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Jak każdej wiosny, w niedzielę, członkowie Zarządu Okręgu spotkali się z Prezesami Kół w 

Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Spotkanie poprowadził niezawodny Prezes, 
Waldemar Gozdek. Obecnych na Sali 15-tu członków Zarządu zapewniło ważność wszystkich 
podejmowanych decyzji. Porządek obrad został przyjęty bez uwag i rozpoczęło się merytoryczne 
omawianie spraw bieżących. 
Prezes krótko omówił treść projektu sprawozdania rocznego Zarządu Okręgu. Sprawozdanie zawiera 
informacje na temat działalności statutowej, zagospodarowania wód, działalności sportowej, 
działalności finansowej, porozumień z innymi Okręgami, sprawozdanie z działalności SSR oraz z 
działalności OKR. Zarząd Okręgu przyjął sprawozdanie bez uwag. W takim kształcie zostanie ono 
przekazane wszystkim Zarządom Kół oraz Zarządowi Głównemu PZW. 
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 
likwidację. Problem dotyczy następujących Kół: Nr 3 „Fenes” Siedlce, Nr 5 FSO Siedlce, Nr 23 
ZNTK Mińsk Mazowiecki, Nr 31 Podebłocie, Nr 25 Mordy. Dyrektor Biura został zobowiązany do 
natychmiastowego upomnienia Zarządów w/w Kół do uzupełnienia dokumentacji.  
Sekretarz, Bartosz Mikulski, przedstawił uchwałę nr 13 Prezydium ZO. Dotyczy ona ustanowienia 
pełnomocnictwa dla Prezesa i Sekretarza do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych okręgu oraz do czynności bankowych i procesowych. Pełnomocnictwo to niezbędne jest 
do zmiany banku prowadzącego konto Okręgu oraz do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych 
nieruchomości Okręgu. Kolega Krzysztof Głowienko wstrzymał się od głosu, pozostali członkowie 
Zarządu głosowali za akceptacją uchwały Prezydium. 
Następnie Prezes, Waldemar Gozdek, poinformował o rozwiązaniu Koła Nr 32 „Strażak” w Sabniach. 
Podstawą do podjęcia tej decyzji jest protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Koła, które odbyło 
się w dniu 13 grudnia 2014 r. Podjęło ono Uchwałę Nr 1/12/14 o samorozwiązaniu. Sekretarz 
przedstawił projekt uchwały Zarządu w tej sprawie, została ona przyjęta jednomyślnie. 
Zarząd zobowiązał Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu do skierowania wniosku do Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego o wyjaśnienie sprawy Kolegi Bolesława Odziemczyka. Kolega Bolesław jest 
Członkiem Honorowym PZW i z tego tytułu ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach 
związku nieodpłatnie. Skarbnik jednego z Kół OM wydał Koledze nieodpłatnie zezwolenie, a 
następnie zażądał jego zwrotu, co jest niezgodne ze statutem PZW. 
Koło Nr 15 w Maciejowicach zwróciło się z prośbą o refundację zakupu 2 ton wapna do dezynfekcji 
jeziora Oblin za kwotę 1120,- zł oraz 1 tony do dezynfekcji zbiornika Podzamcze za kwotę 560 zł. 
Łącznie daje to kwotę 1680 zł. Dodatkowo 390 zł na wykonanie oprysków preparatem Randap, 
zapobiegających nadmiernemu wzrostowi roślin na jeziorze Oblin oraz na zbiornikach Doły 
Maciejowickie. ZK zwraca się również o dokonanie zarybień wiosennych karpiem oraz zarybień 
jesiennych narybkiem sandacza i szczupaka.  
Dyrektor Rafał Kuczborski zwrócił uwagę, by przestrzegać zaleceń ichtiologów o ilości stosowanego 
środka odkwaszającego na poziomie 100 kg na hektar lustra wody. Natomiast opryski preparatem 
Randap mogą być szkodliwe dla ichtiofauny zbiornika i w związku z powyższym nie należy go 
stosować. W związku z dużą liczbą zachorowań ryb wprowadzanych wiosną do wód stojących, Okręg 
zrezygnował z nich. Zarybienia jesienne są dużo bezpieczniejsze ze względu na nikły rozwój 
drobnoustrojów chorobotwórczych w wodzie o niższej temperaturze. Wobec powyższych  ustaleń 
członkowie ZO jednomyślnie podjęli decyzję o zrefundowaniu zakupu wapna w ilości 100 kg/ha lustra 
wody. 
Do ZO wpłynął wniosek od Zarządu OSP w Dziewulach o dofinansowanie zakupu silnika 
zaburtowego do łodzi oraz ratunkowych sań wodno - lodowych. Obecny na sali członek OSP 
uzasadnił wniosek. Każda kwota będzie mile widziana. Strażacy zobowiązują się do pomocy we 
wszelkich działaniach Okręgu i Kół PZW oraz zapewnienia bezpieczeństwa na wodzie w trakcie 
imprez. 



Prezes zaproponował głosowanie w sprawie udzielenia wsparcia finansowego OSP w Dziewulach. W 
głosowaniu jawnym 7 członków ZO było za, 7 przeciw i jeden wstrzymał się. W związku z 
powyższym uchwała nie została podjęta. Dyskusja na temat wielkości ewentualnego wsparcia stała się 
bezzasadna. 
Prezes Koła Nr 17 w Łaskarzewie zgłosił wątpliwości w sprawie zakazu egzaminowania osób z poza 
terenu powiatu, w którym znajduje się Koło. Prezes wyjaśnił, że zakaz wynika z wielokrotnie 
pojawiających się problemów z wydawaniem karty wędkarskiej w takich przypadkach.  
Następnie Kapitan Sportowy, Mirosław Jarosławski, podziękował Prezesowi Koła Nr 8 w Łosicach za 
organizację zawodów spławikowych w dniu 29 marca. Wyjątkowo zorganizowana impreza 
zgromadziła 48 zawodników z całego Okręgu Siedleckiego oraz okręgów ościennych.  
Prezes Koła Nr 4 „Mostostal” w Siedlcach zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy konserwacji 
koryta rzeki Muchawka w okolicy obwodnicy drogowej Siedlec. 
Wyjaśnień udzielił Dyrektor Rafał Kuczborski. Sprawa pracy maszyn w korycie rzeki była bardzo 
głośna w Siedlcach. W skrócie sprawa wyglądała następująco: firma „Zentis” z Żelkowa uzyskała 
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych ze swojego terenu do rzeki Muchawka. 
W ramach budowy kanału odprowadzającego nakazano wykonanie konserwacji koryta rzeki. Niestety 
wykonawca robót, rozpędził się i dokonał  konserwacji na zbyt długim odcinku oraz na zbyt dużej 
głębokości. Stwierdzono, że w trakcie robót zostały wyrzucone na brzeg ryby z gatunków 
chronionych. Działacze PZW oraz Polskiego Klubu Ekologicznego, przy udziale pracownika 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusza Policji, wykonali szczegółową 
dokumentację fotograficzną całego zdarzenia. Dodatkowo funkcjonariusze Policji dokonali 
drobiazgowej kontroli dokumentacji robót, stanu technicznego maszyn, przesłuchali pracowników 
obecnych na miejscu. Nie stwierdzono żadnych uchybień w tej materii. Na tej podstawie został 
skierowany wniosek do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach w sprawie możliwości popełnienia 
przestępstwa polegającego na zabiciu znaczącej liczby ryb chronionych. Prokuratura, po rozpoznaniu 
sprawy, stwierdziła że ryby zostały zabite nieumyślnie i umorzyła postępowanie. Tylko przestępstwo 
popełnione umyślnie podlega karze. Jedyny pozytywny skutek całego wydarzenia, to decyzja RDOŚ o 
konieczności ustanawiania nadzoru przyrodniczego nad wszelkimi robotami w korytach rzek. Korzyść 
dodatkowa, to znaczący szum medialny, a co za tym idzie, nadzieja na to, że kolejni wykonawcy robót 
nie będą przekraczali zakresu robót i zadbają o dobro rzek i organizmów w nich żyjących. 
Kolega Roman Wrzeszcz z Koła Nr 26 w Węgrowie poinformował o śnięciu ryb w węgrowskim 
zalewie. Śnięcia pojawiły się kilka dni temu, po zarybieniu narybkiem karpia. Prawdopodobnym jest, 
że wprowadzono do środowiska chore ryby. Pisemna informacja na ten temat wpłynęła do ZO w dniu 
dzisiejszym. Pomimo tego, Zarząd Koła Nr 26 zorganizował w dniu dzisiejszym spławikowe 
Mistrzostwa Koła, co jest karygodne. Dyrektor Biura ZO, Rafał Kuczborski, poinformował, że ZK 
podjął działania w kierunku naprawienia sytuacji. Padnięte ryby zostały zawiezione do badania i 
oczekuje się na wyniki i zalecenia z nich wynikające. Dyrektor zasugerował wprowadzenie 
całkowitego zakazu nęcenia, organizowania zawodów wędkarskich oraz zabierania ryb ze zbiornika do 
odwołania. Nieznana choroba może być szkodliwa również dla człowieka. Zarząd Okręgu 
jednomyślnie podjął uchwałę w tej sprawie. 
Kapitan Sportowy przypomniał o sposobie informacji o organizacji zawodów przez Koła oraz o 
konieczności zgłaszania zawodników na zawody okręgowe przez Zarządy Kół. 
Prezes, Waldemar Gozdek, przypomniał o zawodach spławikowych Prezesów w dniu 25 kwietnia w 
Żelechowie. Zaproszeni na zawody zostali Prezesi Kół, obecni na dzisiejszym posiedzeniu, 
członkowie ZO, OKR i OSK. Prezes Koła w Żelechowie, Kolega Krzysztof Lipiec, poinformował o 
regulaminie zawodów, który jest niezmienny od lat.  
Na zakończenie, Dyrektor Rafał Kuczborski, podziękował Zarządom Kół, które aktywnie 
uczestniczyły w ostatnich zarybieniach obwodów rybackich. Koło Nr 15 w Maciejowicach i Koło Nr 
19 w Garwolinie, zarybiało Wilgę i Okrzejkę, Koło Nr 48 „Refleks” wraz z Kołem Nr 26 w Węgrowie 
i Kołem Nr 28 w Łochowie zarybiało rzekę Liwiec, zaś Bug pomagało zarybiać Koło Nr 30 „Miasto” 
Sokołów Podlaski. 
Prezes, Waldemar Gozdek, podziękował wszystkim za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Zarządu 
Okręgu. 
     
         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


