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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 4  
OKRĘG MAZOWIECKI PZW 

za  okres: marzec 2018 r. – luty 2019 r. 
Walne Zgromadzenie w dniu  17 lutego 2019 r. 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,   
podsumowujemy kolejny rok działalności Koła Wędkarskiego 
Nr.4 PZW i drugi w nowym składzie Zarządu. 
 
Obecnie do naszego Koła należy 2441 wędkarzy; 1203 członków 
z terenu Warszawa-Praga Południe oraz 1238 członków z Sekcji 
Grochów. 
Jest to o 225 osób mniej niż w roku ubiegłym. 
W okresie sprawozdawczym aktywnie działali członkowie 
Zarządu, komisje problemowe, które skupiały się na realizacji ze 
szczególną starannością i dbałością rozpoczętych działań 
mających związek z zasobami Koła oraz na wprowadzaniu 
nowych pomysłów. 
Dbaliśmy o to, aby stan budowanych przez lata ośrodków, z 
zaangażowaniem dużych nakładów finansowych  oraz  pracy 
osobistej naszych członków, nie uległ pogorszeniu – Zarząd, 
podejmując decyzje, kierował się  przede wszystkim oceną stanu 
faktycznego, dokonywanego z udziałem gremiów Koła do tego 
powołanych, uważnie wsłuchując się w opinie i oceny członków 
Koła. 
W przedstawionych poniżej działaniach Zarząd kierował się 
planem pracy Zarządu Koła na rok 2018 r. 
 
Koło jako podstawowa jednostka PZW realizuje swoje zadania 
zgodnie ze Statutem PZW i w zakresie działania i kompetencji 
określonych w par. 56 tego Statutu.  
 



str.	2 
 

Zarząd i Komisje   
Zarząd Koła nr 4 Praga Południe (skład 12 osób ) 

1. Prezes Koła - Tadeusz Kosakowski 
2. I Wiceprezes/sekretarz - Bogdan Penconek 
3. II Wiceprezes ds. sportu, Kapitan Sportowy - Roman 

Kubicki 
4. III Wiceprezes Gospodarz Koła - Dariusz Majewski 
5. Skarbnik Koła- Magdalena Ruta 
6. Rzecznik Dyscyplinarny - Hubert Tys     
7. Komisja Egzaminacyjna - Bogdan Bluszcz  
8. Komisja Ochrony środowiska - Adam Borowiecki  
9. Komisja Sportowa - Dariusz Bogucki  

10. Komisja Sędziowska - Halina  Koleśnik  
11. Komisja Gospodarcza - Roman Ładno   
12. Komisja Młodzieżowa i Współpracy z Sekcjami  Tomasz       

Drabek          
13. Komisja Promocji Wędkarstwa – Hubert Tys 

 
Zarząd Koła swoje obowiązki wykonywał głównie w ramach 
cotygodniowych posiedzeń, które tradycyjnie odbywały się w 
poniedziałki. W czasie spotkań omawiano wszelkie sprawy 
prawne, techniczne i organizacyjne związane z bieżąca 
działalnością Koła. Odbyły się 42 posiedzenia Zarządu. 
 
Komisja Rewizyjna (skład 5 osób) 

1. Przewodniczący - Waldemar Laskus 
2. Wiceprzewodniczący - Stanisław Storma 
3. Sekretarz - Maria Krzyszkowska 
4. Członkini  - Beata Rembecka 
5. Członek    - Marek Sulak 

 
Komisja Rewizyjna na bieżąco monitorowała działania 
podejmowane przez Koło oraz dokonywała ich analizy i oceny 
efektów.    
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Sąd Koleżeński ( skład 5 osób) 

1. Przewodniczący - Tomasz Łapiński  
2. Wiceprzewodniczący - Tadeusz Wicha   
3. Członkini - Teresa Bluszcz  
4. Członkini - Grażyna Borowiecka  
5. Członek   - Paweł Łapiński  

 
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków i 
skarg członków. W okresie sprawozdawczym do Sądu, podobnie 
jak w poprzednim roku sprawozdawczym, nie wpłynęła żadna 
sprawa. 
 
POSZCZEGÓLNE OBSZARY DZIAŁAŃ KOŁA 
Dla zwiększenia zaangażowania członków Koła w wykonywanie 
poszczególnych zadań  – funkcjonuje 7 komisji problemowych: 

1. Gospodarcza - przewodniczący Roman Ładno 
2. Sportowa - przewodniczący Dariusz Bogucki 
3. Sędziowska -  przewodnicząc Halina Koleśnik 
4. Egzaminacyjna -  przewodniczący Bogdan Bluszcz 
5. Ochrony Środowiska -  przewodniczący Adam Borowiecki 
6. Młodzieżowa i Współpracy z sekcjami - przewodniczący 

Tomasz Drabek 
7. Promocji Wędkarstwa -  przewodniczący - Hubert Tys 

 
Komisje wykonują zadania w n/w obszarach:  
 
W zakresie organizowania wędkarskiej  działalności 
sportowej i rekreacyjnej. 
KOMISJA SĘDZIOWSKA - przewodnicząca Halina Koleśnik 
KOMISJA SPORTOWA – przewodniczący Dariusz Bogucki 
 
W 2018 roku w zawodach organizowanych przez Zarząd Okręgu 
Mazowieckiego wzięło udział 32 zawodników Koła nr 4. 
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Koło zorganizowało 15 zawodów, w tym eliminacje do Mistrzostw 
Koła, łącznie we wszystkich dyscyplinach uczestniczyło 241 
zawodników tj. 35 osób więcej niż w roku ubiegłym i były to:  

 3 eliminacyjne zawody podlodowe – w których wyłoniono 
Mistrza. Mistrzem Koła został  kolega Dariusz Bogucki 

 5 zawodów w dyscyplinie spławikowej – przeprowadzono w 
tym zawody dwutorowe do Mistrzostw Koła, w których 
wyłoniono mistrza – mistrzem Koła został kolega Marek 
Malinowski 

 6 zawodów spinningowych – w tym 3 eliminacyjne do 
Mistrzostw Koła, w których wyłoniono mistrza Koła – 
mistrzem Koła został kolega Andrzej Stępniewski 

 3 zawody młodzieżowe,  połączonych z festynem z okazji 
Dnia Dziecka, w których wystartowało 30  zawodników  

 w Morskich Mistrzostwach Okręgu Mazowieckiego VI 
miejsce drużynowo zajęła drużyna Sekcji Grochów,  

 uczestniczyliśmy w GP Morskim Okręgu Mazowieckiego na 
rok 2018, w którym indywidualnym zwycięzcą został kolega 
Roman Kubicki  

 Koło zorganizowało także  Morskie Mistrzostwa Koła z łodzi 
dryfujących, w których udział wzięło 17 zawodników - 
zawody wygrał kolega Bartosz Strzałkowski 

Ponadto drużyna Koła wystartowała w pięćdziesiątych, 
tradycyjnych zawodach o „Puchar Złotej Syrenki” na kanale 
Szymońskim, w których nasza ekipa zajęła I miejsce.  
Na odnotowanie zasługują osiągniecia Adama Niemca 
wyróżniającego się sportowca członka Spławikowej Kadry 
Narodowej, który startował w Spławikowych GP Polski, 
Mistrzostwach Polski oraz Spławikowych Mistrzostwach Europy 
2018 w Słowenii. 

W 2018 roku ze środków naszego Koła  na sport przeznaczono 
kwotę 34 296 zł.  – co dotyczyło:  
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 artykuły wędkarskie (w tym nagrody, dyplomy, puchary) 
 opłaty za udział w zawodach: zezwolenia na połów, 

parkingi, łodzie 
 przynęty, noclegi, gastronomia, art. Spożywcze, delegacje 

Wydatki  były na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym. 

W zakresie  organizowania pracy z dziećmi i młodzieżą 
KOMISJA MŁODZIEŻOWA –  przewodniczący Tomasz Drabek 
KOMISJA PROMOCJI WĘDKARSTWA – przewodniczący 
Hubert Tys 
Ważnym segmentem działalności Koła są wydarzenia 
dedykowane dzieciom.  Wychowanie w duchu poszanowania 
środowiska naturalnego i umiejętnego korzystania z jego 
zasobów to cel zasługujący na uwagę i zaangażowanie.   
Dlatego staramy się, aby w każdym roku, z zaangażowaniem 
także środków finansowych Koła, organizować imprezy dla 
dzieci. Koło utrzymuje współpracę ze Szkołą Podstawową nr 141 
w Warszawie, której uczniowie są zapraszani do udziału w 
wydarzeniach edukacyjnych, dotyczących wędkarstwa. 
W 2018 r. odbyły się:  

 z okazji „Tygodnia Czystości Wód” - konkurs plastyczny 

poświęcony ochronie środowiska i wędkarstwu, w którym 

udział wzięło 22 dzieci 

 w czerwcu na przystani SUM zorganizowano edukacyjne 
zabawy na okoliczność Dnia Dziecka z udziałem uczniów 
szkoły nr 141 oraz dzieci członków naszego Koła. W 3 
konkursach, prezentacjach wyczynowego stanowiska i 
metody spławikowej, przygotowania zestawów oraz 
zawodach spławikowych wzięło udział 47 dzieci.  

 w ramach szkółki przeprowadzono warsztaty dla dzieci, 
gdzie odbyła się nauka przygotowywania zestawów oraz 
zanęt. 



str.	6 
 

Za te działania  Koło otrzymało podziękowanie od Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 141 oraz członków Koła, których dzieci 
uczestniczyły w wydarzeniach, co potwierdza trafność i 
zasadność takich działań.  

W ramach promocji naszego Koła aktywiści, sportowcy oraz 
osoby funkcyjne zostały wyposażeni w ubrania reprezentacyjne, 
co jest istotne dla wizerunku naszego Koła.  

W zakresie działalności w dziedzinie ochrony  i 
zagospodarowania wód na terenie Koła nr 4 
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
Komendant SSR – Stanisław Storma 
Grupa strażników SSR liczy 10 osób 
Koło PZW Nr 4 posiada aktywną Społeczną Straż Rybacką 
zlokalizowaną przy Sekcji wędkarskiej „Grochów” 
współpracującą ze Państwową Strażą Rybacką oraz Policją. 
Ścisłe współpracujemy ze Strażą Rybacką w Janowie.  
W roku 2018 przeprowadzono w powiecie Warszawskim 19 
kontroli i w powiecie Legionowskim 15 kontroli. 
6 członków naszego Koła uczestniczyło w zarybianiu zbiorników 
wodnych J. Zegrzyńskie i J. Kamionkowskie organizowanym 
przez Okręg Mazowiecki 
W okresie sprawozdawczym nasz SSR został wyposażony przez 
Okręg Mazowiecki w wysokiej klasy łódź wraz z osprzętowaniem, 
co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność działań  
naszych strażników. 
 
Egzaminy na kartę wędkarską 
KOMISJA EGZAMINACYJNA do przeprowadzania egzaminów 
na kartę wędkarską działała w 4- osobowym składzie; 

 przewodniczący - Bogdan Bluszcz 
 członkini - Bożena Zapaśnik 
 członek -  Tadeusz Kosakowski 
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 członek -  Zdzisław  Kuśmierczuk  
Komisja odbyła posiedzenia, stosownie do napływających 
wniosków o uzyskanie,  zgodnie z Regulaminem Amatorskiego 
Połowu Ryb, zaświadczeń o znajomości zasad amatorskiego 
połowu (karta wędkarska). Do egzaminów przystąpiło 170 osób i 
w efekcie pozytywnych wyniku egzaminów wystawiono 170 kart 
wędkarskich (o 40 mniej niż w 2017 r.). 
 
Administrowanie powierzonym majątkiem okręgu (na 
podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu) 
KOMISJA GOSPODARCZA – w składzie: 

 przewodniczący - Roman Ładno 
 członek - Jarosław Maliszewski  
 członek - Mariusz Gawron  

Koło Nr 4 ma w swej pieczy 3 ośrodki wędkarskie: 
1) Zegrze-Rybaki 
2) Przystań „Sum” 
3) Świętajno 

Do podstawowych celów komisji należało zapewnienie 
prawidłowego i sprawnego funkcjonowania stanic Koła. W 
okresie sprawozdawczym prace Komisji dotyczyły: 

 Przeprowadzenia inwentaryzacji umów dzierżawy działek, 
sprzętu pływającego oraz wyposażenia ośrodków, 

 Uporządkowania umów na „media” z poszczególnymi 
użytkownikami naszych ośrodków oraz dostawcami, 

 Wyposażenia ośrodków w środki bezpieczeństwa 
(instalacje monitoringu i systemów antynapadowych), 

 Inwentaryzacja środków trwałych oraz wyposażenia 
ośrodków Koła,  

 Zakupów niezbędnego wyposażenia oraz złomowanie i 
utylizacja zużytego i zbędnego wyposażenia. 
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Istotnym obszarem były prace remontowe, zaplanowane w 
planie Zarządu Koła   oraz prace porządkowe, które miały na celu 
zachowanie odpowiedniego stanu technicznego i budowalnego 
obiektów oraz poprawę ich standardów bytowych i estetycznych, 
idąc w kierunku zwiększenia ich atrakcyjności, a tym samym 
rentowności ośrodków 
Wydatki poniesione na cele remontowe to kwota łączna  ponad 
180 tys. zł – szczegółowe kwoty  znajdują się w sprawozdaniu 
finansowym. 
Na wszystkich obiektach dokonano przeglądu pod kątem 
poprawności informacji podawanych do publicznej wiadomości. 
 
Ad.1 ZEGRZE-RYBAKI 
W 2018 r. na terenie ośrodka ZEGRZE-RYBAKI wykonano prace 
remontowe o wartości ponad 28,6 tys. zł: 
 zakończono budowę wiaty oraz zagospodarowano wokół 

niej otoczenie na terenie ośrodka w Zegrzu 
 przeprowadzono prace związane z pielęgnacją drzewostanu 

na terenie ośrodka w Zegrzu. 
 Zakończono prace remontowe przy budynku głównym  i 

budynkach gospodarczych ośrodka Zegrze. 

Poważne prace remontowe oraz specjalistyczne, wymagające 
zatrudnienia odpowiednich fachowców, zlecono 
wyspecjalizowanym ekipom, natomiast  prace  pomocnicze 
wykonano z zaangażowaniem Koleżanek i Kolegów, 
korzystających z terenu przystani – za co w imieniu Zarządu Koła 
i swoim  serdecznie dziękuję. 
 
Ad.2 PRZYSTAŃ SUM 
W 2018 r. na terenie ośrodka SUM wykonano prace remontowe 
o wartości prawie 70 tys. zł: 
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 doprowadzono bieżącą wodę do budynku Bosmanówka 
(zakończenie prac) 

 wykonano prace związane z pielęgnacją drzewostanu oraz 
prace porządkowe na terenie ośrodka  

 wykonano częściowe prace związane z pogłębieniem portu 
i nabrzeża z uwzględnieniem sprzyjających warunków 
pogodowych 

 uporządkowano instalację elektryczną 
 
Należy wspomnieć o dużym zakresie prac wykonanych przez 
kolegę E.Kubika, jego Małżonkę i Siostrę -  za co w imieniu  
Zarządu Koła i swoim serdecznie dziękuję.  
 
Ad.3 ŚWIĘTAJNO 
W 2018 r. na terenie ośrodka ŚWIĘTAJNO wykonano prace 
remontowe o wartości ponad 87,6 tys. zł: 

 wykonano prace związane z remontem 3 pomieszczeń w 
budynku głównym 

 wykonano malowanie ścian we wszystkich 
pomieszczeniach głównego budynku oraz odświeżenie 
sanitariatów, natrysków i zmywalni naczyń 

 przeprowadzono prace związane z pielęgnacją 
drzewostanu na terenie ośrodka  

W pracach na terenie ośrodka bardzo duży wkład  pracy  wniósł  
Kolega Jerzy Cupriak z Małżonką Alicją – co także kwituję 
słowami podziękowania w imieniu  Zarządu i swoim. 
 
PRACE SPOŁECZNE 
W 2018 r. na rzecz Koła w społeczne prace, oprócz pracy 
członków Zarządu, organów Koła i komisji problemowych, 
zaangażowało się 153 osoby, którą wyliczono na  ok. 1367 
roboczogodzin.  
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wartość roboczogodziny = 14 zł 
Wykaz prac Ilość 

osób 
Ilość 

godzin 
Ilość 

roboczog
odzin 

Wartoś
ć zł 

Wszystkie ośrodki 
Koła Nr 4 - razem 

153 1367 4843 67 802 

Schronisko ZEGRZE-
RYBAKI 38 815 2320 32 480 

Schronisko 
ŚWIĘTAJNO 53 102 423 5 922 

Schronisko SUM 32 450 2100 29 400 
 
 
ODZNACZENIA 
Doceniając i uznając zaangażowanie oraz wkład pracy na rzecz 
Koła Wędkarskiego Nr 4 oraz dbałość o rozwój idei sportowego 
wędkarstwa, poszanowania ochrony środowiska naturalnego - 
Zarząd Koła Nr 4 PZW wystąpił z wnioskami, a Zarząd Główny 
Polskiego Związku Wędkarskiego przyznał odznaczenia 
członkom naszego Koła: 

 ZŁOTĄ ODZNAKĘ PZW Z WIEŃCAMI ZA ZASŁUGI DLA 
WĘDKARSTWA POLSKIEGO  - Koledze  Romanowi 
Ładno 

 ZŁOTĄ ODZNAKĘ PZW ZA ZASŁUGI DLA 
WĘDKARSTWA POLSKIEGO   
- Koledze  Dariuszowi Majewskiemu  

 SREBRNĄ  ODZNAKĘ PZW ZA ZASŁUGI DLA 
WĘDKARSTWA POLSKIEGO   
- Koledze Adrianowi Kubickiemu  

 
PODSUMOWANIE 
 
Koleżanki i Koledzy 
To był kolejny rok naszej wspólnej pracy. Tak jak ustanowiliśmy 
nasze cele w planie pracy Zarządu Koła na rok 2018 r. przyjętym 
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na Walnym Zgromadzeniu w marcu 2018 r. Plan ten 
osiągnęliśmy w ponad 90 % -  to jest dzieło naszej wspólnej 
pracy.  
Uporządkowaliśmy i przysporzyliśmy wartości materialnej 
ośrodków, które są w zakresie  gospodarowania Koła Nr 4. 
Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia. 
Niewątpliwie możemy być dumni i mieć osobistą satysfakcję z 
tego co wspólnie  osiągnęliśmy.  
Jestem przekonany, że Zarząd Koła działał na rzecz słusznej 
sprawy, jaką jest należyte funkcjonowanie we wszystkich 
obszarach jego  odpowiedzialności.  
 
Serdecznie dziękuję członkom Zarządu oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w działania na rzecz Koła. Dziękuję za to, że 
we wszystkich działaniach byliśmy razem, i choć czasami 
mieliśmy odmienne zdania, to jednak zawsze uzyskiwaliśmy 
porozumienie, pozwalające na budowanie i realizowanie planu 
Koła. Z pewnością współpraca i odpowiedzialne działania 
pozytywnie służą naszej społeczności wędkarskiej, a także 
pozwalają na należyte wykonywania naszej misji jako Koła. 

 Koledzy: Bogdan Bluszcz, Piotr Łapiński, Stanisław 
Stroma, Paweł Łapiński, Mariusz Gawron, Tadeusz Wicha, 
Wojciech Jasiński – dziękuję za pomoc w budowaniu wiaty 
na ośrodku w Zegrzu 

 Koleżanko i koledzy: Halina Koleśnik ,Andrzej 
Stępniewski, Roman Kubicki, Krzysztof Borowiecki, Darek 
Bogucki, Adam Borowiecki, Witold Trzeciak, Jan Jaskólski 
- dziękuje za organizację od strony technicznej zawodów 
sportowych Kola 
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W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z 
aktualizacją strony www Koła Nr 4  - dziękuję za to Hubertowi 
Tysowi, który jest ich wykonawcą. Strona jest bardziej 
komunikatywna i atrakcyjna co pozytywnie przyczynia się do 
promocji naszego Koła, działalności jego członków, ale także 
reklamy naszych ośrodków.    
Ważne jest też, że Koło w swoich działaniach jest wspierane 
przez Prezesa Zarządu Okręgu Zbigniewa Bedyńskiego i 
dyrektora Okręgu Janusz Klęczona. 
Koło od strony prawnej jest wspierane przez kolegę Tomasza 
Łapińskiego, co ma istotne  znaczenie dla  poprawności 
podejmowanych decyzji. 
 
Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania wszystkim tym 
osobom, które w jakikolwiek sposób dołożyły się do pozytywnych 
efektów działalności Koła Nr 4.  
 
W tym co już się nam udało i jeszcze się uda wspólnie 
wypracować należy upatrywać przyszłości. 
 

RAMOWY PLAN PRACY ZARZĄDU KOŁA NA 2019 r. 

1. Promocja idei zasad wędkowania w poszanowaniu ochrony 
środowiska naturalnego z wykorzystaniem strony 
internetowej w Koła nr 4   

 Kontynuacja działań związanych z promocją wędkarstwa w 
środowisku dzieci i młodzieży  

2. Stanica Zegrze: 
 Modernizacja miejsc postojowych w porcie dla łodzi  
 Wygospodarowanie pomieszczenie na silniki spalinowe dla 

użytkowników i osób korzystających z usług stanicy  
 Pielęgnacja zachowawcza stanu drzewostanu 
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 Inwentaryzacja szafek, znajdujących się w obiekcie oraz  
ich weryfikacja pod kątem ich użytkowników. 

 Inwentaryzacja łodzi, cumujących na przystani oraz ich 
weryfikacja  pod kątem ich właścicieli.    

 Prace konserwacyjne zabezpieczające prawidłową 
działalność stanicy. 
 

3. Stanica przystań  SUM  
 Budowa wiaty oraz zagospodarowanie wokół niej 

otoczenia na terenie ośrodka w tym miejsce na 
ognisko i grill 

 Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją 
drzewostanu oraz prac porządkowych na terenie 
ośrodka  

 Dokończenie prac związanych z pogłębieniem portu i 
nabrzeża z uwzględnieniem sprzyjających warunków 
pogodowych.  

 Przygotowanie planów związanych z budową 
natrysków i miejsc postojowych pod kampery 

 Prace konserwacyjne zabezpieczające prawidłową 
działalność stanicy. 
 

4. Ośrodek w Świętajnie 
 Budowa 2 wiat: śmietnikowa i stanowiskowa na rowery  
 Przygotowanie planów związanych z wykonaniem  

instalacji co w budynku głównym 
 Budowa przedsionka przy domku nr 5 
 Budowa wiatrołapu przy tarasie budynku głównego 
 Kontynuacja prac związanych z pielęgnacją 

drzewostanu oraz prac porządkowych na terenie 
ośrodka  
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 Przygotowanie planów związanych z modernizacja 
nabrzeża 

5. Rozwijanie akcji promocyjnych mających na celu 
zachęcanie do uprawiania wędkarstwa dzieci i młodzież. 

a. Organizacja Dnia Dziecka 
b. Rozwijanie współpracy ze szkołą podstawową oraz 

innymi partnerami. 
6. Udział w akcjach zarybiania oraz związanych z ochroną 

środowiska. 
7. Udział w imprezach organizowanych przez Okręg 

Mazowiecki oraz inne Koła. 
8. Przygotowanie planu oraz organizowanie imprez 

sportowych z udziałem Koła. 
9. Realizacja bieżących zdań związanych z funkcjonowaniem 

Koła oraz poszczególnych ośrodków.  
 

 

 

 


