
                                                                                                               Kraków 18-01-2015 

 

 

                                                               SPRAWOZDANIE 

                                   z działalności Zarządu Kola PZW HTS za 2014 rok. 

 

Szanowni goście, członkowie Koła, koledzy  

Koledzy,  mija właśnie kolejny rok pracy obecnego  zarządu Koła. W  marcu ubiegłego roku  

z funkcji v-ce prezesa ds. sportowych zrezygnował kol.  Paweł Konieczka , w jego miejsce na 

w/w funkcję zarząd powołał kol. Zbigniewa Polanowskiego który mimo innych obowiązków  

, bardzo dobrze radzi sobie na tym stanowisku.  

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 12 posiedzeń. W sposób kolektywny podjął 11 

uchwały, które zostały wdrożone do realizacji. Zarząd pracował w oparciu o zatwierdzony 

Plan Pracy i preliminarz budżetowy na 2014 rok. W trakcie posiedzeń na bieżąco rozliczano 

realizację podejmowanych zadań i stawiano nowe. W posiedzeniach brał czynny udział 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła kol. A. Balicki, który również na bieżąco śledził 

zgodność i zasadność wydatkowanych środków finansowych. Często gośćmi zarządu był kol. 

Andrzej Jamka członek ZO I kol. Wojciech Błaszkiewicz członek MSK którzy informowali o 

aktualnych pracach w organach do których zostali wybrani. 

 

Pozwólcie, że przejdę teraz do omówienia poszczególnych działów naszej działalności. 

 

1.Dzialalność finansowa i organizacyjna. 

Nie będę szczegółowo omawiał kwestii finansów, gdyż będzie ona tematem wystąpienia 

skarbnika Kola i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Muszę jednak stwierdzić, że Zarząd 

dobrze gospodarował powierzonymi środkami finansowymi i podobnie do lat ubiegłych na 

koniec roku uzyskaliśmy wynik dodatni/ saldo przychodów za 2014r wynosi 13.335,79/. Chcę 

w tym  miejscu podziękować skarbnikowi kol. R. Zemełce za przestrzeganie i  prawidłowe 

realizowanie zasad dyscypliny finansowej obowiązującej w PZW. 

Stan osobowy Koła na koniec 2014 roku wyniósł 548/ w tym 524 członków zwyczajnych i 24 

członków uczestników i był o 18 kolegów większy w stosunku do roku 2013/. Dzięki 

zaangażowaniu kol. R. Zemełki i J. Lackosza prolongata kart wędkarskich przebiegała 

sprawnie, często koledzy wędkarze mogli załatwiać sprawy umawiając się telefonicznie na 

dogodny termin. 

W roku sprawozdawczym Komisja Egzaminacyjna działająca w Kole pod przewodnictwem 

kol. Polanowskiego w składzie, kol: Polanowski, A. Balicki, R. Zemełka, J. Lackosz 

pracowała dwa razy w miesiącu, egzaminując 28 osób z czego zdecydowana większość 

została naszymi członkami.  



Koledzy w minionym roku nadal prowadziliśmy stronę internetową Koła.  To dzięki kol.                

M. Twardowskiemu który poświęcając swój czas stwarza wszystkim kolegom możliwość 

codziennego śledzenia naszej pracy, zapoznawania się z bieżącymi wydarzeniami w Kole i na 

prowadzonym przez nas łowisku. Kol. Twardowski prowadzi również powiadamianie sms 

tych wędkarzy którzy wykupili zezwolenie na łowisko specjalne ,,8’,’w sms informujemy o 

planowanych zarybieniach, zawodach itp. Chcę mu z tego miejsca bardzo  serdecznie 

podziękować za tę formę działalności  na rzecz PZW. 

 

2. Działalność sportowa. 

Szczegółowo ta działalność przedstawi v-ce prezes ds. sportowych kol. Z. Polanowski 

Ja chciałbym tylko w tym miejscu podziękować: 

- po pierwsze kol. Z. Polanowskiemu za całokształt pracy włożonej w organizację zawodów   

wędkarskich,    

- po drugie kolektywowi sędziowskiemu za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 

zawodów   oraz profesjonalne, spokojne i życzliwe dla wędkarzy sędziowanie , 

- po trzecie wszystkim  kolegom którzy zabezpieczali te zawody, organizując poczęstunek a 

w szczególności  kol. A. Kornasiowi który w zdecydowanej większości organizowanych 

zawodów, brał na siebie zaopatrzenie i przygotowanie grilla. 

 

3. Działalność gospodarcza. 

W działalności gospodarczej  główny  wysiłek w omawianym okresie skierowany był na 

realizację zawartych w planie  pracy zadań związanych z remontem drzwi wejściowych do 

lokalu Koła oraz malowaniu Rybaczówki. Prowadząc dalszą modernizację   pomieszczeń  

pozyskaliśmy narożną szafkę na puchary  wędkarskie , wykonaliśmy dodatkowy wieszak na 

ubrania i oparcie na ścianie wzdłuż stołu prezydialnego. Zakupiliśmy niszczarkę do papieru i 

nową energooszczędną lodówkę .  Dzięki  skompletowanemu sprzętowi  komputerowemu  

mogliśmy  na bieżąco tworzyć niezbędne do funkcjonowania Koła dokumenty nie musząc 

korzystać ze źródeł  zewnętrznych.  

 

4. Wyróżnienia 

Za całokształt  działalności w rozwój wędkarstwa na wniosek Zarządu Koła wyróżnieni 

zostali n/w członkowie: 

- Złotą Odznaką PZW    / przyznana przez ZG PZW / 

Kol. Jan Lackosz 

- Medalem za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa        / przyznana przez ZG PZW / 

Kol. Adam Wilkowicz 



Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję i zachęcam do dalszej pracy na rzecz PZW. 

Medalem za zasługi  w rozwoju wędkarstwa został wyróżniony również  Ś.P Kol Józef Daniel  

- medal ten został po jego śmierci przekazany małżonce. 

 

5. Zagospodarowanie i ochrona wód. 

W swej działalności Zarząd przywiązuje ogromną  wagę do  zagospodarowania i ochrony 

naszych wód. Wielokrotnie na prośbę Zarządu Okręgu członkowie Koła kol:  A.Wilkanowicz  

, J. Lackosz , Andrzej Oramus  jak również inni koledzy pomagali w zarybieniu wód rzeki 

Szreniawy czy też  zbiorników  w Przylasku Rusieckim. Społeczna Straż Rybacka 

prowadzona w naszym Kole przez  kol. Z. Polanowskiego mimo niewielkiej ilości strażników 

dobrze  wywiązuje się ze swoich obowiązków i jest jedną z lepiej ocenianych w Okręgu 

Krakowskim. Działalność i służba strażnika nadal u wielu kolegów wędkarzy nie budzi  

szacunku i wdzięczności a często bywa  niebezpieczna. Dlatego tym bardziej składam na ręce 

kol. Polanowskiego podziękowanie dla wszystkich strażników. Dziękuję również tym 

kolegom którzy nie będąc strażnikami  właściwie reagują widząc osoby naruszające 

obowiązujące nad wodą regulaminy. 

Koledzy Zarząd Koła odpowiada za działalność  Łowiska Specjalnego,,8’’. 

Zgodnie z regulaminem budżet łowiska stanowią przychody : ze sprzedaży zezwoleń i opłat   

za zawody wędkarskie organizowane na zbiorniku nr.,,8”. 

 

Przychody łowiska specjalnego  ‘’ 8 ‘’ w 2014 roku. 

- sprzedaż zezwoleń  / 90 x 200 /                                                         18.000 zł. 

- odpłatność za zawody                                                                          3.125 zł. 

                                                       Razem                                            21.125 zł. 

 

Koszty zarybienia i utrzymania  łowiska. 

- zakup ryb na łowisko                                                                        19.142.30 zł. 

- wynajem łowiska                                                                                    626.00 zł. 

- malowanie Rybaczówki                                                                         354.73 zł. 

- karty telefoniczne – sms-y                                                                       60.00 zł 

- wyjazdy po zakup ryb                                                                             292.53 zł 

- żyłka tnąca do kosy                                                                                   60.27 zł 

                                                                               Razem                     20.535.83 zł 

                                                                             Saldo za 2014r.           +589.17 zł 



 

Chcąc uatrakcyjnić rybostan  naszego łowiska w omawianym okresie  do zbiornika 

zostało wpuszczone następujące ilości n/w ryb: 

- karp handlowy                                                                              720 kg. 

- szczupak /50 cm. + /                                                                     185 kg. 

- pstrąg tęczowy                                                                              200 kg. 

-leszcz                                                                                              200 kg 

-amur                                                                                                 50 kg 

-jaż                                                                                                     50 kg 

- lin                                                                                                     30 kg 

- węgorz / narybek /                                                                            3 kg 

- sandacz / narybek jesienny /                                                             5 kg  

                                                               Razem                             1443 kg. 

 

Prace wykonane na terenie łowiska. 

- przycinka drzew i odrostów zwłaszcza od strony zbiornika nr. 3, 9 co pozwoliło znacząco 

zwiększyć liczbę stanowisk wędkarskich, 

- malowanie zewnętrznej elewacji Rybaczówki przez  kol. R. Batko- za co mu dziękuję, 

-zgodne z planem zarybianie łowiska w stałym kontakcie z ichtiologiem ZO,   

- bieżące utrzymanie czystości wokół zbiornika  za co należy podziękować gospodarzowi 

łowiska  kol. Polanowskiemu  

 

Koledzy kończąc sprawozdanie pragnę bardzo serdecznie podziękować: 

- członkom Zarządu Koła za zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację przedsięwzięć 

omawianych w sprawozdaniu, 

- członkom Komisji Rewizyjnej ,Rzecznikowi Dyscyplinarnemu ,członkom Koła  za 

rzeczową i owocną współprace z Zarządem, 

- Panu Romanowi Leśniewskiemu sponsorowanie naszych zawodów wędkarskich i 

fundatorowi nagrody ,, Wędkarskiego Asa” za pomoc i wsparcie w organizacji 

przeprowadzanych imprez sportowych. 

 

Dziękuję wszystkim kolegom przybyłym na zebranie i życzę wszelkiej pomyślności i wielu 

sukcesów  wędkarskich w Nowym 2015roku.   


