
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 13 kwietnia 2014 roku 

 

Nietypowo, bo w niedzielę, 13-go kwietnia członkowie Zarządu Okręgu spotkali się z 

Prezesami Kół w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Spotkanie poprowadził 

niezawodny Prezes, Waldemar Gozdek. Obecnych na Sali 13-tu członków Zarządu przyjęło porządek 

obrad i rozpoczęło się merytoryczne omawianie spraw bieżących. 

Prezes krótko omówił treść projektu sprawozdania rocznego Zarządu Okręgu. Zwrócił uwagę na liczbę 

członków, która po raz przekroczyła liczbę10 tys. Zarząd przyjął projekt z drobnymi uwagami, po 

uwzględnieniu których sprawozdanie zostanie rozesłane do Zarządów Kół oraz do Zarządu Głównego. 

Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, przekazał podstawowe informacje na temat zakończonej kampanii 

sprawozdawczej w Kołach. Zdecydowana większość Kół przeprowadziła w sposób właściwy Walne 

Zgromadzenia Sprawozdawcze, niestety frekwencja pozostawia wiele do życzenia. Przykre jest to, że 

kilka Kół nie dostarczyło protokołów z Walnych Zgromadzeń. Na obecnym posiedzeniu nie są obecni 

przedstawiciele tych Kół, co potwierdza brak zaangażowania władz. Zarząd winien przeanalizować 

sens istnienia tych Kół, skoro brak jakichkolwiek objawów działalności, może warto rozważyć ich 

reorganizację. Problem dotyczy następujących Kół: Nr 5 FSO Siedlce, Nr 12 Gończyce, Nr 16 

Sobienie Jeziory, Nr 23 ZNTK Mińsk Mazowiecki, Nr 31 Podebłocie, Nr 32 Sabnie. 

Skarbnik Okręgu, Kazimierz Białas, zwrócił uwagę na problem braku Sądów Koleżeńskich i 

Rzeczników Dyscyplinarnych w Kołach. Powołanie w/w organów jest wymagane Statutem PZW. 

Istnieje możliwość statutowa pozwalająca na powołanie jednego Sądu Koleżeńskiego dla kilku Kół.  

Rzecznik Dyscyplinarny ZO, Kolega Krzysztof Głowienko zaproponował powołanie Rzeczników 

Dyscyplinarnych na terenie powiatów naszego Okręgu dla ułatwienia pracy poszczególnym Kołom. Z 

drugiej strony uprości to pracę Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Kolega Głowienko 

zaproponował organizację szkolenia dla członków Sądów Koleżeńskich oraz Rzeczników 

Dyscyplinarnych Kół.  

Kolejnym punktem posiedzenia był informacja o stanie przygotowań do spławikowych zawodów 

Grand Prix Polski w kategorii U14 i U18 w Węgrowie. Szczegóły są już dostępne na naszej stronie 

internetowej. 

Dyrektor Biura Okręgu, Kolega Rafał Kuczborski, poinformował o akcji Wojewody Mazowieckiego, 

na temat sprzątania łowisk w naszym Okręgu. Inicjatywa pochodzi od Komendanta Wojewódzkiego 

PSR, sugerowany termin akcji sprzątania wód to 28-30 kwietnia. Wszyscy sprzątający proszeni są o 

szczegółowe informacje o przeprowadzonych akcjach, ze szczególnym naciskiem na ilość zebranych 

odpadów, ich strukturę rodzajową, miejsce przekazania do utylizacji, ilość członków biorących udział 

w akcji. Mile widziana będzie dokumentacja fotograficzna, którą należy przekazać do biura ZO. 

Obecni Prezesi poinformowali o akcjach, które już odbyły się. 

Następnie Zarząd rozpatrywał prośbę Koła w Węgrowie o udostępnienie starorzecza Liwca w 

Węgrowie do wędkowania. W związku z wątpliwościami natury formalnej podjęto decyzję o 

odroczeniu podjęcia decyzji do czasu uzyskania wyczerpujących informacji na temat przeznaczenia i 

klasyfikacji hydrotechnicznej przedmiotowej wody. 

Okręg PZW w Częstochowie poinformował, że w dniu 26 kwietnia organizowana jest pielgrzymka 

wędkarzy na Jasną Górę. Zainteresowani znajdą informacje na ten temat na stronie internetowej 

Okręgu PZW w Częstochowie. 

Zarząd Główny zaprosił wszystkie Zarządy Okręgów do zgłaszania propozycji zmian w 

obowiązującym RAPR. Sekretarz, Bartosz Mikulski, przygotował szereg propozycji, które przedstawił 

obecnym na spotkaniu, wzbudziły one burzliwą dyskusję. 

W dalszej części posiedzenia ZO zaakceptował refundacje zakupu wapna dla Kół oraz zaakceptował 

do stosowania programy księgowe, stosowane w Biurze Okręgu. 

Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o planowanej konferencji szkoleniowej w Spale w dniach 

27-28 maja, przeznaczonej dla Prezesów Okręgów, Dyrektorów Biur ZO oraz Przewodniczących 

OKR. Główną tematyką konferencji będzie przyszłość naszego związku, sposoby jego funkcjonowania 

po zmianie Ustawy o Sporcie oraz planowane zmiany w Statucie PZW. Wszelkie propozycje i uwagi 

dotyczące konferencji należy zgłaszać do Biura ZO do 15-go maja b.r. 

Kolejna informacja Prezesa dotyczyła spotkania przedstawicieli ZO tzw. „Ściany Wschodniej”, 

którego gospodarzem był nasz Okręg. Spotkanie odbyło się w dniach 4-5 kwietnia przy obecności 

przedstawicieli 11-stu Okręgów. Głównym tematem była dalsza współpraca międzyokręgowa. 



Wszyscy obecni wyrazili chęć wypracowania wspólnego porozumienia, które pozwoli na stworzenie 

warunków do wędkowania dla wszystkich wędkarzy z Okręgów „Ściany Wschodniej” na wodach 

ogólnodostępnych. Zarząd naszego Okręgu został zobowiązany do przygotowania projektu takiego 

porozumienia. Drugim, newralgicznym, tematem była sprawa Uchwały Nr 154 ZG na temat 

udostępniania wód granicznych między Okręgami. ZG powołał komisję, która ma za zadanie 

opracować nowe zasady współpracy międzyokręgowej. Zaproponowaliśmy nowelizację, która pozwoli 

na ograniczenie kosztów dla Okręgów udostępniających swoje wody. Polega ona na udostępnianiu 

tylko obwodów rybackich zlokalizowanych na terenie Okręgu sąsiedniego lub granicznego obwodu 

rybackiego. 

Kolejnym tematem posiedzenia było umocnienie brzegów zbiornika wodnego w Łaskarzewie. 

Niestety przedstawiciele zainteresowanego Koła nie pojawili się na dzisiejszym posiedzeniu. ZK w 

Łaskarzewie podjął się umocnienia brzegów zbiornika na koszt własny. W związku z 

niewystarczającymi środkami Koła, ZO podjął decyzję o sfinansowaniu tych działań i potrącaniu 

środków z zasobów Koła w latach następnych, do końca kadencji Zarządu. 

Razem z zaproszeniem na dzisiejsze posiedzenie Prezesi Kół otrzymali druki wniosków o nadanie 

odznaczeń związkowych. Termin ich składania upływa z dniem 30 kwietnia. Komisja ds. Odznaczeń 

rozpatrzy je w pierwszych dniach maja b.r.  

Najbliższe posiedzenie Prezydium ZO odbędzie się 22-go maja, a nie 15-go, jak było planowane. 

Powodem zmiany terminu jest zgłoszenie nieobecności czterech członków, co powoduje brak 

możliwości podejmowania decyzji przez Prezydium ZO. 

Sekretarz, Bartosz Mikulski, korzystając z obecności wielu  Prezesów Kół, zaprosił do organizacji 

Pikniku Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do 

Prezesa Koła Nr 1 w Siedlcach, Kolegi Wiesława Lipca lub do Prezesa Koła Nr 48 w Siedlcach, 

Kolegi Tomasza Pałki. 

Kolega Jerzy Szczęśniak podniósł po raz kolejny temat szkodliwego działania populacji bobra nad 

rzeką Liwiec.  

 

Prezes, Waldemar Gozdek, złożył wszystkim serdeczne życzenia spokojnych Świąt Wielkiej Nocy i 

zakończył posiedzenie Zarządu Okręgu. 

   

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 

 


