
KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU 

w dniu 10 października 2013 roku 

 

W czwartek, 10-go października członkowie Prezydium Zarządu Okręgu spotkali się w 

biurze Okręgu przy ul. Wojskowej 6 w Siedlcach. Spotkanie poprowadził Prezes Waldemar 

Gozdek. 

Na początek Prezes poinformował zebranych o przygotowaniach do XXX-go Krajowego Zjazdu 

Delegatów PZW. W ostatnich tygodniach odbyło się kilka spotkań delegatów w całym kraju. 

Zarysował się wyraźny podział pomiędzy mniej i bardziej liczebnymi okręgami i konflikt w 

ewentualnej obsadzie stanowisk w trakcie zjazdu. Duże okręgi (tytułujące siebie wiodącymi) dążą 

do zawłaszczenia władzy na zjeździe, a co za tym idzie również w Związku. Na szczęście powstała 

koalicja mniejszych okręgów i miejmy nadzieję, że będzie ona skuteczna w reprezentowaniu 

naszych interesów. Niestety wszystko okaże się dopiero po 26-tym października. 

Kolejnym tematem posiedzenia były porozumienia międzyokręgowe na okres najbliższej kadencji. 

Prezes Waldemar Gozdek poinformował o spotkaniu przedstawicieli czterech okręgów „Ściany 

Wschodniej”, które odbyło się w Siedlcach, we wtorek, 8-go października. W spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele okręgów: bialskopodlaskiego, białostockiego, lubelskiego i 

siedleckiego. W trakcie tego spotkania zostało podpisane porozumienie w tzw. „opcji zerowej” na 

czas obecnej kadencji, czyli do dnia 31 grudnia 2017 r. 

ZO Radom wyraził chęć podpisania porozumienia w tzw. „opcji zerowej” na czas obecnej kadencji 

na wszystkie wody ogólnodostępne z dodatkową opłatą za łowienie ze środków pływających.  

Pozostałe okręgi „Ściany Wschodniej” zadeklarowały bezpłatne udostępnienie zezwoleń na wody 

nizinne. Zostanie to sformalizowane również po zakończeniu Zjazdu Krajowego. Jest nadzieja na 

bezpłatne korzystanie z wód okręgów: bialskopodlaskiego, białostockiego, lubelskiego, 

radomskiego, chełmskiego, zamojskiego, rzeszowskiego, ciechanowskiego, kieleckiego, 

tarnobrzeskiego, przemyskiego, krośnieńskiego. Niestety ZO Mazowieckiego podjął decyzję o 

izolacji od porozumienia „Ściany Wschodniej”. 

W dalszej części omówione zostały różne tematy bieżące.  

Do Biura ZO wpłynął wniosek o zakup łodzi należącej do SSR w Garwolinie. Po zaopiniowaniu 

ewentualnej sprzedaży przez Komendanta SSR w Garwolinie Zarząd podejmie stosowne decyzje. 

Kolejny wniosek wpłynął z Koła w Węgrowie na temat zgody na spinningowanie na Zalewie w 

Węgrowie po 31-wszym sierpnia. Prezydium przedstawi powyższy wniosek na najbliższym 

posiedzeniu ZO.  

Prezydium zapoznało się z wynikami konkursu ofert na remont budynku biura ZO. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Unibud z Siedlec, za kwotę 50.000,- zł. Prezydium 

jednogłośnie  podjęło decyzję o podpisaniu umowy z Wykonawcą na realizację robót z sugestią 

próby negocjacji ceny ostatecznej.  

Na koniec Kapitan Sportowy, kolega Mirosław Jarosławski, zaproponował kandydaturę naszego 

Okręgu do organizacji w roku 2014-tym spławikowych zawodów Grand Prix Polski w kategorii 

U14 i U18. Wiceprezes Jerzy Szczęśniak zadeklarował chęć organizacji tychże zawodów na terenie 

Zalewu w Węgrowie. Dodatkowo zaproponował zorganizowanie noclegu dla uczestników 

zawodów oraz przekazał gotowość Rady Miasta Węgrów na dofinansowanie specjalnego zarybienia 

zbiornika przed imprezą. Prezydium zasugerowało zbiornik Rówce jako łowisko dodatkowe 

(zapasowe) do tych zawodów.  

Członkowie Prezydium jednogłośnie przyjęło wniosek Kapitana Sportowego i deleguje Dyrektora 

Biura do wystosowania wniosku do Głównego Kapitanatu Sportowego przy ZG PZW z sugestią 

terminu kwietniowego. 

Na tym zakończono spotkanie, kolejne odbędzie się 14-go listopada, po Krajowym Zjeździe 

Delegatów. 

 

 

         Sekretarz ZO PZW w Siedlcach 

          Bartosz Mikulski 


