
Posiedzenie Prezydium ZO z dnia 10.06.2017r. 

 

10 czerwca o godz. 10:00 w Domu Wędkarza 

w Brudnowie odbyło się posiedzenie 

Prezydium Zarządu Okręgu , któremu 

przewodniczył Prezes ZO kol. Antoni Chmura. 

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jan 

Pszczoła , Dyrektor BZO Grzegorz Gogół, 

Główna Księgowa Renata Jarosz , 

protokołował Daniel Kowalski. 

 

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono następujące zagadnienia dotyczące bieżących 

spraw Okręgu: 

 Rozpatrzono wniosek w sprawie przystąpienia Okręgu PZW w Radomiu do porozumienia 

między niektórymi Okręgami PZW a związkami wędkarskimi krajów Brandenburgii i Pomorza 

Przedniego 

 Rozpatrzono ofertę spółki Radspol w sprawie zakupu działki 

 Omówiono korespondencje dotyczącą działao podjętych przez Okręg PZW w Radomiu w 

sprawie statusu zbiornika wodnego w m. Stanisławów gm. Chlewiska oraz zb. Św. Jana w 

Chlewiskach 

 Odczytano zawiadomienie Stowarzyszenia Floty Polskiej „ Korsarz” w sprawie regat na zb. 

wodnym Domaniów i możliwych utrudnieniach w wędkowaniu – zgody udzielił Dyrektor 

WZMiUW. 

 Omówiono zasady funkcjonowania łowiska „ Wólka Magierowa” w okresie wakacyjnym. 

 Dyrektor BZO odczytał protokół informujący o stanie zdrowotnym populacji ryb w zb. 

Domaniów i rzece Radomce. W dniu 2 czerwca odbyły się odłowy kontrolne mające na celu 

oszacowanie zdrowotności ryb, badania prowadzone były przez dr hab. Bogdana Wziątka i… z 

Uniwersytetu Warmiosko- Mazurskiego. Badania przeprowadzono na wniosek ZO PZW w 

Radomiu w związku z zarzutami WZMiUW oddz. W Radomiu, iż ryby na zb. Domaniów są 

chore i stąd pojawił się  ich masowy pomór. Ma to związek ze złożeniem przez ZO PZW w 

Radomiu wniosku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa niszczenia 

populacji ryb na zb. w Domaniowie poprzez uruchomienie elektrowni wodnej na zaporze 

czołowej zbiornika przy bardzo niskim stanie wody. 

 Omówiono zakres prac przystosowujących kupiony budynek po UDT do potrzeb biura 

Zarządu Okręgu PZW w Radomiu.  Powołano komisję, która po analizie złożonych ofert 

wybierze wykonawcę, który dokona zmian zgodnych z wykonanym projektem. 



 Na wniosek Wiceprezesa ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosława Łozioskiego zatwierdzono 

składy reprezentujące Okręg na Mistrzostwach Polski seniorów , U-25, kobiet, U-20 i U-15 w 

wędkarstwie spławikowym oraz teamów w wędkarstwie spinningowym. 

 Przyjęto wniosek Wiceprezesa ds. Sportu i Młodzieży o comiesięczne rozliczanie wydatków 

związanych z działalnością sportową przez Głowna Księgową BZO 

 Prezydium podjęło decyzje o udostępnieniu łodzi znajdującej się na terenie Domu Wędkarza 

w Brudnowie strażnikom SSR powiatu radomskiego. 

 Prezes ZO PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura odczytał pismo, które wpłynęło z ZO w 

Piotrkowie Trybunalskim, w którym Przez ZO Mieczysław Centka zwraca się do osób 

prowadzących XII Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Radomiu z żądaniem złożenia 

przeprosin. Pismo to zostało oddane do kancelarii prawnej wraz z pełnomocnictwem 

upoważniającym kancelarię prawna mec. Marzenę Ciach do prowadzenia postępowania w tej 

sprawie.  

 

Podjęto następujące uchwały: 

- Uchwała nr 15/2017 - w sprawie zatwierdzenia wydatków Okręgu za miesiąc maj 2017r.  

- Uchwała nr 16/2017 - w sprawie przystąpienia Okręgu PZW w Radomiu do porozumienia 

polskich i niemieckich wędkarzy.  

- Uchwała nr 17/2017 - w sprawie udostępnienia dla wędkarzy łowiska „Wólka Magierowa”.  



- Uchwała nr 18/2017 - w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Okręgu PZW w Radomiu na 

II Mistrzostwa Polski Teamów w Wędkarstwie Spinningowym – Olsztyn 2017.  

- Uchwała nr 19/2017 - w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Okręgu PZW w Radomiu na 

Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Spławikowym. 

Na tym posiedzenie zakooczono. 

 

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu z dnia 10.06.2017r  

10 czerwca o godz. 11:00 w Domu Wędkarza w Brudnowie odbyło się posiedzenie Zarządu 

Okręgu , któremu przewodniczył Prezes ZO kol. Antoni Chmura. W posiedzeniu uczestniczył 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Pszczoła , Dyrektor BZO Grzegorz Gogół. 

Główna Księgowa Renata Jarosz , protokołował Daniel Kowalski.  

Podjęto uchwałę: 

 Uchwała nr 22/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowego Kapitanatu Sportowego. 


