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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
KOŁA WĘDKARSKIEGO NR 4 PZW OKRĘG MAZOWIECKI 

za  okres: luty 2019  r. – styczeń 2020 r. 
Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25 stycznia 2020 r. 

 
Szanowne Koleżanki i Koledzy,   
podsumowujemy kolejny rok działalności Koła Wędkarskiego Nr.4 PZW i 
trzeci  w nowym składzie Zarządu. 
W tym roku przypada 70 rocznica działalności Koła Nr, które powstało 19 
marca 1950 r. 
 
Koło Wędkarskie Nr 4 działa na podstawie par. 58 Statutu Polskiego 
Związku Wędkarskiego. W okresie sprawozdawczym Zarząd Koła 
realizował działania w zakresie określonym w statucie PZW oraz kierując 
się ustaleniami zawartymi w planie pracy Zarządu na rok 2019 r, ustalonym 
przez ubiegłoroczne Walne Zgromadzenie Członków. Decyzje w sprawach 
leżących w statutowych kompetencjach Zarząd podejmował w formie 
uchwał, postanowień i ustaleń w przedmiotowych sprawach. 
 
Obecnie Koło Wędkarskie nr 4 reprezentuje 2494 wędkarzy; 1188 
członków z terenu Warszawa-Praga Południe oraz 1306 członków z Sekcji 
Grochów.   
W 2018 roku nastąpił spadek liczby członków,  natomiast w tym roku 2019 
przybyło  53 nowych Kolegów.  
W okresie sprawozdawczym Zarząd kontynuował także działania związane 
z porządkowaniem spraw formalno-prawnych i organizacyjnych 
związanych z przejęciem obowiązków na kadencję 2017-2020 w zakresie: 

• majątku, będącego w zarządzie i  administrowaniu Koła nr 4 
Warszawa Praga Południe,  

• dokumentacji związanej z zarządzaniem i administrowaniem 3 stanic 
wędkarskich (SUM Warszawa, Zegrze-Rybaki i Świętajno) 

• stanu spraw majątkowych i formalnoprawnych. 
Główny nurt działań Zarządu Koła skupiał się na realizacji działań 
ustalonych  w planie pracy ustalonym przez Walne Zgromadzenie 
Członków, ze szczególna  dbałością o kondycję budowanych przez lata 
ośrodków, z zaangażowaniem dużych nakładów finansowych  oraz  pracy  
społecznej naszych członków. 
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Zarząd podejmując decyzje kierował się przede wszystkim oceną stanu 
faktycznego, dokonywanego z udziałem gremiów Koła do tego powołanych 
oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi Koła. 
 
Zarząd i Komisje   
Zarząd Koła nr 4 Praga Południe w składzie 12 osób: 

1. Prezes Koła - Tadeusz Kosakowski 
2. I Wiceprezes/sekretarz - Bogdan Penconek 
3. II Wiceprezes ds. sportu - 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 – Mariusz Gawron  
10. Komisja Sędziowska – Stanisław Storma  
11. Komisja Gospodarcza - Roman Ładno   
12. Komisja Młodzieżowa i Współpracy z Sekcjami -  Tomasz   

Drabek          
13. Komisja Promocji Wędkarstwa – Hubert Tys 

 
Zarząd Koła swoje obowiązku wykonywał głównie w ramach 
cotygodniowych posiedzeń. W czasie spotkań omawiano wszelkie sprawy 
prawne, techniczne i organizacyjne związane z bieżąca działalnością Koła 
oraz podejmował decyzje odnośnie realizacji zadań związanych z rocznym 
planem. Odbyło się 40 posiedzeń Zarządu. 
 
Komisja Rewizyjna w składzie   5 osób 
Przewodniczący - Waldemar Laskus 
1. Wiceprzewodniczący – Tomasz Łapiński 
2. Sekretarz - Maria Krzyszkowska 
3. Członkini  - Beata Rembecka 
4. 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 w składzie 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 Mariusz Gawron 
3. Sędziowska -  przewodnicząc Stanisław Storma 
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 Stanisław Storma 
KOMISJA SPORTOWA – przewodniczący Mariusz Gawron 
W 2019 roku  zorganizowało 18 zawodów, w tym eliminacje do Mistrzostw 
Koła, łącznie we wszystkich dyscyplinach uczestniczyło 273 zawodników. 
Ponadto; 

• uczestniczono w Morskich Mistrzostwach Okręgu z udziałem 6 
zawodników. W GP  Morskim Okręgu uczestniczyło 9 zawodników. 
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• uczestniczono w zawodach gruntowych Warszawskiej Grupy 
Wschodniej gdzie wzięło udział 30 zawodników z 10 Kół 

• zorganizowano 3 zawody młodzieżowe dla 25 zawodników, 
połączone z festynem z okazji Dnia Dziecka 

• uczestniczono w zawodach zorganizowanych przez Zarząd Okręgu z 
udziałem 57 zawodników z naszego Koła 

• Koło posiada 2 inspektorów w dyscyplinie spławikowej 
• Koło posiada sędziów Okręgowych tj: Stanisław Storma, Andrzej 

Warchoł, Andrzej Fibich, Tomasz Drabek, Jarosław Maliszewski oraz 
sędziów podstawowych: Halina Koleśnik 

•  W 2019 roku ze środków naszego Koła  na sport przeznaczono kwotę 
34 164 zł.  – co dotyczyło m.in:  

• 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 
Niezmiennie ważnym obszarem działalności Koła są wydarzenia 
dedykowane dzieciom. Wychowanie w duchu poszanowania 
środowiska naturalnego i umiejętnego korzystania z jego zasobów 
to cel zasługujący na uwagę i nasze zaangażowanie.   
Dlatego w każdym roku, z zaangażowaniem także środków finansowych 
Koła, organizowane są 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 2019 r. odbyły się:  

• konkurs plastyczny poświęcony ochronie środowiska i wędkarstwu, 
w którym uczestniczyło 22 dzieci 

• edukacyjne zabawy i zawody wędkarskie z okazji  Dnia Dziecka, z 
udziałem uczniów szkoły nr 141 oraz dzieci członków naszego Koła - 
ze względu na powódź w czerwcu 2019 - zorganizowano we 
wrześniu. W 3 konkursach, prezentacjach wyczynowego stanowiska i 
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metody spławikowej, przygotowania zestawów oraz zawodach 
spławikowych wzięło udział 33 dzieci.  

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

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 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 2019r. przeprowadzono razem 46 kontroli w powiecie warszawskim 
oraz w powiecie legionowskim. 
Członkowie naszego Koła uczestniczyło w zarybianiu zbiorników wodnych J. 
Zegrzyńskie i J. Kamionkowskie organizowanym przez Okręg Mazowiecki 
 
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 
• 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 150 osób i w efekcie pozytywnych wyniku 
egzaminów wystawiono 150 kart wędkarskich.  (o 20 mniej niż w 2018 r.). 
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W okresie sprawozdawczym na  swoją działalność Koło pozyskano kwotę 
10.600zł w ramach sponsoringu udzielonego przez: Kol.Marcina 
Pechańskiego, Kol.Mariusza Murawskiego, Kol.Radosława Kulikowskiego 
oraz Koleżankę Wiolettę Kubik, za co serdecznie dziękuję w imieniu 
własnym,  Zarządu oraz młodzieży szkółki wędkarskiej przy naszym Kole..   
 
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 Koło, 
zgodnie z przyjętym planem pracy, wykonało szereg prac remontowo-
inwestycyjnych porządkowych, 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 107 tys. zł 
– szczegółowe kwoty znajdują się w sprawozdaniu finansowym. 
 
Ad.1 ZEGRZE-RYBAKI 
W 2019r. na terenie ośrodka-stanicy ZEGRZE-RYBAKI wykonano prace 
remontowe o wartości ponad 6 tys.  zł: 

• Kontynuowano prace dotyczące modernizacji miejsc postojowych w 
porcie dla łodzi (barki) 

• Wygospodarowano pomieszczenie na silniki spalinowe dla 
użytkowników i osób korzystających z usług stanicy  

• Pielęgnacja zachowawcza stanu drzewostanu 
• Sporządzono inwentaryzację szafek, znajdujących się w obiekcie oraz 

dokonano weryfikacji pod kątem ich użytkowników. 
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• Sporządzono inwentaryzację łodzi, cumujących na przystani oraz 
dokonano weryfikacji  pod kątem ich właścicieli.    

• Stosownie do potrzeb wykonywano prace konserwacyjne 
zabezpieczające prawidłową działalność stanicy. 

 
Prace remontowe oraz specjalistyczne, wymagające odpowiednich 
fachowców, zlecono zewnętrznym wykonawcom, a szereg prac  
pomocniczych 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 2019 r. na terenie ośrodka-stanicy SUM wykonano prace remontowe o 
wartości ponad 40 tys. zł: 

• Wybudowano wiatę oraz zagospodarowano  wokół niej otoczenie 
oraz uporządkowano miejsce na ognisko i grill 

• Kontynuowano prace związane z pielęgnacją drzewostanu oraz 
pracami porządkowymi na terenie stanicy 

• Zakończono prace związane z pogłębieniem portu i  umocnienia jego 
nabrzeża. Należy zaznaczyć, że z powodu powodzi ośrodek miał 
utrudnienia w działalności.   

• Kontynuowana przygotowania  planów związanych z budową 
natrysków i miejsc postojowych pod kampery 

• Przeprowadzano prace konserwacyjne zabezpieczające prawidłową 
działalność stanicy. 

Jak zwykle duże zaangażowanie w te działania włożyli Kolega E.Kubika oraz  
jego Małżonka i Siostra -  za co w imieniu  Zarządu Koła i swoim serdecznie 
dziękuję.  
 
Ad.3 ŚWIĘTAJNO 
W 2019 r. na terenie ośrodka-stanicy ŚWIĘTAJNO wykonano prace 
remontowe o wartości ponad 61,5  tys. zł: 

• Wybudowano dwie  wiaty  śmietnikową i  na rowery  
• Kontynuowano prace związane z przygotowaniem planów 

związanych z wykonaniem  instalacji c.o. w budynku głównym 
• Wybudowano przedsionek przy domku nr 5 
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• Wybudowano wiatrołap na tarasie budynku głównego 
• Kontynuowano prace związane z pielęgnacją drzewostanu oraz prace 

porządkowe na terenie ośrodka  
Nie zrealizowano działań związanych z przygotowaniem planów 
związanych z modernizacja nabrzeża, które przenosimy na rok 2020r. 
Dziękuję Koledze Jerzemu Cypriukowi i Jego Małżonce Alicji za ich 
zaangażowanie i wkład   pracy.  
 
PRACE SPOŁECZNE 
W 2019 r.  w prace społeczne na rzecz Koła, oprócz pracy członków 
Zarządu, organów Koła i komisji problemowych, zaangażowało się 127 
osób. Prace te , którą wyliczono na  ok. 1481 roboczogodzin (więcej o ponad 
100 godzin więcej niż w 2018 r.).  

wartość roboczogodziny = 14 zł 
 

Wykaz prac 
 

Ilość 
osób 

 
Ilość 

godzin 
Ilość 

roboczogod
zin 

 
Wartość 

zł 
Wszystkie ośrodki Koła Nr 
4 - razem 1273 1481 5169 72 366 

Schronisko ZEGRZE-
RYBAKI 41 903 2520 35 280 

Schronisko ŚWIĘTAJNO 51  98 403 5 642 
Schronisko SUM 35 480 2246 31 444 

 
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 PZW przyznał odznaczenia 
członkom naszego Koła: 
 

• ZŁOTĄ ODZNAKĘ PZW ZA ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA POLSKIEGO   
- Koledze  Adamowi Borowieckiemu  

• BRĄZOWĄ ODZNAKĘ PZW ZA ZASŁUGI DLA WĘDKARSTWA 
POLSKIEGO  - Kolegom: 
- Marcinowi Biegajowi  
- Mariuszowi Gawronowi 
- Jarosławowi Maliszewskiemu 
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- Rafałowi Putek  
 
PODSUMOWANIE 
 
Koleżanki i Koledzy 
W kolejnym roku naszej wspólnej pracy, tak  jak ustanowiliśmy w planie 
pracy Zarządu Koła na rok 2019 r. przyjętym na Walnym Zgromadzeniu w 
marcu 2019 r. – plan ten  osiągnęliśmy w ponad 90 %  i to jest dzieło naszej 
wspólnej pracy.  
Uporządkowaliśmy i przysporzyliśmy wartości materialnej ośrodków, 
które są w zakresie gospodarowania Koła Nr 4. Niewątpliwie możemy 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.  
Oczywiście nie wszystko jest idealnie musimy także z większą troską 
patrzeć na problem malejącej liczby członków Koła,  więcej uwagi 
poświęcić kwestiom młodzieży, bowiem coraz trudniej jest pozyskiwać 
młodych entuzjastów naszych idei, a także osoby z naszego środowiska, 
które zajmą się tym problemem. Musimy pamiętać o naszej misji dbania o 
sukcesję tj.  pozyskiwania młodych, którzy będą kontynuatorami naszego 
dzieła. 
W tym roku przypada jubileusz 70-lecia naszego Koła, któremu warto  
przypisać motto przewodnie;  „Młody wędkarz , Młoda wędkarka”. 
 
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 uzyskujemy  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 działań  Koła. 

• Koledzy: Bogdan Bluszcz, Piotr Łapiński, Stanisław Stroma, Paweł 
Łapiński, Mariusz Gawron, Tadeusz Wicha, Wojciech Jasińsk, Marin 
Biegaj – dziękuję za pomoc w budowaniu wiaty na stanicy Sum 

• Koledzy: Andrzej Stępniewski, Roman Kubicki, Krzysztof Borowiecki, 
Darek Bogucki, Adam Borowiecki, Witold Trzeciak, Jan Jaskólski, 
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Mariusz Gawron, Tomasz Drabek - dziękuje za organizację od strony 
technicznej zawodów sportowych Kola 

 
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.  
 
Dziękując podkreślam, że to co już udało się wykonać  i to co wspólnie 
zamierzamy to przyszłość naszego Koła, a rok 2020 dedykujemy  
obchodom 70 –lecia naszego Koła. 
 

Dziękuję za uwagę 

 


