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Zarząd Koła 



 
 

Sprawozdanie z działalności Zarządu 

Koła PZW OSW Rogóźno w 2018 roku. 

 

Szanowni Goście, Koleżanki i Koledzy. 

Rok 2018 był rokiem naszego jubileuszu 25 lecia koła i działania nasze 

ukierunkowane były na podkreślenie ćwierćwiecza naszego istnienia. Tak jak w latach 

poprzednich, Zarząd koła wspólnie z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim, realizował 

program nałożony przez Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła z 2017 roku. 

Takie rozwiązanie w dużym stopniu pozwalało podejmować wyważone decyzje.  W okresie 

sprawozdawczym Zarząd koła działał w jedenastoosobowym składzie. W pracach Zarządu 

brał również udział Rzecznik dyscyplinarny Zarządu Koła  Mirosław Klajda. 

Sprawozdanie z działalności Zarządu obejmuje działalność organizacyjną, finansową, 

zagospodarowania i ochronę wód oraz działalność sportową i pracy z młodzieżą.  

 Zarząd koła odbywał swoje posiedzenia nie rzadziej jak raz w miesiącu, lecz nie 

wszystkie te posiedzenia były protokołowane. Najczęściej w sezonie odbywały się one po 

zawodach, gdzie omawiana była realizacja imprez  sportowych już dokonanych i tych, które 

dopiero miały się odbyć. W roku kalendarzowym organizujemy około 30 imprez 

sportowych. Uczestniczymy ze swoją reprezentacją w kilku imprezach rangi okręgowej i w 

wielu z nich zapewniamy obsługę sędziowską. Tak więc okazji do spotkania się zarządu jest 

na tyle dużo, że nie potrzeba robić specjalnych nasiadówek, angażujących czas członków 

zarządu.  Nie wszyscy jednak członkowie Zarządu uczestniczyli w zawodach wędkarskich, 

więc i nie wszyscy uczestniczyli w zebraniach Zarządu. Dlatego też korzystaliśmy z 

konsultacji elektronicznej i część decyzji była  oparta na elektronicznym rozstrzygnięciu.   

Od ośmiu lat posiadamy swoją siedzibę w Ośrodku Sportów Wędkarskich w 

Rogóźnie, tutaj mamy zaplecze, tu w każdej chwili możemy uzyskać przydatną nam 

informację, tu przez co najmniej siedem miesięcy w roku można spotkać prezesa koła. To 

sprawia, że koło  nadal się rozwija i rośnie w siłę swoich członków. W 2018 roku zwiększyła  

się ona aż o 93 nowych adeptów wędkarstwa i obecnie wynosi  879 członków.  Dokładnej 

analizy członków koła dokonała Komisja Rewizyjna podczas ostatniej kontroli  i przedstawi 

ją w swoim sprawozdaniu.  Rok temu na Walnym Zgromadzeniu zakładaliśmy przyrost 

członków koła  i osiągnięcie stanu  w 2018 na 800 osób, oraz że docelową liczbą członków 

koła powinien być okrągły 1000. Wynik tegoroczny nakazuje realnie myśleć, że jeśli 

będziemy nadal utrzymywać dotychczasowy trend, to ta ostatnia liczba zostanie 

zrealizowana.  Co przyciąga do nas nowych członków? Dostępność i przejrzystość działań, 

dwa punkty kasowe, w których wędkarz może dokonać opłaty, łowisko licencyjne, którego 

jesteśmy gospodarzem. Bezpośredni kontakt z członkami koła. Ważną rolę w działalności 

organizacyjnej pod tym względem przejęli na siebie Kol. Robert Pierepienko i pracownicy 

jego sklepu wędkarskiego Antek, którzy tworzą  bezpośredni kontakt z członkami koła.  To 

doskonały pomost pomiędzy strukturami koła a jego nowymi  członkami.  Tu można nabyć 

prawa do otrzymania karty wędkarskiej, dokonać opłaty, przekonsultować i dokonać zakupu 

pierwszego sprzętu wędkarskiego. Drugi punkt przyjmowania opłat wędkarskich działał w 

siedzibie ZZG w Polsce. Jednak ze względu na reorganizację działań ZZG, niezależnych od 

nas, musieliśmy na jeden rok zawiesić tutaj naszą działalność. Czy powrócimy tam jeszcze? 

Będzie to uzależnione od zapotrzebowania naszych członków. Kierownictwo Związku 

Zawodowego Górników  jest nam przychylne, więc wszystko jest możliwe. 



 Trzeci punkt sprzedaży i kontaktu z wędkarzami jest w Ośrodku Sportów 

Wędkarskich w Rogóźnie, gdzie mieści się nasza siedziba oraz gdzie niemal o każdej porze 

dnia i nocy jesteśmy do wędkarskiej dyspozycji.  

Przejrzystość działań to głównie Internet, gdzie wszystko, co się dzieje w kole czy na 

łowisku jest opublikowane. Internet to strona w portalu PZW jak również strona na 

Facebuku. Ta ostatnia pełni ważny łańcuch przekazu informacji, komunikatora. Portal PZW, 

to prawie półtora miliona wejść na nasze trzy strony internetowe. To ponad 200 000 wejść 

rocznych. Pomimo zmiany polityki prezentowania działalności kół  na stronach 

internetowych Zarządu Okręgu w Lublinie i zaniechania  prezentacji wiadomości podległych 

na stronie okręgowej, jesteśmy liderem pod względem ilości wejść na naszą stronę kołową. 

W listopadzie licznik wejść pokazał okrągły milion co daje nam siedemnaste miejsce w 

Polsce, wśród wszystkich kół prezentujących swoją działalność.  Potężny przekaz informacji 

o działalności koła płynie do naszych członków i całej społeczności wędkarskiej za pomocą 

przekazu elektronicznego. Jednak nie wszystko jest różowe. Są problemy z terminowym 

przekazem realizacji działań koła. Z komunikatami już poradziliśmy sobie. Z szybką 

informacją o realizacji tych działań czasami bywa trudno. Nad tym musimy jeszcze 

popracować. 

Pomimo, że frekwencja podczas imprez przez nas organizowanych spadła to i tak ilość 

ich sprawia, że liczba członków rośnie. Kolejnym, nie mniej istotnym argumentem 

przyciągającym wędkarzy do koła to stabilna sytuacja finansowa. W zasadzie nigdy nie było 

przypadku, abyśmy z czegoś rezygnowali, ze względu na brak środków. Wręcz przeciwnie, 

rokrocznie pomnażamy swój majątek koła. Taką politykę powinniśmy kontynuować w 

latach następnych, patrząc jednocześnie na realizację preliminarza budżetowego. Musimy 

rozwijać również współpracę z licznymi sponsorami koła i poszukiwać następnych. Dzisiaj 

możemy kolegów poinformować, że nadal możemy liczyć na wsparcie naszych przyjaciół. 

Związek Zawodowy Górników, Sklep wędkarski Antek, Złota Orfa, a ostatnio PolMak z 

Ludwina, są tego najlepszym przykładem. Mamy nadzieję, że kolejni dołączą do wsparcia 

naszej działalności, albowiem to, co robimy jest społecznie akceptowalne.  Za pomoc, za 

wsparcie, z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować, mając jednocześnie nadzieję, 

że nadal będziecie nas wspierać i że do grona przyjaciół koła innych zachęcać. 

 Jak już wcześniej sygnalizowałem, swoją działalność opieramy na naszej bytności w 

Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóźnie. Staramy się, w miarę możliwości wspierać 

administratora ośrodka w jego działaniach, w utrzymaniu infrastruktury wodnej, będącej 

wizytówką tego ośrodka.  Naprawialiśmy pomost główny i platformy. Cieszy nas, że 

pomimo stale uciekającego czasu, są chętni do wykonania tych remontów i smutni 

jednocześnie, że na urządzeniach tych co raz częściej  widać upływający czas.  

Plan zarybień w 2018 roku został wykonany został zgodnie z operatem rybackim i to 

według dawek maksymalnych. Na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze zarybienia linem i 

karasiem, ze względu na niespodziewaną zimę w środku jesieni.  Jednak mamy zapewnienia 

ichtiologa Okręgu, że materiał dla nas jest i jeśli tylko mrozy sfolgują to realizacja końcówki 

zarybienia stanie się faktem. Środki finansowe na te zarybienie mamy przygotowane. 

Zarybienie musi być zrealizowane i o ile z jakichś względów nie nastąpi to do końca roku 

kalendarzowego to tylko za zgodą Wód Polskich będzie można przełożyć na rok następny. 

W takim przypadku zarybienie tymi gatunkami musiałoby być zrealizowane w wartości 

podwójnej.  Wszystkie zarybienia odbyły się w naszej obecności. Po ich dokonaniu został 

sporządzony protokół zarybienia, na podstawie którego księgowość obciążyła nas notą 

księgową na wartość wpuszczanego narybku. Również kilkanaście razy uczestniczyliśmy w 



zarybianiu innych jezior i zbiorników na naszym terenie działania. Z tych zarybień również 

sporządzono protokół zarybienia. /Brakujące zarybienie stało się faktem w dniu 4.12.2018 

roku. Wpuściliśmy 200 kg karasia pospolitego i 50 kg lina/ 

Tak jak w latach poprzednich zorganizowaliśmy konkurs, mający na celu czyszczenie 

jeziora z rybiego chwastu. W konkursie Sumik ponad wszystko najlepszym okazał się 

Witold Aftyka  59 kg. Łącznie odnotowano odłów sumika w wysokości 60,5 kg i jest on 

mniejszy o połowę w stosunku do roku ubiegłego. Jest to wyraźny sygnał, że sumika w 

jeziorze  już jest dużo mniej. 

 

Największą rybę łowiska, to karp złowiony przez Tomasza Kowalskiego 24,0 kg. 

Drugie miejsce w tym konkursie zajął Kacper Bordzoł z  karpiem 21,6 kg.  Na trzecim 

miejscu karp Mateusza Piondło – 21,3 kg.  W 2018  pokazało się kilka  dwudziestek, które 

tak często były łowione przez naszych wędkarzy. Smuci jedynie to, że te dwudziestki to 

nowe ryby łowione w 2017 i 2018 roku. Żaden starszy osobnik nie został złowiony.  Zarząd 

koła widzi potrzebę natychmiastowej zmiany uregulowań prawnych i zmiany regulaminu 

łowiska, uwzględniającej zaostrzenie przepisów dotyczących tzw. karpiowania w tym 

zaostrzenie łowienia nocnego. Nie można zezwolić aby jeden wędkarz blokował dostęp do 

wody przez cztery miesiące, wskazując jednocześnie, że nie ma przepisów które by mu to 

uniemożliwiło. Zarząd Koła na ostatnim swoim posiedzeniu podjął uchwałę o 

doprowadzeniu do spotkania, do połowy stycznia z członkami koła, zainteresowanymi  

połowem karpia, w celu  wypracowania wspólnego stanowiska, co do zapisów 

regulaminowych. Jednocześnie Zarząd koła rekomendował będzie w Zarządzie Okręgu 

zmiany dotyczące drapieżnika w łowisku. Zmiany te dotyczyć będą podniesienia wymiaru 

ochronnego dla szczupaka do 60 cm oraz zakazu spinningowania i połowu na żywca w 

okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia.  

 

W 2018 roku kontynuowaliśmy współpracę z kołem PZW w Jacni. Byliśmy gośćmi u 

kolegów z Okręgu zamojskiego i raz gościliśmy ich u siebie. 

 Społeczna Straż Rybacka w kole działa nadal aktywnie. Skupia grupę ludzi, którym na 

sercu leży ochrona naszych dóbr pływających w wodzie. W kole działa  21 strażników. Do 

końca września  zarejestrowano 26 akcji. We wszystkich akcjach wzięło udział 106 

strażników. Efektem ich pracy to zdjęcie z wody 74 szt. sieci o łącznej długości  3630 

metrów, 2 więcierzy. Uwolniono co najmniej  195 kg ryb żywych a 60 kg zutylizowano. 

Skontrolowano 27 wędkujących, głównie na pomoście głównym w ośrodku. Tutaj również 

dokonano najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości. Nie kierowano spraw ani do 

postępowania dyscyplinarnego ani do karnego. W tym roku nastawiono się na prewencje. 

Nasi strażnicy twierdzą, że duża ilość wędkujących jest niedouczona. Nie zna lub nie potrafi 

interpretować Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. Dlatego działania straży było 

prewencyjne.  

Nasza straż posiada podstawowy sprzęt potrzebny do penetracji jezior, w tym 

samochód osobowy, dwie przyczepki z łodziami, ponton, dwa silniki, przyczepkę towarową, 

cztery kamizelki asekuracyjne, latarki, środki łączności, podstawowe umundurowanie, itd.  

Nadal pomnażamy uposażenie strażników. W 2017 roku  zakupiliśmy 12 par butów a w  

roku bieżącym 11 kombinezonów termoizolacyjnych. Na działalność naszej Społecznej 

Straży Rybackiej przeznaczamy dużo środków finansowych, ale dużą część tych środków, 

Społeczna Straż Rybacka wypracowuje sobie sama. Tylko za zdeponowany sprzęt 

kłusowniczy w 2018 roku otrzymaliśmy z Zarządu Okręgu 8 927  złotych. Musimy również 



pamiętać, że to nasza Społeczna Straż Rybacka w głównej mierze odpowiada za realizację 

umowy z ZO na utrzymanie porządku na zbiornikach Krzczeń i Dratów.  

 

W sprawozdaniu przedstawiłem kolegom opisową formę realizacji naszych działań, w 

tym kierunków naszej działalności finansowej. Szczegółowe podsumowanie tych działań 

zawiera sprawozdanie Komisji rewizyjnej koła i dlatego uznaliśmy że nie ma potrzeby by te 

informacje powielać.  

 

Koledzy 

Pozwólcie, że teraz podsumuję działalność sportową i młodzieżową. Chronologicznie, tak 

jak te wydarzenia sportowe w kole się realizowały.  

 

21 stycznia zorganizowaliśmy Podlodowe Mistrzostwa Koła. Zawody odbyły się na 

jeziorze Uściwierz. W zawodach wystartowało 21 zawodników. Zwyciężyli: wśród juniorów 

Kacper Bordzoł przed Szymonem Hunkiem. Wśród seniorów Robert Jędruszak przed 

Pawłem Michalskim i Tomaszem Klęczarem. Wśród weteranów Marian Grzywacz przed 

Janem Sadowskim i Krzysztofem Bordzołem. 

20 zawodników uczestniczyło w dniu 28 stycznia w podlodowych zawodach 

wędkarskich o Puchar Prezesa Koła PZW OSW Rogóżno. Zawody odbyły się na jeziorze 

Rogóźno. W zawodach zwyciężył Paweł Michalski, który zwyciężył Jana Sadowskiego i 

Pawła Zawiślaka 

 

Pięćdziesięciu pięciu zawodników z jedenastu kół Okręgu Lubelskiego i Chełmskiego 

PZW uczestniczyło w podlodowych zawodach o Puchar Antka i Złotej Orfy. Zawody odbyły 

się na jeziorze Rogóźno w dniu 18.02.2018 roku.  W zawodach najlepiej radził sobie 

Arkadiusz Gajos z koła Puławy Azoty, który w pokonanym polu zostawił Pawła 

Michalskiego OSW Rogóźno i Ireneusza Paniatowskiego z Puław Azoty. 

25 lutego na j. Rogóżno odbyły się zawody podlodowe o Puchar Zimy. W zawodach 

zwyciężył Krzysztof Bordzoł wyprzedzając Kacpra Bordzoła i Szymona Hunka. 

W Podlodowych Mistrzostwach Okręgu w kategorii seniorów wystartowali Kacper 

Bordzoł i Szymon Hunek. W mocnej konkurencji drużynowo zajęli czwarte miejsce a 

indywidualnie Szymon był szósty. W kategorii weteranów Jan Sadowski i Krzysztof Bordzoł 

nie odegrali tym razem większej roli 

Od kilku lat inaugurację spławikowej rywalizacji rozpoczynamy na zbiornikach w 

Mełgwi. Zawody Puchar Wiosny odbyły się 15 kwietnia  a zwyciężył w nich Wojtek 

Maciejewski wyprzedzając Pawła Michalskiego i Konrada Józefczuka. 

W dniu 22 kwietnia do rywalizacji o Mistrzostwo koła stanęli spławikowcy. Zawody 

odbyły się na zbiorniku Dratów. W kategorii seniorów zwyciężyli Piotr Wach przed 

Konradem Józefczukiem i Januszem Puzio. W kategorii weteranów Jan Sadowski przed 

Krzysztofem Bordzołem i Marianem Grzywaczem w kategorii młodzieży Wojtek 

Maciejewski, w kategorii kobiet Aleksandra Włodarczyk a juniorów Kacper Bordzoł. Tak 

się złożyło, że za wyjątkiem Janusza Puzio wszyscy ci zawodnicy otrzymali prawo startu w 

Mistrzostwach Okręgu oraz  niezależnie od wyniku jaki osiągną  w Mistrzostwach Polski. 

1 maja na j. Rogóźno odbyły się Spinningowe Mistrzostwa Koła. Zwyciężył Paweł 

Osieleniec, wyprzedzając Marcina Drogomireckiego i Pawła Kisiela 

W dniach 12 i 13 maja na zbiorniku Dratów /weterani i młodzież/ i zbiorniku w 

Markuszowie /junior, kadet i kobiety/ odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Okręgu w tych 



kategoriach. Nieźle zaprezentowali się nasi zawodnicy. W U25 drugi był Wojtek 

Maciejewski a trzeci Kacper Bordzoł. W kategorii weteranów Marian Grzywacz zdobył 

srebrny medal. Ola Włodarczyk tym razem zajęła czwarte miejsce. 

Dwa tygodnie po Mistrzostwach Okręgu, na zbiorniku Dratów odbyły się Spławikowe 

Mistrzostwa Polski Weteranów. W zawodach tych wystartowali Krzysztof Bordzoł i Jan 

Sadowski. Po pierwszym udanym dniu zwycięstwo Janka leżało na wyciągnięcie ręki. 

Bezpośrednia rywalizacja z Bogusławem Brudem decydowała o kolejności na podium. 

Brązowy medal Kolegi Sadowskiego to duży sukces lubelskich wędkarzy. 

W dniach 1-3 czerwca na zbiorniku Dratów byliśmy organizatorem XV 

Spławikowych Mistrzostw Polski Górników. Po sportowej walce dwie drużyny wystawione 

przez ZZG w Polsce LW Bogdanka zajęły drugie /Sadowski, Grzywacz, Bordzoł/ i trzecie 

/Józefczuk, Kołodyński i Pachocki/ miejsce. Najbliżej sukcesu indywidualnego był Kamil 

Kołodyński, który ostatecznie zajął trzecie miejsce. 

W dniach 10-11 czerwca na zbiorniku Dratów odbywały się Spławikowe Mistrzostwa 

Okręgu seniorów. Największy sukces w rywalizacji sportowej w naszym kole w tej kategorii 

odniósł Piotr Wach, który w pierwszej turze odniósł zwycięstwo a w drugiej był drugi co mu 

dało tytuł mistrzowski. 

Tylko 15 zawodników wystartowało w Spławikowym Pucharze Prezesa. Zawody 

odbyły się na zbiorniku Krzczeń a zwyciężył Piotr Wach wyprzedzając Wojtka 

Maciejewskiego i Kacpra Bordzoła. 

W dniu 8 lipca na jeziorze Rogóźno wspólnie z kołem CRH Żagiel zorganizowaliśmy 

drużynowe zawody IV Memoriał Wojtka Tęczy. Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi 

zawodnicy zajmując pierwsze i trzecie miejsce. 

22 lipca na jeziorze Rogóźno zorganizowaliśmy Jeziorowe Mistrzostwa koła. 

Zwyciężył Artur Drozd wyprzedzając Krzysztofa Bordzoła i Michała Harasima. 

29 lipca na zbiorniku Krzczeń zorganizowaliśmy Puchar Lata. W zawodach 

wystartowało 10 zawodników. Zwyciężył Kacper Bordzoł wyprzedzając Konrada 

Józefczuka i Wojtka Maciejewskiego. 

5 sierpnia byliśmy organizatorem XXXIII Złotej Orfy. W zawodach wystartowały 22 

drużyny. Bardzo dobry start zanotowały nasze drużyny. Jan Sadowski, Artur Drozd i 

Krzysztof Bordzoł zajęli pierwsze miejsce a Gajowiak Zrobczyński i Kisiel zajęli trzecie 

miejsce. 

24 zawodników w dniu 15 sierpnia wystartowało w Jeziorowym Pucharze Prezesa. W 

zawodach zwyciężył Krzysztof Bordzoł przed Marianem Grzywaczem i Zbigniewem 

Gajowiakiem. 

19 sierpnia razem z ZZG w Polsce  zorganizowaliśmy rodzinne zawody O srebrną 

patelnię ZZG. W zawodach wystartowało 17 rodzin. Zwyciężyli Bordzołowie przed 

młodszymi Puziami i Kawalerskimi. 

Osiemnastu zawodników z trzech Łęczyńskich kół uczestniczyło w Spławikowym 

Pucharze Starosty. Zawody odbyły się na zbiorniku Dratów. Zwyciężył Bartłomiej Łuka 

koło Łęczna przed Pawłem Sermanowiczem również koło Łęczna i Konradem Józefczukiem 

z OSW Rogóźno. 

24 zawodników przystąpiło do Spinningowego Pucharu Sponsorów. Zawody odbyły 

się w dniu 7 października na j. Rogóźno. W zawodach zwyciężył Jan Sadowski przed 

Piotrem Chołotą i Marcinem Drogomireckim 



Spinningowy Puchar Prezesa, który odbył się w dniu 28 października kończył sezon 

wędkarski. W zawodach zwyciężył Marcin Drogomirecki wyprzedzając Jana Sadowskiego i 

Mariana Grzywacza. 

Rok 2018 to pierwszy start naszej drużyny w GPX Polski. Osiągnięty wynik nikogo 

nie satysfakcjonuje, ponieważ nie było takich zawodów w których nasz reprezentant 

przebiłby się do czołówki. Było to sprawdzenie swoich umiejętności  podczas  rywalizacji 

korporacji wędkarskich. Dla nas to wielki wysiłek finansowy. Dla zawodników zdobywanie 

doświadczenia i poznawanie krajowych łowisk sportowych. Przed nami podjęcie decyzji co 

do dalszych ewentualnych startów. W tej sprawie Zarząd koła również do 15 stycznia spotka 

się ze sportowcami w celu wypracowania decyzji w tej sprawie.  

Na podsumowanie sezonu sportowego przyjdzie czas. Pozwólcie koledzy, że teraz kilka 

chwil poświęcę najmłodszym.  

W dniu 30 maja gościliśmy w Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóźnie młodzież z 

Gimnazjum z Puchaczowa. Jak zwykle w maju, młodzież wybrała się do nas na piknik 

wędkarski. 22 młodych adeptów wędkarstwa postanowiło sprawdzić czy warto w życiu 

postawić na ryby. Później uroczyste przyjęcie młodzieży w szeregi Polskiego Związku 

Wędkarskiego, wręczenie dokumentów PZW, upominków okolicznościowych i wspólne 

zdjęcie. Imprezę zakończyło ognisko i pieczenie kiełbasek.  

11 czerwca zawody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka a jednocześnie pomostowe 

Mistrzostwa Dzieci. W zawodach wystartowało dziewiętnaścioro dzieci w trzech kategoriach 

wiekowych do 6 lat, do 10 lat i do 14 lat.  

24 czerwca pierwsze zawody o Mistrzostwo nowo założonej szkółki wędkarskiej w 

Lublinie. Szkółkę prowadzi nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14 przy Zespole Szkól nr 14 

w Lublinie Maciej Harasim. Do zawodów przystąpiło czternaścioro dzieci.  

1 lipca to zawody dla dzieci Wakacje z wędką. W trzech kategoriach wiekowych 

wystartowało piętnaścioro dzieci. 

26 sierpnia zawody Jutro do szkoły. W zawodach startuje szesnaścioro dzieci. 

Wszystkie te zawody charakteryzuje specjalne do nich podejście przez organizatorów. 

Było to zaszczepienie pasji wędkarskiej, rywalizacji  i integracji młodych ludzi w kole. Nie 

liczył tu się specjalnie wynik sportowy. Wszystkie dzieci w każdych zawodach obdarzone 

były opieką starszych a po każdych zawodach czekał na każde dziecko jednakowy 

upominek. Każde zawody kończyły się wspólnym posiłkiem i pamiątkowym zdjęciem 

Podsumowując sezon 2018 należy stwierdzić, że był on bogaty i bardzo długi. W 

zasadzie trwał 10 miesięcy. Zarząd koła dokonał podsumowania GPX w poszczególnych 

dyscyplinach i tak: 

- W dyscyplinie podlodowej zwyciężył Paweł Michalski. 

- W dyscyplinie spławikowej zwyciężył Krzysztof Bordzoł 

- W dyscyplinie spinningowej zwyciężył Marcin Drogomirecki 

W konkursie Wędkarz Roku 2018 zwyciężyli: Jan Sadowski, który wyprzedził Mariana 

Grzywacza i Zbigniewa Gajowiaka 

Oceniając zakończony sezon wędkarski w kole, należałoby być zadowolonym.  

W dyscyplinie spławikowej podczas Mistrzostw Okręgu - cztery medale: srebrny Wojtek 

Maciejewski i brązowy Kacper Bordzoł w U25 i srebrny Marian Grzywacz  w U55+  oraz 

najcenniejsze trofeum w rywalizacji okręgowej Piotr Wach złoto w kategorii seniorów.  

W Spławikowych Mistrzostwach Polski U55+ brązowy medal Jana Sadowskiego 

W Spławikowej GPX Polski  drużynowo 14 miejsce na 16 drużyn. Indywidualnie Ola 

Włodarczyk siedemnasta na 43 zawodniczki, Kacper Bordzoł 13 a Szymon Hunek 12 na 41 



startujących. W seniorach na blisko 100 zawodników nasi byli sklasyfikowani: Ilków 

Wojtek 43, Konrad Józefczuk 51, Wojtek Maciejewski 53 a Piotr Wach 88 z jednego startu. 

Takich wyników może nam pozazdrościć niejedno koło. Takie wyniki to 

zaangażowanie  dziesiątków ludzi pracujących w kole. Takie wyniki koła, to zaangażowanie 

Was wszystkich tu obecnych. Dlatego z tego miejsca, chciałem Wam serdecznie 

podziękować za rok 2018 oraz za te całe ćwierćwiecze, które podsumowujemy w dniu 

dzisiejszym. Jednocześnie chciałbym w imieniu Zarządu, przeprosić Kolegów za ewentualne 

niedociągnięcia, które podczas sezonu mogły mieć miejsce. Nie myli się tylko ten, który nic 

nie robi. Uczymy się na swoich błędach, dążymy do doskonałości. Jeśli nikt nam nie będzie 

przeszkadzał to wspólnie dokonamy jeszcze wiele dobrych przedsięwzięć.  

 

Dziękuję 

 

 

Łęczna 16.12.2018 

 
S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E  

Komisji Rewizyjnej Koła PZW   OSW Rogóżno 

za 2018 rok 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno w 2018 roku działała w składzie:  

 

1. Sadowski Jan                                      - przewodniczący 

2. Watrak Leszek                                     - sekretarz 

3. Michalski Paweł                                 - sekretarz 

4. Hunek Piotr                                        - członek 

5. Zrobczyński Dariusz                          - członek 

 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno przeprowadziła w dniu 3.12.2018 roku kontrolę 

działalności statutowej i finansowej za okres od dnia 01.01.2018 roku  do dnia 3.12.2018 roku. 

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Harasim Marek – prezes koła,  

Puzio Janusz – skarbnik koła 

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 

1. Zarząd Koła w omawianym okresie odbył 11 posiedzeń, w tym siedem posiedzeń protokołowanych a 

przedmiotem obrad były sprawy :  

 

 Bieżącej analizy budżetu Koła i stanu ilości członków.  

 Realizacji kalendarza imprez sportowych,  

 Udziału reprezentacji koła w Podlodowych Mistrzostwach Okręgu 

 



 Oceny dystrybucji zezwoleń na wędkowanie na j. Rogóźno i zagospodarowania łowiska 

licencyjnego Rogóżno zgodnie z operatem rybackim. 

 Oceny działania Społecznej Straży Rybackiej. 

 Angażowaniu w pracach remontowych w OSW Rogóżno i na łowisku licencyjnym 

 Udziału i finansowania startów  reprezentacji koła w GPX Polski w dyscyplinie spławikowej  

 Organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Koło dla swoich członków i 

zawodów między kołowych . 

 Organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla najmłodszych 

 Udziału reprezentantów koła w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w kat Juniorów, Młodzieży, 

Kobiet, Seniorów i Weteranów i bieżąca ocena startu członków koła w tych zawodach 

 Udziału członków koła w zawodach krajowych: Mistrzostwa Polski Młodzieży U25, Kobiet, 

Seniorów,  Weteranów oraz GPX Polski i bieżąca analiza tych startów 

 Udziału Koła w realizacji umowy z ZO na sprzątanie zbiorników Dratów i Krzczeń 

 

Zarząd Koła na posiedzeniach podejmował uchwały, które na bieżąco były realizowane.  

Komisja Rewizyjna stwierdza realizację wszystkich uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków 

Koła i posiedzeniach Zarządu Koła. Dokumentacja działalności organizacyjnej i finansowej Koła jest 

archiwizowana w siedzibie koła w OSW Rogóźno.  

 Dokumentacja organizacyjna i finansowa zabezpieczona jest również w wersji elektronicznej. Dodatkowo 

całość dokumentacji archiwizuje się w chmurze na stronie mega.nz  Dokumentacja finansowo - księgowa 

prowadzona jest na drukach i programach akceptowanych przez Zarząd Okręgu.  

 

2. Działalność programowa koła:  

w zakresie organizacyjnym i finansowym; 

Stan członków na podstawie wniesionych opłat wynosi: 879 i jest on większy od roku ubiegłego o 93 

członków,  w tym – składka podstawowa 586, składka ulgowa ze względu na wiek 85, ulgowa dla 

odznaczonych 27, ulgowa młodzieżowa 41, ulgowa dla odznaczonych złotą odznaką z wieńcami 1, członka 

uczestnika 138 w tym 70  z zastosowaniem promocji oraz członka honorowego 1.  Wpisowe opłaciło 178 

wędkarzy z czego aż 77  opłaciło tą składkę po raz pierwszy, wstępując po zdanym egzaminie do Polskiego 

Związku Wędkarskiego. Komisja egzaminacyjna przeprowadziła 92 egzaminy w tym 15 bezpłatnie.  Na 

podstawie analizy członków opłacających składki członkowskie w 2018 roku w naszym kole, wzrost liczby 

członków to efekt promocji  dla nowych członków  uczestników, utworzenie nowej szkółki wędkarskiej 

oraz nabór nowych członków do koła.  

 

Stan  gotówki  koła  wg  stanu  na  dzień  03.12.2018 wynosi:  25 780,83 zł w  kasie  2 896,58 w banku 

22 884,25 zł 

W omawianym okresie za sprzedane składki członkowskie wpłynęło  131 217,00 złotych, przekazano do 

Zarządu Okręgu  131 217,00  złotych. Udział dla koła z tytułu opłacania składki członkowskiej to kwota 

22 818,20 zł, a udział z tytułu opłacenia składki na zagospodarowanie wód to 2 796 zł.  

Komisja Rewizyjna dokonała również rozliczenia zezwoleń na połów ryb w jeziorze Rogóżno. W 2018 roku 

na dzień 1 grudnia rozprowadzonych zostało 184 zezwoleń po 80 zł , 331 zezwoleń jednorazowych po 15 zł, 



45 zezwolenia dla niezrzeszonych po 30 zł oraz 93 zezwolenia wydane w celu odbycia zawodów 

wędkarskich po 7 zł.  Łącznie ze wszystkich zezwoleń pozyskano kwotę 21 686 zł brutto, z której 

odprowadzono podatek VAT w wysokości 252,45 zł. Kwota wpłaconego podatku VAT w stosunku do roku 

2017 jest mniejsza o 1200 zł, a w stosunku do roku 2016 o blisko 4000 zł. Różnica ta wynika z pozytywnej 

oceny interpretacji przepisów i podjętej decyzji Ministerstwa Finansów. Interpretacje tą dostarczył do 

Zarządu Okręgu, prezes naszego koła kol. Marek Harasim. Skutkiem tej decyzji było zaniechanie poboru 

podatki VAT od sprzedanych zezwoleń na połów ryb dla członków PZW.  Od kwietnia 2017 roku podatek 

VAT odprowadzamy tylko od wędkarzy niezrzeszonych w PZW.  

Rok 2018, to kolejny rok stosowania programu utworzonego w celu koordynacji sprzedaży znaków 

wędkarskich w dwóch punktach. W siedzibie koła w OSW Rogóźno i w sklepie wędkarskim Antek w 

Łęcznej. W 2018 roku zrezygnowano z rozprowadzania znaków w ZZG w Polsce ze względu na małe 

zainteresowanie wędkarzy tym punktem. Pomimo znacznej wartości pozyskiwanych środków finansowych 

nie było żadnych problemów z ich rozliczeniem przez Zarząd Okręgu. Komisja rewizyjna koła rekomenduje 

skarbnikowi przy przyjmowaniu składek członkowskich, zastosowanie na bieżąco automatycznego zapisu w 

chmurze w celu zabezpieczenia danych, aby nie powtórzyła się sytuacja z czerwca 2018 roku gdzie  awarii 

uległ laptop i nieodwracalnie utracono część danych. 

Ze względu na  konieczność zastosowania przy dystrybucji licencji na połów ryb w jeziorze  Rogóżno kasy 

fiskalnej, jedynym miejscem ich rozprowadzania był Ośrodek Sportów Wędkarskich.  

Analizując dochody i koszty łowiska licencyjnego stwierdzamy, że w 2018 roku plan sprzedaży licencji 

został niewykonany i jest on mniejszy od zaplanowanego o 3214 zł. Dokładne rozliczenie łowiska 

licencyjnego  będzie możliwe po zrealizowaniu pełnego zarybienia w miesiącu grudniu bieżącego roku i 

rozliczeniu tego zarybienia. Racjonalna gospodarka finansami łowiska pozwala jednak mieć nadzieję, że  

wpływy na zagospodarowanie łowiska, pokryją w pełni wydatki. Komisja Rewizyjna Koła dokonała oceny 

przychodów i rozchodów środków finansowych na łowisku. Analizę tych działań dokumentuje załącznik nr 

2 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

3. Ocena gospodarki finansami Koła 

a) przychody na rzecz koła 

 

Składki członkowskie ................................................................................................131 217,00 

Udział Koła w składkach członkowskich …………………… .................................. 22 818,20 

Udział Koła w składce na zagospodarowanie ……………………………………….. 2 796,00 

Wpisowe.........................................................................................................................4 450,00 

Egzamin..........................................................................................................................1 296,00 

Darowizny i umowy /darowizny,  umowy o dzieło/......... ..........................................  9 689,40 

Dotację za zdeponowany sprzęt kłusowniczy i inne dochody SSR ..............................8 927,00 

Sprzedaż zezwoleń na j. Rogóżno............................................................................... 21 686,00 

Startowe w zawodach zewnętrznych organizowanych przez ….………………...…    3 850,00 

 

Razem................................................ .................................................................... 206 730,20 

 

b) wydatki koła 

 

Składki członkowskie odprowadzone do ZO........................………………………131 217,00 

Upominki, puchary, medale ..................................................…………………………3 654,88 

Usługa gastronomiczna i hotelowa podczas zawodów................................................11 561,00 

Zakup sprzętu i opłaty....................................................................................................4 109,94    

Zanęta, przynęta...........................................................................................................17 168,59 

Podatek VAT od zezwoleń i egzaminów.......................................................................   495,45 

Koszty działalności  SSRyb.......................................................................................... 8 041,28 



Zarybienie i dzierżawa łowiska licencyjnego................................................................ 9 857,92 

Umowa o dzieło  ……………………….....................................................................  2 250,00 

Startowe…………………………………………………………………………  ……1 350,00 

Zaliczka na podatek ……………………………..………………………..……………..378,00 

Delegacje ………...……………………………………………………………………4 974,69  

Wydatki różne /, przegląd kasy, wiązanki okolicznościowe,  pieczątki  itd./ ………   1 690,14 

Wydatki związane z upominkami dla najmłodszych /medale, puchary, upominki/ ….1 766,52 

Razem....................................................................................................................... 198 515,41 

 

Bilans przychodów w stosunku do wydatków  w 2018 roku wynosi  …..………    + 8 214,79 

Stan gotówki na dzień 01.01.2018 wynosił  …………….......................................... 17 566,04 

Stan gotówki bieżący wynosi   …………………………………….......................    25 780,83 

 

Dodatnia różnica bilansowa pomiędzy dochodami i wydatkami w 2018 roku, to efekt podjętych 

działań i uchwał a w tym:  

 

- Przekroczenie ilości członków w 2018 roku  o 93 osoby w stosunku do roku 2017 

- Przeprowadzenie 92 egzaminów na kartę wędkarską 

- Realizacja umowy z ZO PZW dotyczącej utrzymania czystości na zbiornikach 

- Współpraca ze sponsorami i przyjaciółmi koła 

- Aktywna działalność SSR w kole 

- Utrzymanie rezerwy na sfinansowanie zarybienia karasiem i linem 

 

W grudniu 2018 roku budżet koła został zamknięty kwotą 25 780,83  zł. / załącznik nr 1 – roczny raport 

finansowy/ W przychodach 2018 roku  zabrakło jeszcze jednej wpłaty 3 000 zł, z tytułu realizacji umowy z 

Zarządem Okręgu za sprzątanie jezior, która będzie zrealizowana w grudniu br.   

 

4 Ogólna ocena działalności Koła 

Koło realizuje wszystkie funkcje statutowe. Uchwały podejmowane przez Zarząd koła są zgodne ze 

Statutem PZW i są na bieżąco realizowane. Dokumentacja finansowa w ustalonym trybie przekazywana 

była comiesięczne, do Zarządu Okręgu. W 2018 roku Komisja Rewizyjna Koła dokonała czterokrotnie 

kontroli działalności Zarządu Koła oraz jeden raz gospodarki na łowisku. Ponadto comiesięcznie 

kontrolowała i analizowała raporty finansowe. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono i uwag nie 

wniesiono. Protokoły z tych kontroli przechowywane są w dokumentacji Komisji Rewizyjnej Koła. 

Również w 2018 roku  koło nasze było kontrolowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Również i w 

tym przypadku żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

 

 

  Podpisy Zarządu Koła                              Podpisy Komisji Rewizyjnej 

....................................... .....................   .................................................... 

 

.............................................................   .................................................... 

 

.............................................................   .................................................... 



Sprawozdanie 
Sądu Koleżeńskiego Koła PZW OSW Rogóżno 

za 2018 rok. 
 
 Sąd Koleżeński Koła PZW OSW Rogóżno działał w następującym składzie: 
 

1. Ryszard Pochwatka   Przewodniczący SK 
2. Artur Biernacki   Z-ca przewodniczącego SK 
3. Marian Kawalerski   Sekretarz SK 
4. Wiesław Porębski   Członek SK 
5. Tomasz Żurek   Członek SK 

 
 W omawianym okresie Sąd Koleżeński nie rozpatrywał żadnej sprawy członka naszego 
Koła, ani nie ma wiadomości, aby taka sprawa toczyła się przeciwko naszym członkom w 
innych sądach. 
 Może to świadczyć o przestrzeganiu przez naszych członków postanowień Ustawy o 
rybactwie śródlądowym,  Statutu PZW oraz uchwał władz PZW.   
 Członkowie Sądu Koleżeńskiego Koła czynnie brali udział pracach zainicjowanych 
przez zarząd koła, uczestnicząc w jego posiedzeniach i zadaniach, które przed nim były 
stawiane. 
 
 
 
Łęczna dnia 16.12.2018r.   
    
      Podpisy Sądu Koleżeńskiego 
         
    1………………………………         2 ………………………………. 
 
    3……………………………..          4 ………………………………. 
 
    5……………………………..           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan pracy 

Koła PZW OSW Rogóźno w 2019 roku 
 

Plan pracy Koła PZW OSW Rogóżno do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 

Członków Koła w dniu 16.12.2018 

 

W działalności organizacyjnej: 

 

1. Odbywać posiedzenia Zarządu Koła w miarę potrzeb jednak nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu w tym 

posiedzenia protokołowane co najmniej raz na  2 miesiące 

2. Aktualizować na bieżąco stronę internetową Koła oraz stronę na portalu społecznościowym 

3. Prowadzić aktualny rejestr stanu członków Koła 

4. Utrzymać współpracę ze sponsorami i przyjaciółmi Koła 

 

W działalności sportowo – rekreacyjnej: 

 

1. Przeprowadzić wszystkie zawody sportowe w kole zaplanowane w Kalendarzu imprez sportowych 

2. Uczestniczyć w miarę posiadanych środków i możliwości w zawodach szczebla okręgowego i 

innych zawodach towarzyskich organizowanych przez koła PZW. 

3. Prowadzić klasyfikację Grand Prix koła w trzech dyscyplinach sportowych i klasyfikację Wędkarz 

Roku  

4. Przeszkolić i umożliwić zdawanie egzaminów na sędziego sportowego dla nowych sędziów oraz 

podwyższyć uprawnienia sędziom klasy podstawowej 

5. Zorganizować wycieczkę wędkarską w ramach współpracy z kołem Jacnia 

6. Rozpatrzeć możliwość kontynuowania startu drużyny w GPX Polski 

 

 

W działalności młodzieżowej 

 

1. Utrzymać współpracę z Zespołem Szkół w Puchaczowie 

2. Kontynuować pracę z młodzieżą w zakresie sportu wędkarskiego 

3. Zorganizować co najmniej trzy razy zawody dla najmłodszych 

4. Kontynuować współpracę i objąć dalszą opieką dzieci niedosłyszące zrzeszone w Klubie Eko 

5. Objąć patronatem i udzielać dalej wsparcia szkółce wędkarskiej w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie 

 

W działalności finansowej: 

 

1. Bieżąca rejestracja sprzedanych znaków wędkarskich i zezwoleń na połów ryb w jeziorze Rogóżno 

2. Systematyczne odprowadzanie środków finansowych ze sprzedaży znaków wędkarskich i raportów 

finansowych do Zarządu Okręgu 

3. Bieżąca analiza budżetu Koła 

4. Pozyskiwanie sponsorów do realizacji poszczególnych zadań 

 

W działalności zagospodarowania i ochrony wód: 

 

1. Zarybienia jeziora Rogóźno zgodnie z operatem rybackim 

2. Dokonać zmian zapisów Regulaminu łowiska uwzględniającą wymiar i okres ochronny szczupaka, 

oraz połowu karpia.  

3. Bieżąca ochrona jeziora Rogóżno oraz jezior Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego przy udziale 

własnej grupy Społecznej Straży Rybackiej 

4. Zorganizowanie akcji czyszczenia brzegów jeziora Rogóżno 

5. Zorganizowanie czynu społecznego w OSW Rogóżno podczas akcji przygotowania ośrodka do 

nowego sezonu oraz na zakończenie sezonu 



6. Złożenie akcesu do kontynuowania  umowy - zlecenia z ZO PZW w Lublinie w temacie porządku na 

zbiorniku Dratów i Krzczeń 

7. Kontynuacja konkursów Największa ryba łowiska, jako forma reklamy łowiska. 

 

 

            Zarząd Koła 

 
 
 

PRELIMINARZ BUDŻETOWY NA ROK 2019 

 

Działalność statutowa i łowisko 

    pieczątka Koła 

    PLAN KOSZTÓW   

                    

    TYTUŁ 11 TYTUŁ 12 TYTUŁ13 TYTUŁ 14   

K-
TO WYSZCZEGÓLNIENIE Działalność Działalność Działalność Działalność RAZEM 

    
ogólno-

orga- sportowa młodzie- zagosp zagosp ochrony  ochrony   

    nizacyjny   żowa łowiska wód łowiska wód   

400 Zakup maeriału zarybieniowego       
18 

000 
      18 000 

401 Zakup materiału i energii 700 4 000 2 500   1 000 1 000 4 100 13 300 

402 
Usługi obce /transport, dzierżawa, 

      2 800 1 250   500 4 550 
remonty, prowizje bankowe/ 

403 Podatki i opłaty sądowe               0 

404 
Wynagrodzenia 

3 700             3 700 
Umowy zlecenia ,umowy o dzieło 

405 Świadczenia na rzecz pracowników               0 

406 
Amortyzacja środków trwałych             700 700 

409 
Pozostałe koszty ogółem w tym: 1 000 15 650 5 900 2 000 0 1 200 1 000 26 750 

  
                Koszty delegacji 1 000 1 500 1 000         3 500 

  
                Nagrody rzeczowe   4 650 1 900     1 200   7 750 

  

Inne 
  9 500 3 000 2 000     1 000 15 500 

m. innymi: posiłki, diety społeczne,startowe/ 

     RAZEM KOSZTY 5 400 19 650 8 400 
22 

800 
2 250 2 200 6 300 

67 
000,00 

730 Udział Koła w skł.członkowskiej  28,42% 
  

17 280,00 

730 Udzial Koła w skł.zagospod. wód  4% 
  

3 063,70 

730 Wpływy ze składki okręgowej  na zbiorniki 
  

  

730 Wpisowe 
  

4 175,00 

710 Wpływy za egzamin 
ilośc osób x 13 zł 

1 040,00 

710 Łowisko  licencyjne  
  

    
  

25 000,00 



750 Wpływy z odsetek bankowych 
  

  

760 Dobrowolne wpłaty członków koła 

 
  

    
  

441,30 

760 Inne wpływy/dotacje i inne/ 
  

16 000,00 

     RAZEM DOCHODY 
  

67 
000,00 

          

          Łęczna   dnia  16.12.2018 
  

ZARZĄD  KOŁA 

 

 

        

         

     
........................      ..................... 

 
 

Kalendarz Imprez na 2019 rok dla kadry i członków koła PZW OSW Rogóźno 

          

          

Data Rodzaj Nazwa zawodów Miejsce Organizator 

         

27.01.2019 Towarzyskie Podlodowy Puchar Zimy    Uściwierz OSW Rogóźno 

          

         

2.02.2019 Mistrzowskie Podlodowe Mistrzostwa Okręgu Maśluchowskie ZO PZW Lublin 

3.02.2019 Mistrzowskie Podlodowe Mistrzostwa Okręgu Uścimów ZO PZW Lublin 

          

         

10.02.2019 GPX Podlodowe Mistrzostwa Koła  J. Rogóźno OSW Rogóźno 

          

         

17.02.2019  Okręgowe  Podlodowy Puchar Prezesa ZO  Firlej  ZO PZW Lublin 

17.02.2019 GPX Podlodowy Puchar Prezesa Koła  J. Rogóźno OSW Rogóźno 

          

     

24.02.2019 Towarzyskie Podlodowy Puchar Antka i Złotej Orfy J Rogóźno OSW Rogóźno 

          

          

14.04.2019 Towarzyskie Spławikowy Puchar Wiosny Mełgiew OSW Rogóźno 

          

        

21.04.2019 GPX Spławikowe Mistrzostwa Koła Dratów OSW Rogóźno 

          

     

1.05.2019 GPX Spinningowe Mistrzostwa Koła J. Rogóźno OSW Rogóźno 

3.05.2019         



4.05.2019         

5.05.2019         

         

25.05.2019 Mistrzowskie Spław. Mistrzostwa Okręgu U55+/U65+, U25  Wisła/ Krzczeń ZO PZW Lublin 

26.05.2019 Mistrzowskie Spław. Mistrzostwa Okręgu U55+/U65+, U25   Wisła/ Krzczeń ZO PZW Lublin 

25.05.2019 Mistrzowskie Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Kobiet  
U20, U15  

Markuszów ZO PZW Lublin 

26.05.2019 Mistrzowskie Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Kobiet  
U20, U15  

Markuszów ZO PZW Lublin 

     

     

1.06.2019 Mistrzowskie Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Krzczeń/ 
Zagłębocze 

ZO PZW Lublin 

2.06.2019 Mistrzowskie Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Krzczeń/ 
Zagłębocze 

ZO PZW Lublin 

     

     

02.06.2019 Dziecinne Pomostowe Mistrzostwa Dzieci do lat 14 J. Rogóźno OSW Rogóźno 

     

     

09.06.2019 Dziecinne Mistrzostwa Szkółki Wędkarskiej J. Rogóźno OSW Rogóźno 

     

     

15.06.2019 Okręgowe XIII Maraton leszczowy Zalew Zemborzycki ZO PZW Lublin 

16.06.2019 Okręgowe XIII Maraton leszczowy Zalew Zemborzycki ZO PZW Lublin 

16.06.2019 GPX Jeziorowe Mistrzostwa Koła Dratów OSW Rogóźno 

          

     

21.06.2019  Wycieczka  Wycieczka do Jacni     

22.06.2019         

23.06.2019     

23.06.2019 Dziecinne Dziecinne zawody Wakacje z wędką J. Rogóżno OSW Rogóźno 

     

     

29.06.2019 Mistrzowskie Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów Dratów ZO PZW Lublin 

30.06.2019 Mistrzowskie Spławikowe Mistrzostwa Okręgu Seniorów Dratów ZO PZW Lublin 

30.06.2019 Rodzinne Srebrna Patelnia ZZG J. Rogóżno ZZG /OSW Rogóźno 

         

     

07.07.2019 otwarte V Memoriał Wojtka Tęczy J.Rogóźno OSW Rogóźno / CRH 
Żagiel 

          

14.07.2019 Towarzyskie Spławikowy Puchar Lata Mełgiew OSW Rogóźno 

     

         

11.08.2019 Otwarte Drużynowe Spławikowe Zawody Złota Orfa 
2019 

J. Rogóźno OSW Rogóźno 



          

          

15.08.2019 GPX Spławikowy Puchar Prezesa Koła J. Rogóźno OSW Rogóźno 

          

         

31.08.2019 Dziecinne Zawody dziecinne Jutro do szkoły J. Rogóźno OSW Rogóźno 

          

     

8.09.2019 Otwarte Spławikowy Puchar Starostwa Łęczyńskiego Dratów OSW Rogóżno 

         

         

16.09.2018 Okręgowe Spławikowy Puchar Prezesa Zalew Zemborzycki ZO PZW Lublin 

          

         

22.09.2019 GPX Jeziorowy Puchar Prezesa Koła Krzczeń OSW Rogóźno 

          

     

6.10.2019 Towarzyskie Spinningowy Puchar Sponsorów J. Rogóźno OSW Rogóźno / 
sponsorzy 

          

          

20.10.2019 GPX Spinningowy Puchar Prezesa Koła J. Rogóźno OSW Rogóźno 

 
 
 


