
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 12 czerwca 2014 roku 

 

Czwartkowe posiedzenia stały się tradycją tej kadencji Zarządu. Także i tym razem członkowie 

Zarządu Okręgu spotkali się w biurze przy ul. Wojskowej. Spotkanie poprowadził niezawodny Prezes, 

Waldemar Gozdek.  

Na początku Sekretarz przedstawił projekt planu pracy Prezydium i Zarządu Okręgu na drugie 

półrocze 2014 roku. Wszyscy obecni jednomyślnie zaakceptowali projekt, więc Sekretarz przeszedł do 

kolejnego punktu spotkania, którym była rekomendacja Prezydium w sprawie nadania odznaczeń 

związkowych. Rekomendacja zawierała propozycje Komisji ds. Odznaczeń oraz wnioski Prezydium 

ZO o nadanie odznaczeń członkom Zarządów Kół. Dodatkowo przedstawione zostały wątpliwości 

Prezydium do pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Po burzliwej dyskusji Zarząd podjął decyzję o 

złożeniu wniosków o nadanie 18 Srebrnych Odznak PZW, 8 Złotych Odznak PZW, 1 Złotej Odznaki z 

Wieńcami, 1 Medalu za Zasługi dla Rozwoju Wędkarstwa oraz 6 Medali Okręgowych. 

Następnie Skarbnik, Kolega Kazimierz Białas, krótko omówił stan finansów Okręgu na koniec 

maja. Budżet na rok bieżący został przyjęty przy założeniu 8500 członków. Na dzień 31 maja składki 

opłaciło  7326 członków. Największe straty w ilości członków zanotowały koła w Mińsku 

Mazowieckim, Łochowie i w Sadownem. Pozostałe Koła nie zanotowały większych ubytków 

członkowskich. Rzeczywista ocena stanu członków będzie możliwa na początku września. Niepokój 

budzi brak dyscypliny budżetowej w niektórych Kołach, są takie, które wydały już wszystkie środki  

zaplanowane na cały rok, w innych pojawiają się znaczące wydatki, które w ogóle nie były planowane. 

Należy również zastanowić się nad sensem istnienia Kół, które mają kilkudziesięciu członków. 

Tematy te zostaną poruszone na posiedzeniu Zarządu z udziałem Prezesów Kół naszego Okręgu. 

Kolejnym tematem było zatwierdzenie budżetów SSR na II półrocze w poszczególnych 

powiatach. Większość z nich została uchwalona na poziomie pierwszego półrocza za wyjątkiem 

powiatu sokołowskiego, którego budżet obcięto o 500 zł oraz powiatu łosickiego, któremu nie 

przyznano środków. Powodem tych decyzji był poziom wydatkowanych środków w pierwszym 

półroczu b.r. 

Finanse były dominującym tematem tego posiedzenia ZO. Prezes, Waldemar Gozdek, 

przedstawił wynik finansowy organizacji zawodów Grand Prix Polski w kategorii U14 i U18 w 

Węgrowie. Suma przychodów to 18.500,- zł, a wydatki zamknęły się kwotą 30.636,- zł, z czego 

wynika strata na poziomie 12.136,- zł, która musi zostać pokryta ze środków własnych Okręgu. 

Najwięcej środków pochłonęło sędziowanie zawodów, była to kwota 10.388,- zł. Zawody zostały 

bardzo pozytywnie ocenione przez Prezesa ZG, członków GKS oraz uczestników. Szczególne 

podziękowania za wzorową organizację należą się członkom Koła Nr 26 w Węgrowie. To ich 

ogromny wkład pracy pozwolił na tak pozytywne opinie na temat imprezy. Wiceprezes, Jerzy 

Szczęśniak, zwrócił uwagę na zaangażowanie władz lokalnych w organizację i finansowanie. 

Należałoby w jakiś szczególny sposób podziękować Burmistrzowi Miasta Węgrów i Staroście Powiatu 

Węgrowskiego. Propozycja zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

Członkowie Zarządu pochylili się również nad tematem finansowania działalności sportowej 

Klubu Traper Siedlce. Starły się tu poglądy zwolenników i przeciwników sportu wędkarskiego, 

uwzględniono również aspekty niematerialne. Ostatecznie Zarząd uchwalił, że Okręg finansuje opłatę 

startową wszystkich zawodników drużyny, uczestniczących w zawodach Grand Prix Polski. Pozostałe 

koszty pokrywa Klub Traper. Jeśli Kolega Mazurczak będzie reprezentował Okręg PZW w Siedlcach 

na Mistrzostwach Polski, wówczas opłata startowa oraz dojazd (zgodnie z regulaminem) zostanie 

opłacona z funduszy Okręgu. Wszelkie faktury z tym związane muszą być akceptowane przez 

Kapitana Sportowego, Mirosława Jarosławskiego. 

 Na koniec, jak zwykle, pozostały sprawy „różne”. Prezes poinformował członków Zarządu o 

otwarciu zbiornika Godzisz w dniu 11 lipca o godzinie 14-tej. Zarząd Koła Nr 19 w Garwolinie 

poinformował o planowanych zmianach w składzie. Podjęto decyzje o wnioskowanych refundacjach i 

dofinansowaniach dla Kół.  Koło „Złoty Karaś” w Międzyrzecu Podlaskim zaprosiło na jubileuszowy, 

15-ty Maraton Wędkarski w dniach 27-28 lipca 2014 r. Koło Nr 8 w Łosicach poprosiło o 

wprowadzenie zmian w regulaminie łowiska Zalew Łosicki. Rzecznik Dyscyplinarny Okręgu, Kolega 

Krzysztof Głowienko, przypomniał o konieczności powołania lokalnych Rzeczników Dyscyplinarnych 

przy Kołach PZW. Niezbędnym jest, by w miastach powiatowych funkcjonował chociaż jeden 

rzecznik dyscyplinarny PZW. Dyrektor Biura Okręgu PZW w Siedlcach, Rafał Kuczborski, 



przypomniał o akcji sprzątania łowisk. Tylko Koło Nr 48 „Refleks” w Siedlcach przeprowadziło dużą 

akcję sprzątania rzeki Liwiec i przedstawiło rzetelne sprawozdanie. Poza tym Koło Nr 1 Siedlce 

Miasto i Koło Nr 28 w Łochowie prowadziło jakiekolwiek akcje sprzątania. Mimo tego okazało się, że 

w województwie mazowieckim wypadliśmy bardzo dobrze. Wiceprezes, Jerzy Szczęśniak, złożył 

oficjalny wniosek o ograniczenie populacji bobra nad rzeką Liwiec. Rada Powiatu Węgrowskiego 

przyjęła wniosek i zobowiązała się do przekazania go do RDOŚ. Sugeruje się ponawianie takich 

wniosków przez Zarządy Kół oraz Rady Gmin. Dyrektor Biura ZO przypomniał temat zgody na 

wędkowanie w „starorzeczu” rzeki Liwiec w Węgrowie i jednoczesne ustanowienie tarliska ryb 

prawnie chronionego od 1 stycznia do 31 maja z dopuszczeniem wędkowania z pokrywy lodowej. 

Opinia ichtiologiczna w tej sprawie sugeruje dopuszczenie wędkowania na zbiorniku głównym 

(środkowym) w okresie od 1 lipca do czasu zniknięcia pokrywy lodowej. Ostatecznie Zarząd 

przyjmuje do wiadomości możliwość dopuszczenia do wędkowania przedmiotowego zbiornika od 

strony czysto ichtiologicznej i wymaga od władz Koła Nr 26 w Węgrowie informacji od władz 

lokalnych na temat oficjalnej sytuacji prawnej obiektu. 

 Więcej tematów nie było, więc na tym zakończono posiedzenie. 

  

       

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 

 


