
Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Radomiu w dniu 1 sierpnia 2020 roku. 

    W  sobotę 1 sierpnia o godzinie 9:00 w 

biurze Okręgu PZW w Radomiu odbyło się 

posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu. W 

posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jan 

Pszczoła, Rzecznik Dyscyplinarny ZO kol. 

Krzysztof Solis, Dyrektor Biura ZO Krzysztof 

Lewandowski , protokolant Specjalista ds. 

Administracji i Sportu Jacek Sławiński.  

 Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Okręgu PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura, który 

przedstawił porządek obrad, porządek został przyjęty jednomyślnie. Odczytano protokół z 

poprzedniego posiedzenia, do protokołu nie wniesiono uwag, został on przyjęty 

jednomyślnie.  

 W  zakresie działalności finansowej Okręgu omówiono:  

 Wydatki poniesione w miesiącu lipcu br., przedstawił Dyrektora Biura ZO Krzysztof 

Lewandowski. 

 

     W zakresie działalności organizacyjnej omówiono bieżące sprawy Okręgu: 

 Omówiono stan członków Okręgu na dzień 30 lipca 2020 roku. Prezes Okręgu 

przedstawił członkom Prezydium analizę stanu członków w odniesieniu do roku 



ubiegłego z uwzględnieniem dynamiki spadku i wzrostu w poszczególnych 

miesiącach. 

 Wiceprezes Zarządu Okręgu PZW w Radomiu ds. Sportu i Młodzieży kol. Jarosław 

Łoziński poinformował członków Prezydium ZO o zbliżających się Towarzyskich 

Zawodach Spinningowych o Puchar rzeki Pilicy,które zgodnie z terminarzem odbędą 

się w  dniu 2 sierpnia br. oraz o zajęciach terenowych wraz z zawodami  szkółek 

wędkarskich Okręgu, które zaplanowano w dniach 8-9 sierpnia br. na łowisku 3 Stawy 

w m. Goryń. 

 Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód kol. Andrzej 

Lipiński złożył wnioski o zakup na potrzeby komisji ds. zagospodarowania i ochrony 

wód: 

- przenośnego tlenomierza aby w przypadkach coraz częstszych zatruć wody oraz 

pojawiających się przyduch, można było szybko i sprawnie reagować w razie zgłoszeń 

o śniętych rybach lub podejrzeń o zatrucie wody.  

- aeratora grzybkowego, by szybko i sprawnie reagować w razie zgłoszeń o śniętych 

rybach związanych z przyduchą. 

- drona dla powołanej przez Zarząd Okręgu grupy SOW i SSR. 

 Prezes Zarządu Okręgu PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura omówił spotkanie, które 

odbyło się w dniu 30 lipca 2020 roku. W spotkaniu tym uczestniczyli Prezes Zarządu 

Okręgu PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura, Mecenas Artur Szeliga, Dyrektor Biura 

ZO Krzysztof Lewandowski, spotkanie dotyczyło umożliwienia dojazdu dla wędkarzy 

naszego Okręgu na łowisko w Stężycy. Niestety na dzień dzisiejszy nie udało się 

porozumieć ze Wspólnotą Gruntów w sprawie dojazdu, który od dawna jest 

utrudniony. 

 Prezes Zarządu Okręgu PZW w Radomiu kol. Antoni Chmura omówił spotkanie w 

Starostwie Powiatowym w Radomiu, które odbyło w dniu 16.07.2020 roku w sprawie 

wniosku, który wpłynął do Starostwa ws. zniesienia obowiązującej na zbiorniku 

Jagodno strefy ciszy. Okręg PZW w Radomiu jest przeciwny zniesieniu na zb. Jagodno 

obowiązującej strefy ciszy w związku z tym w Starostwie Powiatowym w Radomiu 

zostały złożone dokumenty odpowiednie dokumenty wraz z opinią przygotowaną 

przez Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne oraz opinią dr hab. 

Bogdana Wziątka. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 


