
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w dniu 4 marca 2017 roku 

W siedzibie Okręgu przy ul. Bławatnej w Radomiu o godz. 9:00 odbyło się posiedzenie 

Prezydium Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli : Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

kol. Jan Pszczoła, Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeoskiego kol. Adam Kosel,  Dyrektor BZO , 

Główna Księgowa oraz zaproszony na posiedzenie Prezydium członek Zarządu kol. Andrzej Rodak. 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes ZO kol. Antoni Chmura , protokółował Daniel Kowalski. 

          W zakresie działalności organizacyjnej omówiono 

następujące zagadnienia dotyczące bieżących spraw 

związanych z pracą Okręgu : 

 Dyrektor BZO Grzegorz Gogół przedstawił wstępne 

założenia współpracy ze Spółką Enea Wytwarzanie 

w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięd na 

rzecz ekologii, ochrony środowiska oraz pomocy celowej w zakresie zarybieo odcinka Wisły w 

Świerżach Górnych. 

 Członkowie Prezydium zapoznali się z opinią przygotowaną przez dr hab. Bogdana Wziątka z 

Uniwersytetu Warmiosko Mazurskiego w Olsztynie dotyczącą celowości zarybieo obwodów 

rybackich rzeki Wisły, Iłżanki i Zwolenki. Opinia zostanie dołączona do wniosku składanego do 

WFOŚiGW w Warszawie. 

 Członkowie Prezydium zgodnie podjęli decyzje o konieczności przeprowadzenia badao na 

obecnośd pasożytów w zbiorniku Domaniów i poniżej zapory czołowej. 

 Omówiono sposób odłowu ryb ze zbiornika zaporowego w Szydłowcu, który z powodu 

remontu zostanie całkowicie osuszony. 

Podjęto następujące uchwały: 

 Uchwała nr 6 /2017 w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy z Enea Wytwarzanie Sp. z 

o.o. w zakresie prowadzenia działalności statutowej w rejonie rzeki Wisły 

 Uchwała nr 7/2017  w sprawie ustalenia terminu funkcjonowania łowiska Wólka Magierowa 

      W dalszej części posiedzenia odczytano pismo 

Prezesa Koła nr 3 w Drzewicy kol. Ziemowita Jaciubka, 

który po raz kolejny informuje Zarząd Okręgu o 

łamaniu umowy zawartej między Okręgiem PZW w 

Radomiu a Okręgiem PZW w Piotrkowie Trybunalskim. 

Umowa zawarta między Okręgami w obecności 

Prezesa ZG kol Dionizego Ziemieckiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym 

kol. Józefa Jędrzejczyka wyraźnie zawiera zapis mówiący o zaprzestaniu działalności Koła nr 5 

Drzewiczka w Opocznie, będącego w strukturach Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim, na 

terenie działania Okręgu PZW w Radomiu.   

 



    Następnie Prezes ZO poinformował zebranych o piśmie skierowanym do Starostwa 

Powiatowego w Grójcu, w którym Zarząd Okręgu zwraca się z wnioskiem o niehonorowanie 

zaświadczeo o zdaniu egzaminu na kartę wędkarską wydawanych przez Koło PZW nr 99 Kopana, 

którego siedziba i teren działania to powiat piaseczyoski. 

 

Kol. Ireneusz Frydrych poinformował zebranych o pojawieniu się pogłosek związanych z 

rezygnacją z pełnienia funkcji przez wszystkich członków Zarządu Koła PZW nr 25 Radom Miasto. 

Skarbnik Okręgu kol. Jacek Błędowski poinformował zebranych, iż jest to informacja absolutnie 

niezgodna z prawdą i niemająca żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Koło PZW nr 25 działa i 

składki przyjmowane są w siedzibie Koła. Chcąc ukrócid rozpowszechnianie nieprawdziwych 

informacji mających na celu zdyskredytowad koło członkowie Prezydium zdecydowali o umieszczeniu 

wyjaśnienia na stronie internetowej Okręgu. 

      Zaproszony na posiedzenie Prezydium kol. Andrzej 

Rodak zapoznał zebranych z planami związanymi z 

adaptacja poddasza nowej siedziby Zarządu Okręgu na salę 

konferencyjną. Jednocześnie zebrani udali się do nowej 

siedziby w celu omówienia zakresu prac dostosowujących 

ją do potrzeb Biura Zarządu Okręgu.  

 

 

    
 
  

 

 


