
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 
w dniu 20 kwietnia 2016 roku 

 
Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Prezesa Waldemara Gozdka w sprawie 

obchodów 40-stolecia istnienia naszego Okręgu. 
 Głównym celem posiedzenia jest ustalenie harmonogramu obchodów jubileuszu Okręgu. Prezes 
zaproponował, by pierwszym elementem obchodów były zawody wędkarskie dla działaczy Kół i Okręgu w 
dniu 14 maja w Żelechowie. Prezydium jednomyślnie zaakceptowało termin i miejsce organizacji zawodów. 
Drugim elementem miało by być posiedzenie Zarządu Okręgu z udziałem Prezesów Kół oraz zaproszonych 
gości. Sugerowane miejsce uroczystości to Stanica nad Zalewem „Muchawka”, która została gruntownie 
przebudowana i zmodernizowana. Sekretarz, Bartosz Mikulski, zobowiązał się do podjęcia rozmów z 
nowym właścicielem w sprawie wynajęcia Stanicy w dniu 10 września, w godzinach popołudniowych. 
Szacowana liczba uczestników, to ok. 70 osób. 
 Na zawody w Żelechowie zaproszeni zostaną członkowie władz i organów Okręgu, Prezesi Kół oraz 
Komendanci Powiatowi SSR. Dodatkowo członkowie Prezydium zaproponują gości honorowych z poza 
tego grona do końca bieżącego tygodnia. Zwycięzcy zawodów otrzymają puchary, okolicznościowy, 
pamiątkowy upominek oraz dyplom. Natomiast wszyscy uczestnicy zostaną obdarowani okolicznościowym 
kubkiem i znaczkiem. Zarząd Koła Nr 11 w Żelechowie zorganizuje gorący posiłek dla wszystkich 
uczestników. Biuro ZO zamówi kubki, znaczki oraz okolicznościowy banner. 
 Prezes zasugerował, by przygotować specjalny medal czterdziestolecia istnienia Okręgu wraz z 
dyplomem, który zostanie wręczony na uroczystym posiedzeniu we wrześniu. Jednocześnie zobowiązał się 
dokończyć prace nad rocznicowym folderem, który podsumuje działalność Okręgu na przestrzeni jego 
istnienia. Sekretarz zaproponował przygotowanie koszuli wizytowej z haftowanym logo Okręgu dla 
wszystkich członków Zarządu. 
 Wrześniowe, uroczyste, posiedzenie Zarządu rozpocznie się od oficjalnego uhonorowania 
zasłużonych działaczy odznaczeniami związkowymi oraz medalami okolicznościowymi. W dalszej części 
odbędzie się krótkie posiedzenie ZO oraz część nieoficjalna, integrująca uczestników. Uczestnicy spotkania 
otrzymają upominki zawierające okolicznościowy kubek, folder, znaczek czterdziestolecia, kalendarz oraz 
foldery z powiatów, miast, parków krajobrazowych naszego Okręgu. Prezes zaproponował wyróżnienie Kół 
w poszczególnych rodzajach działalności. Niektóre prężnie działają w zakresie działań z młodzieżą, ochrony 
wód, działalności sportowej, itp.  
 Na najbliższe posiedzenie Prezydium ZO, w dniu 12 maja, Biuro przygotuje szacunkową wycenę 
całości obchodów czterdziestolecia.  

 
Na tym zakończono posiedzenie. 
 
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


