
W dniu 04 czerwca 2016 roku w Stanicy Wędkarskiej PZW w Brudnowie odbyło się posiedzenie 

Prezydium Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu wg następującego porządku 

obrad: 

1. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach w sprawie partycypowania w 

kosztach odmulenia dna i oczyszczenia jeziora w Białobrzegach. 

2. Przedstawienie informacji w sprawie zdjęcia sieci kłusowniczych, rozstawionych na zbiorniku 

Domaniów. 

3. Przedstawienie Informacji w sprawie przetargu na zakup nieruchomości Urzędu Dozoru 

Technicznego w Warszawie, zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Bławatna 6a. 

4. Przedstawienie informacji w sprawie interwencji Okręgu podjętej w związku z upustem wody 

ze zbiornika Jastrząb. 

5. Przedstawienie informacji w sprawie podjęcia kontroli prowadzenia racjonalnej gospodarki 

rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Zagożdżonka nr 1 przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

6. Przedstawienie informacji w sprawie planowanego podjęcia prac utrzymaniowych na rzece 

Promnik (obwód rybacki rzeki Wisła nr 2). 

W sprawie partycypowania w kosztach przedsięwzięcia określonego w p-kcie 1 postanowiono 

udzielid odpowiedzi odmownej. Podkreślono, że Okręg PZW w Radomiu ponosi znaczne koszty w 

zakresie zagospodarowania i ochrony wód oraz zapłaty tzw. tenuty dzierżawnej na rzecz Skarbu 

Paostwa. Nie jesteśmy właścicielem wody lecz jej użytkownikiem. Naszym, celem statutowym jest 

zarybianie i ochrona wód, organizowanie wędkarstwa oraz działalnośd proekologiczna. Za 

prowadzenie prac remontowych , utrzymaniowych w zależności od właściwości, odpowiedzialne są 

takie instytucje jak RZGW, WZMiUW,  jednostki samorządu terytorialnego. Okręg utrzymuje się dzięki 

składkom wnoszonym przez jego członków i nie posiada wolnych środków, które można by 

przeznaczyd na ten cel. 

Komendant Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Przysusze Kol. Andrzej Lipioski 

poinformował, że w ostatnim czasie z pomocą strażników SSR udało się zdjąd sied rybacką o długości 

ok. 60 m. Kolejna sied o znacznej długości została zdjęta w niedzielę 22 maja br. W sieci było dużo ryb 

ok. 100-150 kg. Większośd była w stanie rozkładu i została poddana utylizacji. Obie sieci  zostały 

przekazane na Policję. 

Podobny sukces odniosła również Społeczna Straż Rybacka Powiatu Kozienice. Jej Komendant 

Kol. Janusz Marchlewski zdjął sieci typu drygawica zarówno ze zbiornika PZW Stary Młyn i Hamernia 

w Kozienicach. 

Prezydium zapoznało się z rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż nieruchomości Urzędu Dozoru 

Technicznego w Warszawie zlokalizowanej w Radomiu. Przetarg wygrał Okręg PZW w Radomiu, który 

złożył ofertę nieco wyższą od ceny wywoławczej. 

W sprawie upustu wody ze zbiornika Jastrząb przedstawiono informacje nadesłane przez Urząd 

Gminy w Jastrzębiu jak i informację nadesłaną przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. 

Urząd Gminy w Jastrzębiu poinformował o konieczności dokonania prac porządkowych w obrębie 

brzegu zbiornika i w jego części pokrytej wodą. Dlatego konieczne było opuszczenie lustra wody. 

Starostwo Powiatowe zwróciło uwagę na koniecznośd ścisłego przestrzegania instrukcji 

gospodarowania wodą w zbiorniku. Postanowiono, że odpowiedzi zostaną przesłane do kół PZW w 

Szydłowcu i koła PZW w Jastrzębiu. 



Prezydium zapoznało się z podjęciem kontroli dokumentacji prowadzenia racjonalnej gospodarki 

rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Zagożdżonka nr 1. Pracownicy Okręgu dostarczyli już oryginalną 

dokumentację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie taką jak: 

operaty rybackie, umowy, opinie  do operatów, faktury zakupu materiału zarybieniowego, 

świadectwa zdrowotności użytego materiału  oraz przedłożyli wyjaśnienia w związku z zapytaniami 

Urzędu. Kontrolą objęte są lata 2010 – 2015. 

Przedstawiono informację nadesłaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie w sprawie udzielenie zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeo Wodnych w 

Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim na podjęcie prac utrzymaniowych na rzece Promnik w 

okolicach miejscowości Lewików, Lipniki, Wola Łaskarzewska, gm. Łaskarzew w terminie od 01 

września do 30 listopada 2016 roku. Pismo zawiera szczegółowe warunki prowadzenia działao 

mających na celu udrożnienie koryta rzeki, odmulenie dna z namułów oraz koniecznośd 

przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody podczas prowadzenia prac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


