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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 10 września 2016 roku. 

 
Posiedzenie otworzył Prezes Waldemar Gozdek i przedstawił następujący porządek obrad: 
1. Zatwierdzenie propozycji zarybień jesiennych. 
2. Ocena wykonania budżetu. 
3. Zatwierdzenie uchwał Prezydium ZO. 
4. Zatwierdzenie projektu ordynacji wyborczej dla Kół. 
5. Sprawy różne. 
6. Wręczenie odznaczeń związkowych i okręgowych. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, bez zastrzeżeń. 
 

Wiceprezes, Stanisław Jakubik, poinformował o wynikach posiedzenia Komisji ds. Zarybień oraz 
dyskusji na posiedzeniu Prezydium ZO. Przyjęte zostało założenie główne do zarybień wód 
pozaobwodowych  na poziomie 40 kg/ha lustra wody. Komisja przygotowała szczegółowy asortyment 
ilościowo gatunkowy ryb dla poszczególnych zbiorników.  
Kolega Krzysztof Głowienko poprosił o zmianę składu gatunkowego dla starorzecza rzeki Wilga z karasia 
i lina na amura. Propozycję uzasadnił koniecznością wprowadzenia gatunku, który pozwoli na pozbycie się 
części roślinności. 

Główna Księgowa, Elżbieta Bierdzińska, poinformowała o stanie ilościowym członków Okręgu. 
Na dzień 31 sierpnia b.r. Okręg liczy 7.902 członków, dla porównania z rokiem minionym jest przyrost o 
101 członków. Plan zakładał 8.000 członków na koniec roku, co wydaje się być całkiem realną prognozą. 
Nie widać szczególnych zagrożeń dla planowanego preliminarza budżetowego. Na szczególną uwagę 
zasługują wpływy z egzaminów oraz opłaty terminowe (1 i 3 dniowe), które wyjątkowo wzrosły w 
stosunku do roku ubiegłego. Tak wpływy, jak i wydatki mieszczą się w planie budżetowym i nie zachodzi 
ryzyko przekroczenia wydatków w stosunku do planu.  

Sekretarz, Bartosz Mikulski, przedstawił i uzasadnił Uchwałę Nr 35 Prezydium ZO z dnia 11 
sierpnia na temat przesunięcia środków w budżecie. Zarząd jednomyślnie ją zatwierdził. 

Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, omówił projekt ordynacji wyborczej do władz i organów Kół 
Okręgu PZW w Siedlcach, którą członkowie Zarządu otrzymali wraz z zawiadomieniem o dzisiejszym 
posiedzeniu. Po burzliwej dyskusji, na wniosek Kolegi Krzysztofa Głowienko, Zarząd wprowadził 
poprawkę w p. 7.1. w formie dopisku na końcu zdania brzmiącego „zgodnie ze statutem PZW”. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o przekazaniu przez Urząd Miasta Siedlce dokumentacji 
projektowej na budowę pomostu dla wędkarzy na wózkach inwalidzkich nad siedleckim zalewem. 
Niestety, na dzień dzisiejszy, są duże trudności ze znalezieniem wykonawcy, co należy do Okręgu, 
zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Siedlce. Zarząd deleguje Prezydium do poszukiwań 
wykonawców i zebrania ofert. 

Na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Koła, Zarząd Koła Nr 11 w Żelechowie, zwraca się 
z prośbą o zaostrzenie regulaminu łowiska Stawy Żelechowskie. Zarząd wnioskuje o wprowadzenie 
górnego wymiaru ochronnego karpia na poziomie 60 cm oraz górnego wymiaru ochronnego szczupaka na 
poziomie 80 cm. Zarząd przychyla się do wniosku gospodarza wody i obliguje do umieszczenia w/w 
zapisów w regulaminie wędkowania na wodach Okręgu PZW w Siedlcach na rok 2017 oraz aktualizacji 
tablic informacyjnych na drogach dojazdowych do łowiska. 

Po wyczerpaniu tematów posiedzenia Prezes, Waldemar Gozdek, krótko przedstawił scenariusz 
dzisiejszego jubileuszu i zaprosił wszystkich do świętowania czterdziestolecia naszego Okręgu. 

Uroczystość z okazji 40-lecia istnienia Okręgu PZW w Siedlcach rozpoczęła się punktualnie o 
godzinie 1600, poprowadził ją Sekretarz, Bartosz Mikulski. Powitał zaproszonych gości, tj. przedstawiciela 
Prezydium ZG PZW, Krzysztofa Krysteckiego, Komendanta Wojewódzkiego PSR w Warszawie, Roberta 
Kucyka, ichtiologa, dr hab. Bogdana Wziątka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
przedstawicieli Okręgów PZW w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Ciechanowie, Lublinie i Radomiu, 
Komendantów Powiatowych SSR z terenu naszego Okręgu, Prezesów Kół naszego Okręgu, seniorów i 
zasłużonych dla Okręgu i oczywiście działaczy aktualnych władz i organów. Sekretarz rozpoczął od kilku 
ciepłych słów na temat Prezesa, Waldemara Gozdka, po czym oddał mu głos.  
Po przemówieniu Prezesa zostały wręczone odznaczenia związkowe, a następnie upominki dla wszystkich 
zaproszonych gości. Kolega Krzysztof Krystecki podkreślił zasługi naszego Prezesa dla rozwoju Związku i 
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przekazał upominek od Zarządu Głównego. Koledzy z zaprzyjaźnionych Okręgów oraz z niektórych Kół 
naszego Okręgu również przekazali pamiątkowe drobiazgi na ręce Prezesa.  
Następnie dr Bogdan Wziątek wygłosił krótki wykład na temat wód i ichtiofauny wód Okręgu 
siedleckiego. Po zakończeniu arcyciekawego wykładu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej 
„Chodowiacy”, a dalszą część jubileuszu stanowiła biesiada przy grillach.  
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