
Sprawozdanie

Zarząd Koła Wędkarskiego Nr 61 PZW w Ząbkach za lata 2009-2012.

Zgodnie z treścią paragrafu 54 statutu PZW oraz realizując zalecenia zawarte w Uchwale Nr 

179/Z.O./2012  Zarządu  Okręgu  Mazowieckiego  Polskiego  Związku  Wędkarskiego  z  dnia  5 

listopada 2012 r. przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za lata 2009-2012 r.

Podejmowane przez Zarząd uchwały i decyzje, miały na celu wykonanie zatwierdzonych przez 

coroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, planów pracy preliminarzy budżetowych Koła.

Szczegółowe  sprawozdanie  z  działalności  Zarządu  w  tym  zakresie  przedstawiane  były  na 

corocznych Walnych Zgromadzeniach członków.

Niniejsze sprawozdanie zawiera, więc informacje o tych sprawach, które realizowane były w 

minionym 2012 r. z ogólnym odniesieniem do lat 2009-2011. Ze względu na ich cykliczność i 

powtarzalność w kolejnych latach.

Zgodnie z przyjętym planem pracy Zarząd spotykał się raz w miesiącu na naradach roboczych, 

na  których  omawiane  były  sprawy bieżące,  wynikające  z  działalności  statutowej  Koła,  a  w 

szczególności:

• Stan  przygotowań  do  zaplanowanych  imprez  wędkarskich  (zawody,  konkursy, 

wycieczki);
• Informacje o przebiegu i wynikach odbytych imprez;
• Stan bieżący finansów Koła;
• Nabór nowych członków;
• Działalność Komisji Egzaminacyjnej;
• Działalność utworzonej przez Koło grupy Społecznej Straży Rybackiej;
• Rozprowadzanie znaczków opłat członkowskich;
• Współpraca z władzami samorządowymi;
• Informacja o działalności Koła w lokalnej prasie i Internecie;
• Sponsoring;
• Wspólne inicjatywy podejmowane z Zarządami Kół Powiatu Wołomińskiego (Kobyłka, 

Zielonka) w zakresie organizacji zawodów;
• Ochrona  przed  zanieczyszczeniem  i  kłusownictwem,  będących  pod  opieką  Koła 

zielonkowskich „Glinianek” oraz pomoc przy zarybianiu i czyszczeniu tego akwenu;
• Rozwój powołanej w ubiegłym roku Szkółki Wędkarskiej;
• Współpraca z biurem Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW.

Uaktualniana jest kronika naszego Koła nowymi zdjęciami i wpisami przez kol. Jarka Pisarczyka 

(w  latach  ubiegłych  zajmował  się  tym  kol.  Marian  Bielec,  a  przez  krótki  czas,  kol.  Paweł 

Rowicki).
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Kontynuowana  jest  ścisła  współpraca  z  władzami  samorządowymi  naszego  miasta,  a  w 

szczególności z Burmistrzem Panem Robertem Perkowskim i Wiceburmistrzem Panem Arturem 

Murawskim, którzy uczestniczyli osobiście w niektórych imprezach (m.in. Zawodach o Puchar 

Burmistrza, jak również bardzo udanych ze względu na dużą frekwencję Zawodach z Okazji 

Dnia Dziecka oraz w Walnych Zgromadzeniach naszego Koła).

Od kilku lat Koło nasze otrzymuje dotację od władz samorządowych w formie dofinansowania 

do wycieczek wędkarskich.

W poszczególnych latach, były to kwoty odpowiednio:

• 2009 r. – 3000pln + 500pln na zakup pucharów i upominków;
• 2010 r. – 3500pln + 668pln na zakup pucharów i upominków;
• 2011 r. – 4000pln + 800pln na zakup pucharów i upominków;
• 2012 r. – 8000pln + 1200pln na zakup pucharów i upominków.

Niewątpliwym wsparciem dla naszego Koła ze strony władz samorządowych, była możliwość 

nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Orlej 8, gdzie 

dyżurowali Skarbnik i członkowie Komisji Egzaminacyjnej, odbywały się Zebrania Zarządu oraz 

Walne Zgromadzenia członków.

Ze  względu  na  zmiany  organizacyjne  w  MOKu,  z  pomieszczeń  tych  obecnie  nie  możemy 

korzystać. Mamy nadzieję, że zgodnie z obietnicą Pana Burmistrza zostanie udostępniony nam 

odpowiedni lokal w nowo wybudowanych pomieszczeniach na terenie stadionu sportowego.

Od kilku  miesięcy  korzystamy z  gościnności  Pana  Dyrektora  Gimnazjum Nr  1  w Ząbkach, 

organizując Zebrania Zarządu w stołówce tego obiektu.

Kolejny punkt przyjętego planu pracy, to pozyskiwanie nowych członków, zwłaszcza młodzieży, 

który  wiąże  się  z  następnym  –  organizowaniem  konkursu  plastycznego  o  tematyce 

proekologicznej dla dzieci w wieku szkolnym.

Uczestniczy w nim dość liczna grupa dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat (50-60 osób), 

które w okresie ferii  szkolnych biorą udział  w zajęciach plastycznych organizowanych przez 

MOK w ramach „Zima w Mieście”. Uściślenie hasła tego konkursu do problematyki ochrony wód 

przed zanieczyszczeniem oraz wędkarstwa jest naszym zdaniem właściwą formą popularyzacji 

wśród dzieci i młodzieży idei naszego Związku, a w przeszłości pozyskiwania nowych członków 

PZW.

Inną  formą  popularyzacji  wędkarstwa  wśród  najmłodszych  jest  organizowanie  od  kilku  lat 

wspólnie z Kołem Nr 23 w Zielonce zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka, na terenie 

zielonkowskich „Glinianek”. Impreza cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, a uczestniczy w 

niej każdorazowo około setka młodych adeptów tego sportu (2011 r. – 109 osób, 2012 r. – 88 

osób). Ze względów technicznych (ograniczona ilość stanowisk) zmuszeni byliśmy wprowadzić 
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limity w zapisach chętnych do uczestniczenia w tej imprezie. Nadmienić należy, że w roku 2012 

w  zawodach  wzięło  udział  8  niepełnosprawnych  dzieci  wraz  z  opiekunami  z  Koła  Pomocy 

Dzieciom  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej  w  Ząbkach  -  terenowej  jednostki  Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci.

Startujący w zawodach podzieleni są na dwie kategorie wiekowe: 

• Od 5 do 10 lat;
• Od 10 lat.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują okolicznościowe medale i dyplomy (najlepsi – puchary 

i drobne upominki). Sponsorzy fundują dla wszystkich słodycze, napoje, a także danie gorące z 

grilla.

Do grupy stałych sponsorów tej imprezy należą:

• Cukiernia Państwa Gmitrzuków z Ząbek;
• Restauracja „u Pietrzaków” z Zielonki;
• MTM Tadeusz Szczepański z Warszawy;
• Broplast Cukry z Łomianek;
• Steinbacher-Izoterm z Czosnowa.

Impreza ta została wpisana na stałe do Harmonogramu Zawodów Wędkarskich na następne 

lata.

Jednymi z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w latach 2009-2012,  były autokarowe 

wycieczki  wędkarskie  na  wspólne  wędkowanie  w  rybnych  akwenach.  W  minionej  kadencji 

odbyło się kilka takich dwudniowych wypraw:

• W 2009 r. nad j. Mokre do stanicy wodnej „Wodan” w miejscowości Zgon, w dniach 28-

30 sierpnia. Uczestniczyło 70 osób. W programie były m.in. zawody na największą rybę 

(wygrał kol. Aleksander Kindeusz – okoń o wadze 380g);
• W 2010 r. nad j.  Mokre do Ośrodka wypoczynkowego w Cierzpiętach. Uczestniczyły 62 

osoby.  W  programie  były  m.in.  zawody  o  największą  rybę  (wygrał  kol.  Bartłomiej 

Zawadzki – okoń o wadze 266g) oraz wieczorne ognisko z pieczeniem udostępnionych 

przez organizatorów kiełbasek.
• W 2011 r. do ośrodka „Królewska Sosna” nad j. Piłakno. Uczestniczyło 69 osób. Zawody 

wędkarskie w kategorii  „ryby spokojnego żeru”  wygrał  kol.  Karol  Turemka – płoć  dł. 

23cm, w kategorii „ryb drapieżnych” kol. Łukasz Rzeszutek – okoń dł. 24cm. Wieczorem 

odbyło się tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek.
• W 2012 r. zorganizowane były dwie wycieczki autokarowe: wiosenna i jesienna.

o Wiosenna  w  dniach  25-27  maja  do  miejscowości  Piecki  nad  j.  Wągiel. 

Uczestniczyło 87 osób. Zawody wędkarskie wygrali, w kategorii „ryby drapieżnej” 

kol. Robert Wojtaszek (szczupak 74cm), w kategorii „ryby spokojnego żeru”, kol. 

Strona 3 z 6



Czesław Kobrzak (karp 0.98kg). Najwięcej ryb złowił kol. Lech Tomaszewski – 

5.7kg. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego (spinning, 

feeder,  kołowrotek).  Wieczorem odbyło  się  tradycyjne  ognisko  z  ogłoszeniem 

wyników zawodów, wręczeniem nagród i pieczeniem kiełbasek.
o Jesienna w dniach 31 sierpnia -2 września do miejscowości Lidzbark Welski, nad 

j.  Lidzbarskie  do  Ośrodka  „Danusia  II”.  Uczestniczyło  100  osób.  Zwycięzcy 

zawodów: kol. Marcin Drozdowski – szczupak 61cm i kol. Jacek Łach – leszcz 

0.63kg. 
W czasie trwania wycieczki z wizytą przybyli przedstawiciele władz Miasta Ząbki: 

Burmistrz Miasta Ząbki - Robert Perkowski, Wiceburmistrz Miasta Ząbki - Artur 

Murawski  oraz  Radny  Miasta  Ząbki  -  Jan  Kurowicki.  Wręczyli  oni  nagrody 

zwycięzcom zawodów.

Zgodnie z treścią porozumienia o współpracy zawartej w 2008 r. corocznie opracowywany jest 

wspólnie z Zarządem Koła Nr 23 w Zielonce „Harmonogram imprez na rok…”. Dokument ten 

zawiera  kilkanaście  imprez,  mi.in.  Zawody  o  Mistrzostwo  Kół  w  trzech  dyscyplinach: 

spławikowej, spinningowej i podlodowej. Towarzyskie zawody Kół o Puchary Burmistrza Ząbek, 

Zielonki, Dni Zielonki, o Puchar Wiosny, Puchar Prezesów Kół Nr 61 i 23, z okazji Dnia Dziecka, 

itp.

W zawodach tych uczestniczy kilkudziesięciu wędkarzy z obu Kół.  Ich zwycięzcy otrzymują 

puchary i  drobne upominki w postaci  sprzętu wędkarskiego.  Dla wszystkich uczestników, są 

napoje i gorący posiłek. Miejscem tych zawodów są zielonkowskie „Glinianki”, Kanał Żerański 

lub Zalew Zegrzyński.

W poszczególnych latach, mistrzami naszego Koła zostali:

2009 r.

• W dyscyplinie spławikowej – kol. Robert Fabisiak;
• W dyscyplinie spinningowej – kol. Edward Woźniak.

2010 r. 

• W dyscyplinie spławikowej – kol. Andrzej Wójcik;
• W dyscyplinie spinningowej – kol. Kazimierz Gumienny.

2011 r.

• W dyscyplinie spławikowej – kol. Robert Fabisiak;
• W dyscyplinie spinningowej – kol. Adam Jabłoński;
• W dyscyplinie podlodowej – kol. Leon Romanowski.

2012 r.

• W dyscyplinie spławikowej – kol. Krzysztof Trzciński;
• W dyscyplinie spinningowej – kol. Kazimierz Gumienny;
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• W dyscyplinie podlodowej – kol. Robert Fabisiak.

W organizowanych w ubiegłym roku zawodach towarzyskich, koledzy z naszego Koła odnosili 

znaczące sukcesy, tj.:

• Dnia  11.02.2012  r.  na  „Gliniankach”  w  Zielonce  w  dyscyplinie  podlodowej,  pierwsze 

miejsce zajął kol. Robert Fabisiak;
• Dnia  23.03.2012  r.  na  Kanale  Żerańskim  w  Nieporęcie  w  dyscyplinie  spławikowej, 

pierwsze miejsce zajął kol. Tomasz Książek, a drugie miejsce kol. Lech Tomaszewski;
• Dnia 22.04.2012 r. na „Gliniakach” w Zielonce w dyscyplinie spławikowej, drugie miejsce 

zajął kol. Robert Woźniel;
• Dnia  28.04.2012  r.  na  łowisku  „Jagiel”  o  Puchar  Prezesa  Dolcanu  w  dyscyplinie 

spławikowej,  drugie  miejsce  kol.  Grzegorz  Mazurkiewicz,  a  trzecie  miejsce  kol. 

Franciszek Dąbrowski;
• Dnia 20.05.2012 r. na „Gliniankach” w Zielonce o Puchar Burmistrza Miasta Zielonka w 

dyscyplinie, drugie miejsce zajął kol. Rafał Repliński;
• Dnia 10.06.2012 r. na „Gliniankach” w Zielonce o Puchar Burmistrza Miasta Ząbki w 

dyscyplinie spławikowej, pierwsze miejsce zajął kol. Robert Woźniel;
• Dnia  30.06.2012  r.  na  Zalewie  Zegrzyńskim  w  Arciechowie  o  Puchar  Skarbnika  w 

dyscyplinie gruntowej, pierwsze miejsce zajął kol. Robert Fabisiak, drugie miejsce zajął 

Zygmunt Truba, a trzecie Leon Romanowski.;
• Dnia  09.09.2012  r.  na  „Gliniankach”  w  Zielonce  o  Puchar  Zielonki  w  dyscyplinie 

spławikowej, drugie miejsce zajął kol. Leon Romanowski;
• Dnia 23.09.2012. r. na Zalewie Zegrzyńskim w Wierzbicy w dyscyplinie spinningowej, 

drugie miejsce zajął kol. Arkadiusz Repiński, a trzecie kol. Leon Romanowski;
• W październikowych zawodach na Narwi  w Strzyżach w zawodach spinningowych 3 

pierwsze miejsca zajęli kol. Krzysztof Grzelczyk, Rafał Repliński i Arkadiusz Repiński.

Podobne wyniki, wędkarze naszego Koła uzyskiwali w latach 2009-2011.

Informacje o działalności Koła i sukcesach wędkarzy, zamieszczane były w lokalnej prasie, tj., 

„Co słychać”, „Mojej gazecie regionalnej” i w „Wieściach Podwarszawskich”, a także na bieżąco 

na stronie internetowej naszego Koła, prowadzonej przez kol. Jarosława Pisarczyka.

Przedstawiciele  naszego  Koła  uczestniczyli  w  kilku  Zawodach  Okręgowych,  w  dyscyplinie 

spławikowej i spinningowej, nie odnosząc jednak znaczących sukcesów.

Koledzy  z  naszego  Koła,  biorą  aktywny  udział  w  pracach  związanych  z  zarybianiem  i 

czyszczeniem, będących pod naszą opieką zielonkowskich „Glinianek”. Akwen ten jest od kilku 

lat systematycznie zarybiany karpiem, szczupakiem, sandaczem i węgorzem. Kilka razy w ciągu 

roku,  wspólnie  z  Kołem Nr  23  z  Zielonki,  organizujemy akcję  czyszczenia  tego  akwenu,  z 

pozostawionych przez pseudo-wędkarzy i innych użytkowników, śmieci, butelek, puszek, toreb 
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foliowych, papierowych, a także z nadmiaru rzęsy, trzciny, itp. utrudniających przeprowadzenie 

zawodów wędkarskich.  W każdej  z  takich akcji  uczestniczy kilkunastu wędkarzy z  naszego 

Koła.

Aktywni są także członkowie utworzonej w naszym Kole grupy Społecznej Straży Rybackiej, 

którzy  systematycznie  kontrolują  teren  „Glinianek”,  chroniąc  akwen  przed  kłusownikami  i 

nieetycznymi pseudo-wędkarzami. 

Pod  koniec  ubiegłego  roku,  po  dłuższych  przygotowaniach,  rozpoczęła  swoją  działalność 

Szkółka  Wędkarska  „Ząbkowskie  Piranie”.  Pod  okiem  dyplomowanych  instruktorów,  młodzi 

adepci wędkarstwa, poznają tajniki tego sportu.

Dla aktywistów ze Społecznej Straży Rybackiej, Koło zakupiło odpowiednie, jednolite stroje, a 

dla członków Zarządu, organów Koła i drużyny reprezentacyjnej, koszulki z logo naszego Koła 

(niebieskie ze złotymi napisami).

Ze  środków Koła  zakupiono  także  4m łódź  wędkarską,  wyposażoną  w  silnik  elektryczny z 

akumulatorem  i  ładowarką.  Sprzęt  ten  wykorzystywany  jest  przez  SSR  przy  organizacji 

zawodów wędkarskich i czyszczeniu zielonkowskich „Glinianek”.

Na  zakończenie  swojego  wystąpienia,  chciałbym  gorąco  podziękować  wszystkim  kolegom 

biorącym  aktywny  udział  w  działalności  Koła,  władzom  samorządowym  za  finansowo-

organizacyjne  wsparcie,  sponsorom  za  ich  szczodrość,  a  pozostałym  osobom  fizycznym  i 

prawnym za współpracę.
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