
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 13 lutego 2014 roku 

 

Jak zwykle w czwartek, 13-go lutego członkowie Zarządu Okręgu spotkali się w biurze przy ul. 

Wojskowej. Tradycyjnie spotkanie poprowadził Prezes Waldemar Gozdek. 

Najpierw Wiceprezes, Stanisław Jakubik, przedstawił sprawozdanie z działalności SSR w minionym 

roku oraz plany budżetowe straży na rok bieżący. W toku dyskusji podjęta została decyzja o 

zaproszeniu Rzecznika Dyscyplinarnego oraz zainteresowanych członków ZO na najbliższe spotkanie 

Komendantów Powiatowych SSR w celu przedyskutowania konieczności uszczegółowienia raportów 

z kontroli. 

Skarbnik, Kazimierz Białas, przedstawił szczegółowe sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu 

w 2013 r. Ogólny wynik finansowy minionego roku jest dodatni. Następnie przedstawił projekt 

budżetu na rok 2014. Budżet został zaplanowany przy założeniu 8.500 członków okręgu bieżącym 

roku. Dyskusję wywołał budżet Kapitanatu Sportowego, a dokładniej sposób i kwota dofinansowania 

startów zawodników Klubu „Traper”. Ostatecznie budżet został uchwalony w proponowanym 

kształcie z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia korekty w czerwcu b.r. 

Kolejnym punktem posiedzenia był informacja o stanie przygotowań do spławikowych zawodów 

Grand Prix Polski w kategorii U14 i U17 w Węgrowie, których termin został przeniesiony na 8-11 

maja ze względu na egzaminy gimnazjalne w kwietniu. 

Następnie ZO podjął uchwałę o likwidacji Koła Nr 20 w Stojadłach na wniosek Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Członków Koła. 

W związku z 10-cioleciem istnienia Koła Nr 13 w Mińsku Mazowieckim przyznano Medale Zarządu 

Okręgu PZW w Siedlcach członkom ZK oraz osobom aktywnie wspierającym jego działalność. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o wniosku właściciela sadów w sąsiedztwie zbiornika 

Godzisz nad rzeką Okrzejką na pobór wody z rzeki. Zgoda zostanie udzielona pod warunkiem 

zainstalowania zamkniętego, przelewowego zbiornika pośredniego o pojemności minimum 30 m
3
, 

który zabezpieczy rzekę przed możliwym zanieczyszczeniem w trakcie poboru wody. 

Kolejna informacja dotyczyła zakończenia rozliczeń finansowych za użytkowanie zbiornika „Mamut” 

w Garwolinie z byłym właścicielem. 

Wójt Gminy Sobolew zaproponował Okręgowi dzierżawę i prowadzenie gospodarki wędkarskiej na 

nowym zbiorniku w m. Gończyce. Propozycja umowy zostanie przesłana do Wójta. 

Zarząd dokonał zmiany w składzie Komisji Egzaminacyjnej przy Kole Nr 28 w Łochowie. 

Na koniec poruszony został problem bezpieczeństwa zawodników w trakcie planowanych na 

najbliższą niedzielę Podlodowych Mistrzostw Okręgu. Kapitan Sportowy, Mirosław Jarosławski, 

wyraził przekonanie, że grubość pokrywy lodowej jest wystarczająca (około 20 cm) i umożliwia 

rozegranie zawodów. Do dnia posiedzenia zgłosiło się 59 zawodników, taka ilość osób w połączeniu z 

ekipą sędziowską, na tak małym zbiorniku, jak Rówce, rodzi wątpliwości na temat bezpieczeństwa na 

niezbyt grubym lodzie, na którym każdego dnia łowi wielu wędkarzy. Ilość wywierconych otworów 

znacząco osłabia pokrywę lodową. Prognozowane temperatury oraz opady deszczu nie rokują nadziei 

na poprawę sytuacji w najbliższych dniach. Wobec powyższych zagrożeń organizator  powinien 

zapewnić specjalistyczną grupę zabezpieczającą, która nie dopuści do tragicznych skutków organizacji 

zawodów.  

Padła również propozycja podjęcia próby organizacji i podejmowania decyzji bezpośrednio przed 

zawodami. Wszyscy obecni zgodzili się, że decyzję trzeba podjąć natychmiast i Zarząd musi ogłosić ją 

w dniu dzisiejszym. Pozostawienie ostatecznych decyzji w rękach komisji sędziowskiej bezpośrednio 

przed zawodami spowoduje zbyt wielką presję zgromadzonych zawodników i zwiększenie zagrożenia 

dla uczestników. 

W związku z powyższymi wątpliwościami Prezes zarządził głosowanie w tej sprawie. W obecności 13 

członków Zarządu podjęto decyzję o odwołaniu zawodów w dniu 16 lutego 2014. W głosowaniu 

jawnym 8 członków było za odwołaniem, 5 wstrzymało się od głosu. 

 

Na tym zakończono spotkanie.   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


