwa srebrne to duży sukces naszego koła. 

18 czerwca 2017 roku na wodach jeziora Rogóźno znów wspominaliśmy naszego 

Kolegę Wojtka Tęczę. Okazją do tych wspomnień był Memoriał jego imieniem, który został 

zorganizowany po raz trzeci. Tym razem w zawodach wędkarskich wystartowało czternaście 

osad reprezentujących koła i środowiska PZW chcące upamiętnić przedwczesne odejście 

naszego Kolegi. W zawodach zwyciężyła drużyna OSW Rogóźno- reprezentująca sklep 

wędkarski Antek. Na drugim miejscu była drużyna koła LSM Fart a na trzecim znowu 

drużyna gospodarzy- sponsorowana przez Związek Zawodowy Górników. Łącznie w 

zawodach wyłowiono blisko 131 kg ryb 

2 lipca 2017 roku znowu patelnie powędrowały w górę. I nie był to konkurs kulinarny. 

Były to kolejne zawody O srebrną patelnię ZZG. Według naszych obliczeń była to 23 

impreza, ale o to należałoby się zapytać jej uczestników. Zwłaszcza tych, którzy te patelnie 

kolekcjonują. Od początku tej imprezy każda rodzina biorąca udział w zawodach wraca do 

domu z patelnią, i to nie byle jaką. Początkowo w zawodach startowały pełne rodziny z 

dziećmi. Później, wraz biegiem uciekającego czasu ta formuła się zmieniała. Był rodzic z 

dziećmi, sami rodzice, dziadkowie ...... .  Związek Zawodowy Górników w Polsce Lubelski 

Węgiel Bogdanka SA inwestuje w czynny wypoczynek wędkarzy i ich rodzin i za to mu 

serdecznie dziękujemy. W tegorocznej imprezie wystartowało trzynaście rodzin. Wśród 

rodzin pełnych najlepszą okazała się rodzina Drozdów, przed Michalskimi i Bordzołami. W 

grupie rodzin bez dzieci najlepszymi byli Puziowie przed Grzywaczami i jeszcze nie 

Harasimami. W grupie rodzica z dzieckiem zwyciężył Marek Puzio przed Jarosławem 

Porębskim.  

Wakacje z wędką to druga nasza propozycja dla małych dzieci. Tak jak poprzednio 

dzieci podzielono na trzy grupy wiekowe do lat 6, do lat 10 i do lat 14. Dzieci rywalizowały 

na pomoście. Co może sprawić, że zainteresujemy dzieci wędkarstwem, jak nie wyławiana 

ryba. I to miało miejsce właśnie w tych zawodach. Czteroletnia Maja Puzio w bezpośrednim 
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sąsiedztwie kąpiących się w brodziku dzieci przez godzinę łowi 1015g drobnicy. Jej 

czteroletnia koleżanka Hania Kurowska ma niewiele mniej, 665g. W grupie dzieci starszych 

na pierwszych trzech miejscach rywalizacja była bardzo zacięta. Zwyciężyła Martyna 

Kawalerska 1105g, łowiąc leszcza, dwa złote karasie i okazałego okonia. Za jej plecami 

panowie łowiący drobnicę Filip Szwaczkiewicz 1050g i Rafał Michalski 1010. W grupie 

najstarszych zwyciężył Kwiatosz Igor wyprzedzając Kasię Drozd i Patrycję Drozd. 

Wszystkie rybki po zawodach w dobrej kondycji trafiły z powrotem do wody, bo jak 

stwierdziła jedna z uczestniczek zawodów Hania Kurowska „Rybek się nie smaży, rybki się 

wypuszcza". 

 

W dniu 16 lipca na wodach jeziora Rogóźno odbyły się Jeziorowe Mistrzostwa Koła 

OSW Rogóźno. W zawodach uczestniczyło 25 zawodników. Tym razem najlepszym 

zawodnikiem okazał się Krzysztof Bordzoł, który wynikiem 11 410 pkt. pokonał Pawła 

Michalskiego (10 410) i Jana Sadowskiego (7710). Łącznie wszyscy zawodnicy wyłowili 

blisko 100 kg ryb.  

8 sierpnia na zbiorniku w Mełgwi odbyły się zawody spławikowe Puchar Lata. Były to 

kolejne towarzyskie zawody zorganizowane przez nasze koło. Do rywalizacji zgłosiło się 29 

zawodników. Siedmiu z nich w tych zawodach wyzerowało. Zapewne na taki stan rzeczy 

miała wpływ panująca aura. Bardzo słonecznie i wysoka temperatura sprawiła, że ryba 

żerowała bardzo słabo, choć najlepszym nie przeszkodziło to złowić po dziewięć 

kilogramów ryb. Puchar Lata zdobył Wojtek Maciejewski wynikiem 8870 pkt. Na drugim 

miejscu uplasował się Adam Rybczyński 8775 pkt. a na trzecim Marian Grzywacz 7900 pkt. 

Łącznie nasi zawodnicy wyłowili w zawodach 88 kg ryb.  

Dwadzieścia dwie drużyny uczestniczyły w XXXII Drużynowych zawodach 

wędkarskich Złota Orfa 2017. Tym razem aura nie dopasowała się do wspaniałej atmosfery, 

jaka panowała wśród uczestników. Pierwsze dwie godziny na łodziach, zawodnicy spędzili 

podczas uciążliwego deszczu, choć jak twierdzili niektórzy były to godziny intensywnych 

brań. Wraz z ustaniem deszczu brania się skończyły. Inni zawodnicy twierdzili, że nie było 

szału, ale ryba żerowała przez cały okres zawodów. Ani deszcz ani słabe żerowanie ryby nie 

przeszkodziło najlepszym w osiągnięciu dobrego wyniku. Tym razem na najwyższym 

miejscu na przysłowiowym podium znalazła się drużyna Koła PZW Borki, wyprzedzając I 

drużynę OSW Rogóźno i drużynę Zarządu Okręgu, wzmocnioną członkiem OKR a 

jednocześnie reprezentantem naszego koła, Jana Sadowskiego. Łącznie wszystkie osady 

wyłowiły ponad sto kilogramów ryb.  

W dniu 15 sierpnia, realizując kalendarz imprez sportowych na 2017 rok na wodach 

jeziora Rogóźno zorganizowano Jeziorowy Puchar Prezesa. W zawodach wystartowało 33 

zawodników. Najlepszym z nich okazał się Dariusz Zrobczyński, który wyprzedził Artura 

Drozda i Mirosława Klajdę. Łącznie zawodnicy w zawodach wyłowili 48 kg ryb. W 

zawodach wystąpili gościnnie koledzy z koła w Jacni. 

  „Jutro do szkoły" - taką nazwę nadaliśmy ostatnim zawodom dla dzieciaków. W tych 

zawodach, tak jak we wszystkich poprzednich nie było przegranych. Wszystkie dzieci łowiły 

ryby i wszystkie zostały za włożoną pracę wynagrodzeni. Tym razem zawody odbyły się na 

dwóch pomostach, gdyż wszystkie dzieci podzielono na dwie grupy. Starsze i bardziej 

doświadczone łowiły z pomostu głównego, młodsze z brodzikowego. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje czteroletnia Maja Puzio, która wygrała swoją kategorię wiekową, 

wynikiem 605 pkt. Wśród dzieci starszych zwyciężyła Natalia Markiewicz a grupę najstarszą 
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wygrał Natan Borkowski. Te trzy osoby zostały wyróżnione dodatkowymi gadżetami 

ufundowanymi przez ZO PZW w Lublinie. Wszystkie dzieciaki otrzymały pamiątkowe 

medale i wyprawkę szkolną 

Trzeciego września, już od samego świtu, aura witała nas deszczem. W tych 

warunkach przyszło wędkarzom Powiatu Łęczyńskiego rywalizować w II Pucharze Starosty 

Łęczyńskiego. Do zawodów stanęło 22 zawodników z czterech kół. W tych warunkach 

najlepiej poradzili sobie zawodnicy naszego koła. Zwyciężył Konrad Józefczuk, który 

wyprzedził Krzysztofa i Kacpra Bordzołów. W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze 

siedmiu naszych zawodników. Podsumowanie zawodów odbyło się w Ośrodku Sportów 

Wędkarskich w Rogóźnie. Podsumowania dokonał, wręczając puchary i upominki dla 

wszystkich zawodników, przygotowane przez Starostwo Powiatowe i właściciela sklepu 

wędkarskiego Antek kolegę Roberta Pierepienko - Starosta Łęczyński Roman Cholewa 

W dniach 6-10 września 2017 roku, na Zalewie w Janowie Lubelskim odbyły się już 

IX Janowskie Dni Karpiowe pod patronatem Burmistrza miasta. W zawodach wzięło udział 

14 dwuosobowych drużyn. W zawodach tych wystartowali w jednej drużynie Ola 

Włodarczyk i Kacper Bordzoł. Łącznie złowili 9 ryb- 8 karpi i jednego amura o łącznej 

wadze 57,10kg. Ten wynik dał im drugie miejsce. Zwyciężyli gospodarze łowiąc 37 sztuk z 

wagą  320 kg.  

24 września na wodach zbiornika Krzczeń, koło nasze zorganizowało kolejne zawody 

wędkarskie wchodzące do spławikowego GPX. W zawodach wystartowało 19 zawodników, 

w tym jeden junior. Zwyciężył jedyny junior zawodów Kacper Bordzoł, wyprzedzając Jana 

Sadowskiego i Janusza Puzio.  

Trzydziestu dwóch zawodników rywalizowało w Spinningowym Pucharze 

Sponsorów. Ryb miarowych przedstawionych do klasyfikacji było tylko dwie. To mniej niż 

sponsorów w tych zawodach. Organizator stanął przed dylematem. Nie można powtórzyć 

zawodów, bo rozstrzygnięcie było. Pozostawić nagrody na następne zawody byłoby 

niezręcznością w stosunku do sponsorów. Decyzja, więc mogłaby być tylko jedna. Robimy 

dogrywkę na sucho. Wędka rzutowa, tarcza wyrysowana około 20 metrów dalej i każdy ma 

możliwość dokonania jednego rzutu. Ostatecznie po dogrywce rywalizację w zawodach 

rozstrzygnęli między sobą koledzy: 

1. Marcin Drogomirecki 

2. Marian grzywacz 

3. Adam Bądos 

4. Paweł Kisiel 

15 października, zawodami wędkarskimi o Spinningowy Puchar Prezesa, 

zakończyliśmy sezon wędkarski. Sezon długi i niezwykle urozmaicony. W zawodach 

wystartowało 24 zawodników. Ryby w zasadzie dopisały, choć tych wymiarowych było 

niewiele. Najwięcej szczęścia w poławianiu drapieżnika miał Marian Grzywacz, który 

pokonał Jana Sadowskiego. W ostatnich minutach zawodów, tuż przed spłynięciem, swojego 

szczupaka zaliczył Marcin Drogomirecki i to on rzutem na taśmę uplasował się na trzecim 

miejscu. 
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Podsumowując sezon 2017 należy stwierdzić, że był on bogaty i bardzo długi. W 

zasadzie trwał 10 miesięcy. Zarząd koła dokonał podsumowania GPX w poszczególnych 

dyscyplinach i tak: 

- W dyscyplinie podlodowej zwyciężył Paweł Michalski. 

- W dyscyplinie spławikowej zwyciężył Jan Sadowski 

- W dyscyplinie spinningowej zwyciężył Marian Grzywacz 

W konkursie Wędkarz Roku 2017 zwyciężyli: Jan Sadowski, Kacper Bordzoł, Zbigniew 

Gajowiak 

Oceniając zakończony sezon, należałoby być zadowolonym. W dyscyplinie 

podlodowej, złoty medal Mistrzostw Okręgu Jana Sadowskiego w U55+ i brązowy 

Krzysztofa Bordzoła. 

W dyscyplinie spławikowej Mistrzostw Okręgu - dwa złote medale: Szymon Hunek w U25 i 

Jan Sadowski w U55+ oraz dwa srebrne Konrada Józefczuka w U25 i Oli Włodarczyk w kat 

kobiet 

W Spławikowych Mistrzostwach Polski U55+ srebrny medal Jana Sadowskiego 

W eliminacjach Spławikowej GPX Polski  awans do GPX w 2018 roku i zwycięstwo 

indywidualne wśród seniorów Konrada Józefczuka i drugie Kacpra Bordzoła.  

Takich wyników nie byłoby, gdyby nie praca ludzi, którym daliście mandat zaufania 

podczas wyborów. Takich wyników nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie dziesiątków ludzi 

pracujących w kole. To Wy Koledzy jesteście siłą napędową tej działalności. Dlatego z tego 

miejsca, chciałem wam serdecznie podziękować za „już” i prosić o „jeszcze”. Jest wola, aby 

tą dobrą pracę kontynuować. Jednocześnie chciałbym w imieniu Zarządu, Kolegów 

przeprosić za ewentualne niedociągnięcia, które podczas sezonu mogły mieć miejsce. Nie 

myli się tylko ten, który nic nie robi. Będziemy na bieżąco sprawy monitorować i w miarę 

możliwości naprawiać.  

 

          Dziękuję 

Łęczna dn. 17.12.2017 

 
 
 
 

S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E  

Komisji Rewizyjnej Koła PZW   OSW Rogóżno 

za 2017 rok 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno w 2017 roku działała w składzie:  

 

1. Sadowski Jan                                      - przewodniczący 

2. Watrak Leszek                                     - sekretarz 

3. Michalski Paweł                                 - sekretarz 

4. Hunek Piotr                                        - członek 

5. Zrobczyński Dariusz                          - członek 
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Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno przeprowadziła w dniu 4.12.2017 roku kontrolę 

działalności statutowej i finansowej za okres od dnia 01.01.2017 roku  do dnia 1.12.2017 roku. 

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Harasim Marek – prezes koła,  

Puzio Janusz – skarbnik koła 

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 

1. Zarząd Koła odbył w omawianym okresie 11 posiedzeń, a przedmiotem obrad były 

sprawy :  

 

 Bieżąca analiza budżetu Koła i stanu ilości członków.  

 Realizacji kalendarza imprez sportowych,  

 Organizacji konkursów organizowanych przez Koło 

 Zagospodarowania łowiska licencyjnego Rogóżno 

 Działania Społecznej Straży Rybackiej. 

 Prac remontowych w OSW Rogóżno i na łowisku licencyjnym 

 Bieżąca ocena startu członków koła w zawodach okręgowych 

 Udział reprezentacji koła w GPX Polski w dyscyplinie spławikowej  

 Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Koło. 

 Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla najmłodszych 

 Udział członków koła w zawodach krajowych: Mistrzostwa Polski Młodzieży U25,  Weteranów oraz 

GPX Polski 

 Udziału Koła w realizacji umowy z ZO na sprzątanie zbiornika Dratów 

 

Zarząd Koła na posiedzeniach podejmował uchwały, które na bieżąco były wcielane w życie. Treść uchwał 

dotyczyła aktualnych zagadnień, które były tematem posiedzenia.  

Komisja Rewizyjna stwierdza realizację wszystkich uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Członków Koła 

i posiedzeniach Zarządu Koła. Dokumentacja działalności organizacyjnej i finansowej Koła jest 

archiwizowana w siedzibie koła w OSW Rogóźno. Od 2004 roku cała dokumentacja organizacyjna i 

finansowa zabezpieczona jest również na twardym dysku w wersji elektronicznej. Dodatkowo całość 

dokumentacji zabezpieczono w chmurze na stronie https://mega.nz  Dokumentacja finansowo - księgowa 

prowadzona jest na drukach i programach utworzonych przez koło. 

 

2. Działalność programowa koła:  

w zakresie organizacyjnym i finansowym; 
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Stan członków na podstawie wniesionych opłat wynosi: 786 i jest on większy od roku ubiegłego o 26 

członków,  w tym – składka podstawowa 508, składka ulgowa ze względu na wiek, ulgowa dla 

odznaczonych 106, ulgowa młodzieżowa 34, ulgowa dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami 1, członka 

uczestnika 137 w tym 68  z zastosowaniem promocji oraz członka honorowego 1.  Wpisowe opłaciło 146 

osoby z czego aż 82 osoby opłaciło tą składkę po raz pierwszy, wstępując po zdanym egzaminie do 

Polskiego Związku Wędkarskiego. Na podstawie analizy członków opłacających składki członkowskie w 

2017 roku w naszym kole, wzrost liczby członków to efekt promocji  dla członków  uczestników oraz nabór 

nowych członków.  

 

Stan  gotówki  koła  wg  stanu  na  dzień  1.12.2017 wynosi:  20 711,21 zł w  kasie  4 156,80 w banku 16 

554,41 zł 

W omawianym okresie za sprzedane składki członkowskie wpłynęło  113 201,00 złotych, przekazano do 

Zarządu Okręgu  113 201,00  złotych. Udział dla koła z tytułu opłacania składki członkowskiej to kwota 

20 263,20 zł, a udział z tytułu opłacenia składki na zagospodarowanie wód 2 398,56 zł.  

Komisja Rewizyjna dokonała również rozliczenia zezwoleń na połów ryb w jeziorze Rogóżno. W 2016 roku 

na dzień 30 XI rozprowadzonych zostało 207 zezwoleń po 80 zł , 384 zezwoleń jednorazowych po 15 zł, 

102 zezwolenia dla niezrzeszonych po 30 zł.  Łącznie ze wszystkich zezwoleń pozyskano kwotę 25 380 zł 

brutto, z której odprowadzono podatek VAT w wysokości 1436,52 zł. Po kilkuletnich staraniach odejścia od 

płacenia podatku VAT za sprzedane zezwolenia, prezes naszego koła dostarczył interpretację przepisów, 

która doprowadziła do zwolnienia  nas z odprowadzenia podatku VAT od kupujących zezwolenia członków 

PZW. Od kwietnia 2017 roku podatek VAT odprowadzamy tylko od wędkarzy niezrzeszonych w PZW. W 

2017 roku tylko na tej operacji zaoszczędziliśmy 3315 zł. 

Rok 2017, to kolejny rok stosowania programu utworzonego w celu koordynacji sprzedaży znaków 

wędkarskich w trzech punktach. W siedzibie koła, w siedzibie Związku Zawodowego Górników i w Sklepie 

wędkarskim Antek w Łęcznej. Pomimo znacznej wartości pozyskiwanych środków finansowych nie było 

żadnych problemów z ich rozliczeniem przez Zarząd Okręgu. 

Ze względu na  konieczność zastosowania przy dystrybucji licencji na połów ryb w jeziorze Rogóżno kasy 

fiskalnej, jedynym miejscem ich rozprowadzania był Ośrodek Sportów Wędkarskich. Analizując dochody i 

koszty łowiska licencyjnego stwierdzamy, że w 2017 roku plan sprzedaży został nieznacznie przekroczony i 

jest on większy od zaplanowanego o 410 zł. Nadwyżka ta nie powinna mieć wpływu na koszty licencji w 

2018 roku.  

 

 

 

 

 

3. Ocena gospodarki finansami Koła 

a) przychody na rzecz koła 

 

Składki członkowskie ................................................................................................113 201,00 

Udział Koła w składkach członkowskich …………………… .................................. 20 263,20 

Udział Koła w składce na zagospodarowanie ……………………………………….. 2 398,56 

Wpisowe.........................................................................................................................3 625,00 

Egzamin...................................................................................................................... ....1 344,00 

Darowizny i umowy /darowizny,  umowy o dzieło/......... ..........................................  6 098,00 

Dotację za zdeponowany sprzęt kłusowniczy i inne dochody SSR ..............................2 202.00 

Sprzedaż zezwoleń na j. Rogóżno............................................................................... 25 410,00 

Startowe w zawodach zewnętrznych organizowanych przez ….………………...…    4 329,00 
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Razem................................................ .................................................................... 178 870,76 

 

b) wydatki koła 

 

Składki członkowskie odprowadzone do ZO........................ ………………………113 201,00 

Upominki, puchary, medale ................................................. …………………………4 647,03 

Usługa gastronomiczna i hotelowa podczas zawodów................................................13 002,00 

Zakup sprzętu i opłaty....................................................................................................   421,89 

Zanęta, przynęta.............................................................................................................5 983,80 

Podatek VAT od zezwoleń i egzaminów.......................................................................1 436,52 

Koszty działalności  SSRyb.......................................................................................... 6 086,04 

Koszty utrzymania łowiska licencyjnego.....................................................................16 664,29 

Umowa o dzieło  ……………………….....................................................................  2 250,00 

Startowe…………………………………………………………………………  ……3 835,00 

Zaliczka na podatek ……………………………..………………………..……………..378,00 

Delegacje ………...……………………………………………………………………2 991,68 

Wydatki różne /, przegląd kasy, wiązanki okolicznościowe,  pieczątki  itd./ ………   1 637,78 

Wydatki związane z upominkami dla najmłodszych /medale, puchary, upominki/ ….1 764,41 

Razem....................................................................................................................... 174 299,44 

 

Bilans przychodów w stosunku do wydatków  w 2017 roku wynosi  …..………    + 4 571,32 

Stan gotówki na dzień 01.01.2017 wynosił  …………….......................................... 16 139,89 

Stan gotówki bieżący wynosi   …………………………………….......................    20 711,21 

 

Dodatnia różnica bilansowa pomiędzy dochodami i wydatkami w 2017 roku, to efekt podjętych 

działań i uchwał a w tym:  

 

- Przekroczenie planu członków w 2017 

- Przeprowadzenie 96 egzaminów na kartę wędkarską 

- Odejście od  opłacania podatku VAT od sprzedanych zezwoleń 

- Wykonanie planu sprzedaży licencji na łowisko Rogóźno 

- Realizacja umowy z ZO PZW dotyczącej utrzymania czystości na zbiornikach 

- Aktywna działalność SSR w kole 

 - Udział reprezentacji koła w eliminacjach GPX Polski 

 

W grudniu 2017 roku budżet koła został zamknięty kwotą 20711,21  zł. Biorąc pod uwagę, że w 

przychodach brakuje jeszcze jednej wpłaty tytułem umowy z Zarządem Okręgu za sprzątanie jezior w 

kwocie 3000 zł oraz wpłaty za zdeponowany sprzęt kłusowniczy w kwocie około 3000 zł /1978 m sieci i 17 

więcierzy/, które wpłyną do końca roku stwierdzamy, że koło spokojnie może realizować przyjęte założenia 

planu pracy na 2018 rok.  

 

4 Ogólna ocena działalności Koła 

Koło realizuje wszystkie funkcje statutowe. Uchwały podejmowane przez Zarząd koła są zgodne ze 

Statutem PZW i są na bieżąco realizowane. Dokumentacja finansowa w ustalonym trybie przekazywana 

była comiesięczne, do Zarządu Okręgu. W 2017 roku Komisja Rewizyjna Koła dokonała dwukrotnie 

kontroli działalności Zarządu Koła. Ponadto kontrolowała i analizowała miesięczne Raporty finansowe. 

Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono i uwag nie wniesiono. Protokoły z tych kontroli 
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przechowywane są w dokumentacji Komisji Rewizyjnej. Również w 2017 roku  koło nasze było 

kontrolowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Również i w tym przypadku żadnych 

nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

 

 

                 Podpisy Zarządu Koła                                        Podpisy Komisji Rewizyjnej 

 
 

Sprawozdanie 
Sądu Koleżeńskiego Koła PZW OSW Rogóżno 

za 2017 rok. 
 
 Sąd Koleżeński Koła PZW OSW Rogóżno działał w następującym składzie: 
 

1. Ryszard Pochwatka   Przewodniczący SK 
2. Artur Biernacki   Z-ca przewodniczącego SK 
3. Marian Kawalerski   Sekretarz SK 
4. Wiesław Porębski   Członek SK 
5. Tomasz Żurek   Członek SK 

 
 W omawianym okresie Sąd Koleżeński nie rozpatrywał żadnej sprawy członka naszego 
Koła, ani nie ma wiadomości, aby taka sprawa toczyła się przeciwko naszym członkom w 
innych instancjach Sądu Koleżeńskiego. 
 Brak spraw toczonych przeciwko członkom naszego koła, świadczy o wysokim morale 
jego członków, przestrzeganiu przez nich Statutu i innych regulaminów obowiązujących w 
PZW.  Zarząd Okręgu jak również Społeczna Straż Rybacka przysyłali do nas pisma w celu 
potwierdzenia przynależności do koła osób podejrzanych o popełnienie przewinienia. 
Posiadając elektroniczną bazę danych, byliśmy w stanie w trybie natychmiastowym na takie 
zapytania odpowiadać. 
 Członkowie Sądu Koleżeńskiego Koła na bieżąco brali udział pracach Zarządu Koła, 
uczestnicząc w jego posiedzeniach i zadaniach, które przed nim były stawiane.  
 
Łęczna dnia 17.12.2017r.   Podpisy Sądu Koleżeńskiego 
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Plan pracy 

Koła PZW OSW Rogóźno w 2018 roku 

 

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

Członków Koła w dniu 17.12.2017 

 

W działalności organizacyjnej: 

 

1. Odbywać posiedzenia Zarządu Koła w miarę potrzeb jednak nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w tym 

posiedzenia protokołowane co najmniej raz na  2 miesiące 

2. Aktualizować na bieżąco stronę internetową Koła 

3. Prowadzić aktualny rejestr stanu członków Koła 

4. Utrzymać współpracę ze sponsorami i przyjaciółmi Koła 

 

W działalności sportowo – rekreacyjnej: 

 

1. Przeprowadzić wszystkie zawody sportowe w kole zaplanowane w Kalendarzu imprez sportowych 

2. Wyjaśnić sprawę udziału drużyny w spławikowym GPX Polski – zgłosić drużynę do uczestnictwa 

3. Uczestniczyć w miarę posiadanych środków i możliwości w zawodach szczebla okręgowego i 

innych zawodów towarzyskich. 

4. Prowadzić klasyfikację Grand Prix koła w trzech dyscyplinach sportowych i klasyfikację Wędkarz 

Roku  

5. Przeszkolić i umożliwić zdawanie egzaminów na sędziego sportowego dla nowych sędziów oraz 

podwyższyć uprawnienia sędziom klasy podstawowej 

6. Uczestniczyć w przygotowaniach i organizacji festynu „Początek lata 2017” 

7. Zorganizować wycieczkę wędkarską w ramach współpracy z kołem Jacnia 

 

 

W działalności młodzieżowej 

 

1. Utrzymać działalność w  szkółce wędkarskiej w Puchaczowie 

2. Kontynuować pracę z młodzieżą w zakresie sportu wędkarskiego 

3. Zorganizować co najmniej trzy razy zawody dla najmłodszych 

4. Kontynuować współpracę i objąć dalszą opieką dzieci niedosłyszące zrzeszone w Klubie Echo 

5. Objąć patronatem i udzielenie wsparcia w nowej tworzącej się szkółce wędkarskiej w Zespole Szkół 

nr 12 w Lublinie 

 

W działalności finansowej: 

 

1. Bieżąca rejestracja sprzedanych znaków wędkarskich i zezwoleń na połów ryb w jeziorze Rogóżno 

2. Systematyczne odprowadzanie środków finansowych ze sprzedaży znaków wędkarskich i raportów 

finansowych do Zarządu Okręgu 

3. Bieżąca analiza budżetu Koła 

4. Pozyskiwanie sponsorów do realizacji poszczególnych zadań 

 

W działalności zagospodarowania i ochrony wód: 

 

1. Zarybienia jeziora Rogóźno zgodnie z operatem rybackim 

2. Bieżąca ochrona jeziora Rogóżno oraz jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego przy udziale 

własnej grupy Społecznej Straży Rybackiej 

3. Zorganizowanie akcji czyszczenia brzegów jeziora Rogóżno 
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4. Zorganizowanie czynu społecznego w OSW Rogóżno podczas akcji przygotowania ośrodka do 

nowego sezonu oraz na zakończenie sezonu 

5. Podpisanie  umowy - zlecenia z ZO PZW w Lublinie w temacie porządku na zbiorniku Dratów i 

Krzczeń 

6. Kontynuacja konkursów Największa ryba łowiska, jako forma reklamy łowiska. 

 

 

            Zarząd Koła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRELIMINARZ BUDŻETOWY NA ROK 2018 

 

Działalność statutowa i łowisko 

    pieczątka Koła 

    PLAN KOSZTÓW   

                

    TYTUŁ 11 TYTUŁ 12 TYTUŁ15 TYTUŁ 14   

K-
TO WYSZCZEGÓLNIENIE Działalność Działalność Działalność Działalność RAZEM 

    ogólno-orga- sportowa młodzie- zagosp. wód ochrony   

    nizacyjny   żowa łowiska  specj wód   

400 Zakup maeriału zarybieniowego       16 000   16 000 

401 Zakup materiału i energii 200 4 000 2 500 400 5 300 12 400 

402 
Usługi obce /transport, dzierżawa, 

  500   1 300 2 500 4 300 
remonty, prowizje bankowe/ 

403 Podatki i opłaty sądowe           0 

404 
Wynagrodzenia 

3 700         3 700 
Umowy zlecenia  

406 
Amortyzacja środków trwałych         700 700 

409 
Pozostałe koszty ogółem w tym: 1 000 15 650 5 900 2 000 2 000 26 550 

  
                Koszty delegacji 1 000 1 500 1 000     3 500 

  
                Nagrody rzeczowe   4 650 1 900     6 550 

  

Inne 
  9 500 3 000 2 000 2 000 16 500 

m. innymi: posiłki, diety społeczne,startowe/ 

     RAZEM KOSZTY 4 900 20 150 8 400 19 700 10 500 63 650,00 
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730 Udział Koła w skł.członkowskiej  28,64% 
  

15 006,80 

730 Udzial Koła w skł.zagospod. wód  4% 
  

2 538,36 

730 Wpływy ze składki okręgowej  na zbiorniki 
  

  

730 Wpisowe 
  

3 500,00 

710 Wpływy za egzamin 
ilośc osób x 13 zł 

1 280,00 

710 Łowisko specjalne / licencyjne  
  

  
  

25 000,00 

750 Wpływy z odsetek bankowych 
  

  

760 Dobrowolne wpłaty członków koła 

 
  

  
  

324,84 

760 Inne wpływy/dotacje i inne/ 
  

16 000,00 

     RAZEM DOCHODY 
  

63 650,00 

        

        Łęczna   dnia  17.12.2017 
 

ZARZĄD  KOŁA 

 

 

      

       

    
........................      ..................... 

 
Działalność statutowa 

Wyliczenie pomocnicze do budżetu Koła PZW OSW Rogóżno na rok 2018 

       Numer 

Wyszczególnienie 

Działalność 

  Ogólno - orga 
Sportowa Młodzieżowa 

Zagospod. Ochrana 

konta nizacyjna wód /łowis wód łow/ochr 

400 

Zakup mat. zarybieniowego           

Szczupak narybek letni       1800   

Lin kroczek       1300   

Szczupak narybek jesienny       1800   

 Węgorz obsadowy       1800   

Karp kroczek       2100   

Sieja wylęg       4200   

Karaś kroczek       3000   

RAZEM 0 0 0 16000 0 

401 

Zakup materiałów i energii           

zakup materiałów biurowych 200         

zakup art. spożywczych na posiedzenia           

zakup pucharów i medali   1500 1000     

zakup zanęt, przynęt na zawody kadry   2500 1500     

druk zezwoleń       400   

zakup paliwa do sam. łodzi i odśnieżarki         1300 

zakup drobnego sprzętu dla SSR         4000 
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RAZEM 200 4000 2500 400 5300 

402 

Usługi obce           

            

wynajem transportu    500     400 

czynsz dzierżawny jeziora       900   

konserwacja platform i pomostów           

drobne naprawy sprzętu         1500 

konserwacja silników i odśnieżarki       400 600 

            

RAZEM 0 500 0 1300 2500 

403 

Podatki i opłaty           

VAT od zezwoleń           

RAZEM 0 0 0 0 0 

404 

Wynagrodzenia 3700         

 
          

RAZEM 3700 0 0 0 0 

406 

Amortyzacja środków trwałych           

amortyzacja samochodu         700 

RAZEM 0 0 0 0 700 

409 

Pozostałe koszty w tym:           

Delegacje 1000 1500 1000     

Delegacje ochrona         1000 

Razem 1000 1500 1000 0 1000 

Nagrody rzeczowe   4650 1900     

            

Razem 0 4650 1900 0 0 

Inne wydatki           

diety społeczne       1500   

koszty konsympcji   8000 2000     

opłaty startowe   1500 1000     

ubezpieczenie sprzętu       500 1000 

Razem 0 9500 3000 2000 1000 

RAZEM 1000 15650 5900 2000 2000 

  

RAZEM KOSZTY 4900 20150 8400 19700 10500 

 
 
 

Kalendarz imprez Sportowych Koła PZW OSW Rogóźno na 2018 r. 

 

 
Mistrzostwa Polski                                           . 

L.p. Nazwa imprezy Org. / m-ce Data 

1 Spławikowe Mistrzostwa Polski U55+  ZO PZW Lublin  25-27.05.2018 
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Zb. Dratów 

2 Spławikowe Mistrzostwa Górników 
OSW Rogóźno 

Dratów, j. Rogóźno 
02-03.06.2018 

3 
Spinningowe Mistrzostwa Polski 

Seniorów 

ZO PZW Lublin  

Zb. Dratów 
22-24.06.2018 

 

 

 

 
Mistrzostwa Okręgu Lublin                            Zawody dla mistrzów Koła. 

L.p. Nazwa imprezy Org. / m-ce Data 

1 Podlodowe Mistrzostwa Okręgu 
ZO PZW Lublin 

Maśluchy Krzczeń 
03-04. 02. 2018 

2 
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 

U55+,  U25 

ZO PZW Lublin 

Dratów 
12-13. 06. 2018 

3 
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 

kadetów, kobiet, juniorów U18,  

ZO PZW Lublin 

Markuszów 
12-13. 06. 2018 

4 
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 

seniorów  

ZO PZW Lublin 

Dratów 
09-10. 06. 2018  

5 
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu 

seniorów i juniorów 

ZO PZW Lublin  

Zb Krzczeń ,  

J. Zagłębocze 

08-09. 09. 2018 

 

 

 

Puchary Prezesa ZO                                           Zawody dla Kadry Koła. 

 

 

L.p. Nazwa imprezy Org. / m-ce Data 

1 Podlodowy Puchar Prezesa ZO  
ZO PZW Lublin  

Jezioro Firlej 
25.02.2018 

2 Spławikowy finał Pucharu Prezesa ZO 
ZO PZW Lublin  

Zalew Zemborzycki 
16.09.2018 

3 Spinningowy Puchar Prezesa ZO 
ZO PZW Lublin  

Wisła 
28.10.2018 

. 

Zawody towarzyskie między kołowe, maratony 

 

 

 

L.p. Nazwa imprezy Org. / m-ce Data/odpowiedz. 

1 Spławikowe zawody im J. Kursy PZW Nałęczów 01.05.2018                

2 
Maraton leszczowy 

 

ZO PZW Lublin  

Zalew Zemborzycki 
16-17.06.2018 
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3 

Puchar Krzczenia – Indywidualne 

otwarte spławikowe zawody wędkarskie 

kół PZW 

Zarząd koła OSW 

Rogóźno 

Krzczeń 

Termin do 

uzgodnienia 

4 Spławikowe zawody Złota Orfa 

Zarząd koła 

 

Rogóźno 

05.08.2018 

5 

Puchar Starosty Łęczyńskiego 

Otwarte indywidualne spławikowe 

zawody wędkarskie Powiatu Łęczna 

Zarządy kół Łęcznej 

Dratów 26.08.2018 

6 II Memoriał Wojtka Tęczy 

OSW Rogóźno, 

CRH Żagiel  

Rogóźno 

08.07.2018 

 

 

 

 

Mistrzostwa Koła wchodzące do Grand Prix Koła  

 

 

 

L.p. Nazwa imprezy m-ce         

organizator 

Data 

1 
Mistrzostwa Podlodowe Koła        

 podlodowe GPX 

Rogóżno 

 

……………………. 

11.02.2018 

2 
Mistrzostwa Spławikowe Koła        

 spławikowe GPX 

Krzczeń 

 

……………………. 

20.05.2018 

3 
Mistrzostwa Spinningowe Koła      

spinningowe GPX 

Rogóźno 

 

…………………….   

01.05.2018 lub 

06.05.2018 

4 
Mistrzostwa Jeziorowe Koła           

spławikowe GPX 

Dratów 

 

……………………. 

22.07.2018 

 

Puchary Prezesa Koła wchodzące do Grand Prix Koła     

                                                   

L.p. Nazwa imprezy m-ce        organizator Data 

1 
Podlodowy Puchar Prezesa Koła  

Podlodowe  GPX 

Rogóźno 

 

……………………. 

18.02.2018 

2 
Spławikowy Puchar Prezesa Koła  

spławikowe GPX 

Rogóźno 

 

…………………….  

19.08.2018          

3 
Jeziorowy Puchar Prezesa Koła  

spławikowe GPX 

Krzczeń 16.09.2018 
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3 
Spinningowy Puchar Prezesa 

Koła     spinningowe GPX 

Rogóżno 

 

21.10.2018 

 

 . Zawody kołowe towarzyskie 

 

L.p. Nazwa imprezy Org. / m-ce Data/odpowiedz. 

1 Puchar Zimy 
Zarząd Koła 

j. Uściwierz 
28.01.2018 

2 
Podlodowy Puchar Antka i Złotej Orfy  

 

Zarząd Koła , Sklep 

Antek - Złota Orfa 

Rogóżno 

25.02.2018 

3 Puchar Wiosny 
Zarząd Koła 

Mełgiew 
15.04.2018 

4 Puchar Lata 
Zarząd Koła 

Mełgiew 
17.06.2018 

5 Srebrna Patelnia ZZG 
ZZG, Zarząd Koła 

Rogóźno 
15.07.2018 

5 
Spinningowy Puchar Sponsorów 

 

Zarząd Koła Sponsorzy 

Rogóźno 
07.10.2018              

 

 

Zawody dla małych dzieci 

 

L.p. Nazwa imprezy m-ce         

organizator 

Data/ organizator 

1 Pomostowe Mistrzostwa Dzieci 
Zarząd Koła 

Rogóżno 
10.06.2018  

2 Wakacje z wędką 
Zarząd Koła 

Rogóżno 
01.07.2018  

3 Jutro do szkoły 
Zarząd Koła 

Rogóżno 
02.09.2018  

 

 
Grand Prix Koła rozgrywane w trzech dyscyplinach wędkarskich, według powyższego wykazu. Suma 

punktów z poszczególnych klasyfikacji Grand Prix decyduje o nadaniu tytułu Wędkarza Roku. Przy nazwie 

zawodów kolorem czerwonym zaznaczono zawody zaliczane do Grand Prix.  

Terminy zawodów, miejsce ich organizacji mogą być zmienione decyzją Zarządu Koła. O powyższych 

zmianach organizatorzy zawiadamiają oddzielnym komunikatem 
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P R O T O K Ó Ł 
Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Członków 

Koła PZW OSW Rogóżno 
 w dniu 17.12.2017 roku 

 
 

 
Komisja Mandatowa działająca w składzie : 
 
1. Chołota Piotr    Przewodniczący 
 
2.  Grzywacz Marian    Członek 
 
 
 
Na podstawie listy obecności członków Koła na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła 
stwierdza : 
 
Na ogólną ilość członków koła 786, w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu 
Członków Koła uczestniczyło 35 członków zwyczajnych co stanowi 4,4% 
 
W drugim terminie w Walnym Zgromadzeniu Członków Koła uczestniczyło 39 członków 
uczestników co stanowi 5,0 % 
 
Walne Zgromadzenie Członków Koła władne jest do podejmowania Uchwał. 
 
 
 
    Podpisy Komisji : 
 
    1/ ___________________________ 
 
    2/____________________________ 
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P r o t o k ó ł 

Komisji Uchwał i Wniosków   

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia    

Członków Koła PZW  OSW Rogóżno 

odbytego w dniu 17.12.2017r. 

 

 
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Koła PZW  OSW 

Rogóżno działającego w składzie : 

 

1. Klajda Mirosław        Przewodniczący 

2. Żurek Tomasz        Członek 

3. Kawalerski Marian                   Członek 

 

Przedstawia do przegłosowania następujące Uchwały : 

 

1. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków Koła przyjmuje  sprawozdania Zarządu Koła, 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

2. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła przyjmuje preliminarz budżetowy Koła na rok 

2018 r. 

3. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła przyjmuje Kalendarz imprez  sportowych na 

rok 2018 r. 

4. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła przyjmuje  Plan Pracy Koła na rok 2018 r. 

5. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła w przypadku włączenie drużyny koła na listę 

startową GPX Polski, akceptuje dalsze finansowanie jej startów ze środków własnych. 

6. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła, upoważnia Prezesa koła, w przypadku 

zakwalifikowania się naszej drużyny do GPX Polski, do prowadzenia rozmów w sprawie współpracy 

sportowej z kołem CRH Żagiel  

7. Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła, upoważnia Prezesa koła, do prowadzenia 

rozmów w sprawie współfinansowania startu drużyny przez ZO PZW w Lublinie w ramach 

istniejących zapisów regulaminowych i uchwał ZO 

8.  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła, akceptuje utworzenie nowej szkólki 

wędkarskiej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie, przejmując na nią patronat  

9. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie rozważy możliwość wydłużenia okresu ochronnego dla szczupaka o 

miesiąc grudzień na terenie całego okręgu.  

10. …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Podpisy komisji: 

.......................................... 

 

.......................................... 

 

Oryginały podpisane w ZO i siedzibie koła     ..........................................  

 


