Gdańsk, listopad 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 2/2019
Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach:

I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1.
Kampania sprawozdawcza w kołach Okręgu Gdańskiego będzie
przebiegać w terminie od 2 stycznia do 29 lutego 2020 r.
 Walne zgromadzenie sprawozdawcze należy przeprowadzić zgodnie ze
Statutem PZW oraz uregulowaniami zawartymi w aktualnym Regulaminie
Organizacyjnym Koła PZW.
 Członkowie koła powinni być zawiadomieni o dacie, miejscu, porządku
obrad i terminach zgromadzenia (pierwszy i drugi), na co najmniej 21 dni
przed jego terminem.
 O terminie zgromadzenia należy powiadomić Zarząd Okręgu na minimum
10 dni przed jego odbyciem.
 Na zgromadzenia sprawozdawcze można zapraszać przedstawicieli
Zarządu Okręgu.
W terminie do 14 dni od daty walnego zgromadzenia sprawozdawczego,
należy obowiązkowo przesłać do Biura ZO:
Plan Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego,
Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, podpisany przez
przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza zgromadzenia, który m.in.
powinien zawierać informacje:
 w którym terminie odbyło się posiedzenie (pierwszym czy drugim),
 imię i nazwisko wybranego przewodniczącego i sekretarza walnego
zgromadzenia,
 porządek obrad,
 przebieg obrad,
 zagadnienia z dyskusji,
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 jeżeli podjęto uchwały i wnioski do Zarządu Okręgu, muszą być one
dołączone do protokołu i posiadać podpis przewodniczącego
zgromadzenia i przewodniczącego komisji uchwał i wniosków. Sam zapis
lub uchwała w protokole zgromadzenia nie stanowią formalnego
wniosku.
Obowiązkowo wymagane załączniki do protokołu:
 Sprawozdanie roczne Zarządu Koła (opisowe) z działalności w zakresie
realizacji zadań wynikających ze Statutu PZW (działalność organizacyjna,
sport, młodzież, ochrona i zagospodarowanie wód, inna działalność).
 Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej Koła ze swojej działalności zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZW.
 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła – druk w załączeniu,
Ponadto koła zobowiązane są do wypełnienia i przesłania do Biura Zarządu
Okregu:
Ankiety w zakresie działalności sportowej i z młodzieżą – druk w załączeniu.

Wzory dokumentacji dotyczącej zebrań sprawozdawczych w kołach,
znajdują się na stronie www.pzw.gda.pl
w zakładce /druki i regulaminy/

Zarząd Okręgu zobowiązuje Prezesów kół do dopilnowania, by kompletna
dokumentacja została złożona w wyznaczonym czasie w Biurze ZO PZW
w Gdańsku.

2.
Wnioski o przyznanie odznak honorowych i okolicznościowych PZW
należy złożyć w Biurze Zarządu Okręgu w terminie do dnia 31 marca 2020 r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Warunkiem przyznania odznak honorowych i okolicznościowych jest:
- prawidłowe wykonanie dokumentacji sprawozdawczej z walnych zgromadzeń
koła,
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- terminowa realizacja uchwał Zarządu Okręgu i Zarządu Głównego,
- terminowe rozliczanie spraw finansowych - raportów miesięcznych, znaków
wartościowych, a także terminowe sporządzanie preliminarza na kolejny rok.
Koła mogą składać wnioski do weryfikacji na odznaki honorowe:
- liczące do 100 członków – 1 wniosek (raz na dwa lata);
- liczące od 101 do 500 członków – 1 wniosek;
- liczące od 501 do 1000 członków – 2 wnioski;
- liczące powyżej 1001 członków – 3 wnioski.
Koła, które wystąpią z większą ilością wniosków na odznaki honorowe,
pozbawione zostaną możliwości uzyskania odznak w danym roku.
Wnioski o nadanie odznak honorowych sporządzane w kołach powinny być
rozpatrywane na posiedzeniu zarządu koła, po zasięgnięciu opinii komisji
rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
Wnioski na odznaki honorowe PZW powinny być wypełnione czytelnie
i wyłącznie na druku w formacie A5.
Praca na rzecz i dobro PZW i pełnione funkcje powinny być wpisane
chronologicznie i zgodnie z prawdą.
Wypełniony wniosek podpisują trzy osoby: prezes i dwóch członów zarządu
koła.
3.
Koła obchodzące w danym roku jubileusze 25, 30, 35… itd. lecia
działalności mogą ubiegać się o większą ilość odznak honorowych nadawanych
przez Zarząd Główny PZW. Przy weryfikacji tych wniosków Okręgowa Komisja
Odznak uwzględni możliwości Okręgu wynikające z całościowej puli odznak
przyznawanych Okręgowi przez Zarząd Główny.
Termin składania wniosków – do 31 marca danego roku.
Koła obchodzące jubileusze powstania 10,15, 20….itd. lecia działalności
mogą składać do Zarządu Okręgu wnioski na wyróżnienia okolicznościowe dla
swoich członków, na co najmniej 3 miesiące przed datą uroczystych obchodów.
Obowiązujący druk wniosku na odznaki honorowe – w załączeniu.
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4.
Informujemy koła, że wniosek o wydanie karty wędkarskiej składany
w starostwach nie wymaga podawania szczegółowych danych osobowych jak
np. PESEL czy numer dokumentu tożsamości. W związku z tym, nie ma potrzeby
spisywania tych danych od zainteresowanego przy zdawaniu egzaminu na kartę
wędkarską i wpisywania ich do protokołu.
Wymagane dane o wydanie karty wędkarskiej to:
- imię i nazwisko,
- data i miejsce urodzenia,
- miejsce zamieszkania i adres.

5.
Zarząd Główny PZW opracował wzór ułatwiający tworzenie treści uchwał
z prośbą o jego stosowanie przez koła, który załączamy do niniejszego
komunikatu.
Według wytycznych uchwała powinna zawierać następujące elementy:
- określenie w jakiej sprawie jest podejmowana,
- paragraf Statutu PZW w podstawie podejmowanej uchwały,
- określenie sposobu realizacji uchwały oraz osobę/osoby odpowiedzialne za jej
realizację,
- określenie daty wejścia w życie uchwały.
- podpisy dwóch osób – zgodnie ze sposobem reprezentacji określonej
w paragrafie 65 Statutu PZW na każdym szczeblu organizacyjnym PZW.
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6.

Zarząd Okręgu informuje, że
w roku 2020 przypada jubileusz 70 lecia powstania
Okręgu Gdańskiego Polskiego Związku Wędkarskiego.

Nasz Okręg zrzesza dzisiaj 18.592 członków, reprezentujących wszystkie
środowiska i grupy społeczne, którzy razem kontynuują ponad 140 letnią
tradycję zorganizowanego wędkarstwa polskiego.
Uczcijmy ten historyczny czas organizując przez cały jubileuszowy rok
ogólnodostępne spotkania, festyny i zawody wędkarskie. Zaprośmy na nie
wędkarzy z rodzinami oraz władze gminne i powiatowe.
Niech wędkarski jubileusz potwierdzi nasze przekonanie, że wędkarskie hobby
może być powodem do dumy, że przynosi liczne i znaczące efekty społeczne,
a przede wszystkim pozwala wielokrotnie spotkać się i być w zgodzie z przyrodą
i środowiskiem wodnym. Niech spotkanie na łowisku z przyjaciółmi przyniesie
nam wszystkim wiele pozytywnych emocji i zdrowy wypoczynek.
Informujemy, że planowane jest zorganizowanie uroczystego spotkania
z okazji jubileuszu naszego Okręgu, na które będą zaproszeni prezesi wszystkich
kół. Termin oraz miejsce uroczystości zostaną Kolegom podane w odrębnym
komunikacie.

5

II.

DZIAŁALNOŚĆ Z MŁODZIEŻĄ

1.
Rada ds. młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych do uzyskania
uprawnień Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego, które dają możliwość
prowadzenia szkoleń teoretycznych dzieci i młodzieży w kołach, sekcjach
i szkołach, a także do prowadzenia zajęć praktycznych na obozach
młodzieżowych.
Prosimy zarządy kół o pisemne zgłaszanie kandydatów.
O terminie kursu zostaną poinformowane bezpośrednio zainteresowane koła.
Kurs zostanie zorganizowany po zgłoszeniu się ok. 8 osób.

2.
KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2020
Regulamin konkursu.
1. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z Okręgu Gdańskiego PZW,
w wieku od 10 do 16 lat (bez względu na miesiąc urodzenia).
2. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – test, II etap – test.
3. Termin nadsyłania odpowiedzi I etapu: do 31 stycznia 2020 r.
4. Odpowiedzi na pytania testowe przysyłamy wyłącznie na określonym
druku, na wybrany adres:
 Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku
ul. Rajska 2, 80-850 Gdańsk
 pzw@pzw.gda.pl
 osobiście w sekretariacie biura ZO w Gdańsku
5. Prace kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi
danymi osobowymi nie będą brane pod uwagę.
6. Oceny dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy Zarządzie
Okręgu PZW w Gdańsku.
7. Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz nazwiska osób, które
zakwalifikowały się do II etapu zostaną ogłoszone na stronie
www.pzw.gda.pl - w terminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu.
8. Termin II etapu (finał dla zwycięzców I etapu) ustala się na dzień
29 lutego 2020 r. (sobota) godz. 9.00 w Gdańsku ul. Rajska 2.
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9. Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma atrakcyjną nagrodę
główną, pozostali uczestnicy otrzymają wędkarskie upominki.
Prosimy prezesów kół o rozpropagowanie konkursu, przede wszystkim
w szkołach, które znajdują się na terenie ich działania.
Opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby testy I etapu były wypełnione przez
dzieci samodzielnie. W przypadku nadesłania prac budzących uzasadnione
podejrzenie pracy grupowej, komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia
wszystkich prac danej grupy.
Test oraz druk do odpowiedzi I etapu – stanowi załącznik do komunikatu oraz
znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl

3.
Rada ds. młodzieży ogłasza nabór członków uczestników PZW na obóz
wędkarski „OĆWIEKA 2020”.
Obóz planowany jest w miesiącach czerwiec-lipiec, w miejscowości Oćwieka
k/Żnina. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać do dnia 15 lutego 2020 roku w
biurze ZO PZW Gdańsk. Szczegółowe informacje oraz dokładna data obozu
będzie podana w późniejszym terminie bezpośrednio zainteresowanym.

4.
Informujemy, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. (Dz.U.
2016 poz. 862) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym, opiekunowie dzieci małoletnich zobowiązani są do poddania się
sprawdzeniu przez organizatora imprezy (np. szkółki wędkarskie, zawody
wędkarskie) czy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle
Seksualnym.
Poddanie się weryfikacji jest dobrowolne.
W związku z powyższym, każde koło czy klub ma obowiązek sprawdzenia osób,
które dopuszcza do pracy z małoletnimi.
Można to uczynić za pośrednictwem Biura Zarządu Okręgu.
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Opiekun małoletniego zobowiązany jest wówczas podać swoje dane niezbędne
do weryfikacji w RSPTS:
- PESEL, nazwisko, nazwisko rodowe, pierwsze imię, imię ojca, imię matki
Dane osobowe należy przesłać na adres biura ZO PZW w Gdańsku:
daneosobowe@pzw.gda.pl
lub złożyć w kopercie w sekretariacie biura.

III. ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONA WÓD
1. Zarząd Główny PZW w Warszawie zatwierdził nowy Regulamin
Amatorskiego Połowu Ryb PZW, na podstawie którego Zarządy Okręgów PZW
mogą tworzyć odrębne przepisy dotyczące zasad uprawiania wędkarstwa na
swoich wodach.
W dniu 19 listopada br. Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku uchwalił nowy
Regulamin Amatorskiego Połowu ryb na wodach PZW Okręgu Gdańskiego.
Nowe Regulaminy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i obowiązują
członków PZW.
Regulaminy stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.
2. Prosimy o zgłaszanie przez koła zapotrzebowania na tablice informacyjne na
poszczególne wody, podając nazwę zbiornika wodnego oraz liczbę tablic na
każdy zbiornik.
3. Przypominamy wędkarzom i kołom opiekunom o obowiązku dbania
o czystość nad wodami, z których korzystają i którymi się opiekują – w
odległości 1,5 m od linii brzegowej.
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IV.

SPORT WĘDKARSKI

1.

Najlepsi Wędkarze Roku 2019 w poszczególnych dyscyplinach:

WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE
seniorzy
1. Wiesław Piasecki
128 Portal Gdańsk
2. Cezary Góra
Browning Team Gdynia
3. Krzysztof Kurowski
128 Portal Gdańsk
4. Krzysztof Gehrke
79 Tczew Miasto
5. Marcin Góra
Browning Team Gdynia
6. Paweł Westfalewicz
1 Gdańsk Śródmieście
seniorzy 55+
1. Julian Łuszczki
2. Andrzej Bławat
3. Wojciech Nerc

128 Portal Gdańsk
Browning Team Gdynia
128 Portal Gdańsk

seniorzy 65+
1. Jerzy Drohomirecki
2. Ryszard Kowalczyk18
3. Piotr Cierech

66 Pruszcz Gdański
Gdańsk Kokoszki
Browning Team Gdynia

1. kategoria kobiet

Joanna Jarzyńska 128 Portal Gdańsk

1. młodzież (U20)

Kacper Gruszka

WĘDKARSTWO SPINNINGOWE
1. Maciej Pisula
Klub Kaszub
2. Marek Byra
Klub Kaszub
3. Jarosław Gusman
Klub Kaszub
4. Roman Wąsowicz
Klub Neptun
5. Jan Wąsowicz
Klub Neptun
6. Dariusz Klammer
Klub Neptun
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138 Fart Pruszcz Gdański

WĘDKARSTWO MUCHOWE
kategoria seniorów:
Wincenty Polakowski
kategoria juniorów:
Dawid Groth

Klub Lipień 80 Wejherowo
Klub Lipień 80 Wejherowo

WĘDKARSTWO FEEDEROWE
1. Karol Wiczling 57 Kartuzy
2. Andrzej Hinca 82 „Gryf” Żukowo
3. Adrian Zielke Browning Team Gdynia

WĘDKARSTWO MORSKIE
1. Piotr Cegielski
18 Gdańsk Kokoszki
2. Janusz Wilański 72 Sierakowce
3. Andrzej Wawryka 7 Sopot
4. Wiesław Kozieł 79 Tczew Miasto
5. Piotr Cierech
18 Kokoszki
6. Sławomir Brandt 79 Tczew Miasto

WĘDKARSTWO RZUTOWE
kategoria seniorów
Henryk Barański 13 Elmor Gdańsk
juniorów
Adrian Kowalewski
44 Stocznia Marynarki Wojennej
kadet
Ksawery Kuzior
13 Elmor Gdańsk
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Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku
dziękuje
firmom CENTRUM WĘDKARSTWA, TRAPER i GENLOG
za wspieranie sportu wędkarskiego
i sponsorowanie nagród dla zwycięzców zawodów
w roku 2019
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2.
Kapitanat sportowy informuje, że planowana jest organizacja zawodów
podlodowych w nadchodzącym sezonie zimowym.
Warunkiem rozegrania zawodów jest wystąpienie pokrywy lodowej.
Komunikat dotyczący zawodów zostanie opublikowany na stronie
www.pzw.gda.pl
Planowane terminy zawodów:
- Mistrzostwa Okręgu 11 i 12 stycznia 2020 r. (rezerwa 8 – 9 lutego)
- Grand Prix Okręgu
9 lutego 2020 r.

3.
Zarząd Okręgu podjął uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady
rezerwacji wód w celu zorganizowania zawodów wędkarskich.
W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2020 r. organizator zawodów
zobowiązany jest do zgłaszania zawodów w pierwszej kolejności do opiekuna
wody, a po uzyskaniu jego zgody dopiero do Biura Zarządu Okręgu.
Wykaz opiekunów wód znajduje się na stronie www.pzw.gda.pl
Potwierdzenie zgłoszenia zawodów wydaje Biuro Zarządu Okręgu po pisemnym
oświadczeniu przez organizatora, że zawody zgłosił opiekunowi wody.
Nowy druk zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.

4.

Opłaty za organizację zawodów na wodach Okręgu Gdańskiego PZW:
 Podmioty spoza struktur PZW organizujący zawody na wodach Okręgu
Gdańskiego, zobowiązani są do wniesienia na konto Okręgu opłaty
jednorazowej w wysokości 100,- zł oraz 10,- zł za każdego zawodnika.
 Organizatorzy zawodów z kół i klubów PZW, będący członkami innych
okręgów PZW muszą uiścić opłatę w wysokości 100,- zł na konto
bankowe Okręgu.
 Wszelkie opłaty za zawody muszą być wpłacone na konto Zarządu
Okręgu, na co najmniej 3 dni przed terminem zawodów.
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5.
Kolegium Sędziowskie przy Okręgowym Kapitanacie Sportu informuje:
Wiosną 2020 r. będzie zorganizowane szkolenie dla sędziów dyscyplin
wędkarskich.
Koła proszone są o przesłanie pisma do biura ZO z wyszczególnieniem
zainteresowanych członków koła – w terminie do 28 lutego 2020 r.
Termin szkolenia zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zarządu Okręgu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, weryfikacji podlegają sędziowie klasy
okręgowej i podstawowej, którym upłynął 3 letni okres posiadania licencji
w danej klasie sędziowskiej.
Będzie również możliwość uzyskania lub podwyższenia uprawnień.
Sędziowie zobowiązani są zabrać na szkolenie książeczkę rejestracji sędziowań.
Dla kół oddalonych od Gdańska powyżej 20 km istnieje możliwość
przeprowadzenia szkolenia i weryfikacji sędziów w rejonach. Warunkiem jest
udział w szkoleniu około 20 uczestników. Zainteresowani proszeni są o złożenie
stosownego pisma w Biurze ZO.
Zarządy Kół proszone są o przesłanie do biura ZO, do końca roku 2019
następujących dokumentów:
 wykaz aktualny sędziów wędkarskich i rzutowych – druk w załączeniu,
 protokoły i zestawienia wyników z zawodów wędkarskich
organizowanych w bieżącym roku. Przypominamy, że dokumenty te
należy dostarczać w terminie do 2 tygodni po każdych zawodach.
Informuje się, że Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego kol. Adam Cimek,
przyjmuje interesantów w Biurze Zarządu Okręgu, w piątki w godz. 10.30 –
12.30.
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V.

SPRAWY RÓŻNE

1.
Zapraszamy koła i kluby sportowe PZW do zbudowania własnej
prezentacji internetowej i upowszechniania swojej działalności zarówno na
swoim szczeblu, jak i w całym Związku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kolegą Sylwestrem Ostapiakiem s.ostapiak@gmail.com, tel. 668 022 922

2.
Oferujemy kołom następujące materiały znajdujące się w magazynie
biura Zarządu Okręgu:
Statut PZW
Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych
Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW
Regulamin Komisji Rewizyjnych PZW
„Wędkarska Szkółka Batmana” – dla dzieci i młodzieży
plansze edukacyjne „Ryby Polski”
poradnik dla instruktorów szkolenia dzieci i młodzieży wędkarskiej
koszulka z logo PZW Okręg w Gdańsku
ciężarki do rzutów 7,5 g
wędkarstwo polskie na dawnych pocztówkach (książeczka)
spławik wędkarski – wybór
mapka wód Okręgu Gdańskiego
dyplom – wybór
medal – z okazji 60 lecia O. Gdańsk
książka „Atlas Wód Wędkarskich”
książka „Atlas Wędkarski”
książka „Wędkarstwo i Ryby”
Znaki pamiątkowe „130 lat zorganizowanego wędkarstwa”
naszywka z logo Rady ds. Młodzieży ZO
kalendarze wędkarskie
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3.
Bieżące komunikaty i informacje, w tym uchwały Zarządu Okręgu
publikowane są na stronie: www.pzw.gda.pl i są wiążące.
4.

Aktualny adres e-mail do sekretariatu biura ZO PZW w Gdańsku to:

pzw@pzw.gda.pl

5.
Przypomina się, o zasadach podpisywania korespondencji wychodzącej
z koła:
- wszelką korespondencję podpisuje prezes koła (względnie inny upoważniony
członek zarządu),
- korespondencję związaną ze sprawami finansowymi podpisuje prezes
i skarbnik koła.

6.
Biuro Zarządu Okręgu pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 - 14.45,
wtorek od 7.00 – 17.00,
piątek 7.00 - 13.45
Środa jest dniem sprawozdawczości i interesanci nie są przyjmowani

7.
Praca biura Zarządu Okręgu w okresie świątecznym 2019:
- 24 grudnia – biuro zamknięte,
- 30 grudnia – ze względu na inwentaryzację, interesanci będą przyjmowani
w godzinach od 7.00 - 9.00,
- 31 grudnia – biuro zamknięte.
Skarbnicy kół proszeni są o wcześniejsze umawianie się na pobranie zezwoleń
i znaków z pracownikami działu księgowości.

8.
Informujemy, że w miesiącu listopadzie rozpoczął się remont
pomieszczeń biurowych Małego Młyna.
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Do końca bieżącego roku planowane jest wyremontowanie lewego skrzydła
pierwszego piętra, a z początkiem nowego roku rozpocznie się remont prawego
skrzydła – od strony sekretariatu.
Zaplanowany zakres prac ma na celu dostosowanie pomieszczeń biurowych do
obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
danych, jak i innych obecnie wymaganych i obowiązujących standardów.
W związku z tym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w pracy biura Zarządu
Okręgu.
Prosimy wszystkich o wyrozumiałość i cierpliwość.

VI.

Uchwały Zarządu Okręgu i Prezydium PZW w Gdańsku – znajdują się
na stronie www.pzw.gda.pl

Wykaz załączników do komunikatu:
1. Tabela wysokości składek członkowskich na 2020 r. uchwalonych przez
Zarząd Główny PZW wraz z wykazem składek członkowskich na ochronę
i zagospodarowanie wód oraz zakresu stosowania ulg w Okręgu
Gdańskim PZW na rok 2020.
2. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego koła.
3. Ankieta w sprawie działalności sportowej i z młodzieżą.
4. Wniosek na odznakę honorową.
5. Wzór do tworzenia uchwał PZW.
6. Test + karta do odpowiedzi – Okręgowy konkurs dla dzieci i młodzieży.
7. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
8. Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na wodach PZW Okręgu
Gdańskiego.
9. Zgłoszenie zawodów wędkarskich.
10. Wykaz sędziów dyscyplin wędkarskich.

Sekretarz Zarządu Okręgu
Zdzisław Nowakowski
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