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Sprawozdanie z działalności oM Pa^/ - za2010 rok

I. DZIAŁALNoŚC oRGANIZACYJNA

Stan członków na 31 grudnia 2010 r, nzeszonychw 97 kołach okręgu, wyniósł 64 9lz.odnotowaliśmy spadek o
2374 (ok.3,5o/o) cĄotlków w stosunku do 2009 r.

w 2010 roku odbyło się 12 posiedzeń Prezydium i 6 posiedzeń Zarządu okręgu. TemaĘka realizowanych
przeds ięwzię ć doĘ czyła:

o przyjęciabilansy okręgu za2009 r. (Uchwała Nr 37/Z.o./2010);

o zatwierdzenia preliminarzabudż'etowego okręgu na2010 r. (Uchwała Nr 38/Z.o.i2010);

o przyjęcia podziału składki członkowskiej na 2010 r., na podstawie oceny kółza2009 r.;

C zatwierdzenia sprawozdaniaz działalności olaęgu za2009 t';

C zatwierdzenia cen na materiał zarybieniowy w1produkowany w ośrodkach własnych,

o zatwierdzenia cennika usług obowią7ujących na łowiskach specjalnych olaęgu Mazowieckiego PZW w Halinowie
i Wierzbicy;

o oCeIlY stanu przygotowania schronisk do sezonu oraz cenników w stanicach wędkarskich na sezon 2010;

o udziafu przedstawicieli okręgu w zebraniach sprawozdawczychkół i podsumowarrie kampanii sprawozdawczej w
kołach;

o nlianw tabeli punktowej sprawozdania z działalności koła;

. rozpatrzeniaizatwierdzenia wniosków na odzrraki i medale PZW orazustalenia dodatkowych wyróznień w związku
z obchodami ó0-lecia PZW;

. rozpatzenia uchwał i wniosków podjętych na zebraniach sprawozdawczych kół oraz opracowania odpowiedzi o

sposobie ich r ealizacji;

o przydzielenia wód pod opiekę Kołom PZW Nr 29 w Kobyłce i Nr 96 w Celestynowie;

o zatwierdzenia nadania ftułu Instruktora oraz Inspektora Szkolenia MłodzieĘ Wędkarskiej PZW;

o zatvńerdzenia regulamnuZarządu oM oraz regulaminów komisji problemowych olaęgu;

. organizacji szkoleń instruktażowych dla przedstawicieli koł dotyczących zarybiania wód;,

o wykonania planu odbudowy rybostanu w rzekach Bug nr 5, Rządzanr l i Narew w 7 - zarybienia uzupehriające

ubytki w ichtiofaunie wywołane przyduchąw lipcu 2009 r.;

o przystąienia okręgu Mazowieckiego w charakterzp cńonka zwyczajnego do ,,Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew
Zegrzyhski";

o likwidacji Koła w Halinowie i utworzenia Koła nr 50 ,,Metro Warszawskie" orazvtworzenia Koła nr 99 w Kopanej
k/ Grdca;

o podjęcia decyzji (Uchwała Nr 6112.0.12010 z 27 września 2010 r.) o skierowaniu wniosku do Znządu
Województwa Mazowieckiego o ustanowienie obrębów ochronnych przy ujściu rz. Węgierka do rz' Orzyc oraz
przy ujęciu wody dla dawnych zakładów Pollena w Nowym DworzeMaz';

o realizacji UchwĄ III okręgowego Zjazdu Delegatów poprzez chronologiczne uporządkowanie numeracji kół;
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o w związku z rezygnacją Koła nr l Warszawa ŚródmieŚcie z opieki nad schroniskiem w Czarnowie powołano

komisję ds. przekazania schroniska do okręgu i wytypowania spośród mazowieckich kół nowego gospodarza

schroniska;

. rozszerzenia wspóĘracy mięĘmarodowej o Związek Wędkarski na Słowacji;

o zatwierdzenia,'Podkomisji Łososiowej" przy Komisji ds. Zagospodarowania i ochrony Wód;

. rozszerzenia działalności gospodarczej w zwią,zku z planowanymi inwestycjami w ZahJadzie Rybackim Janowo;

r przygotowaniaizatvłierdzenia materiałów na zebrania sprawozdawczekółwrazz informacjami o zrrrianie ustawy o

rybacrwie Śródlądowym oraz podatku VAT;

o wysĘlienie do RZGW w Warszawie o zwiększenie zarybienia obwodu rybackiego rz. Nurzec nr l w latach 2000-
20I2w zołiązku z lipcowąprzyduchąw 2009 r.;

o wsparcia finansowego Komisariatu Rzecznego Policji z okazji 90Jecia powołania sfużby na wodzie;

o nadania sztandaru kołom: nr 4 Warszawa Praga Południe; m 5 Warszawa Praga-PóŁroc, nr 13 Legionowo iw 42 w
Małkini;

o przygotowań organizacyjnych do międzynarodowego obozu młodzieŻy wędkarskiej w Berlinie;

o zatwierdzenia,,Zasad Rachunkowości'' w zwi@ku z wprowadzeniem programu ,,Symfonia'';

. reaktywowania Komisji ds. oceny i Rozwoju Schronisk Wędkarskich;

. Zrfiarry kierownika w ośrodku Rybackim Wierzbica;

. opracowaniaterminarzaimprez i zawodów sportowych organizowanychprzez okręg w 2010 r.;

o bieŹącego nadzoru i kontroli działalności okręgu oruz kół, ośrodków zarybieniowych i rybackich oraz stanic

wędkarskich;

o nadzoru nad działalnością finansową i dokumentacjąksięgowąkół;

. rozstzygięcia i przeprowadzenia uroczystości podsumowującej konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce

wędkarskiej i ochronie środowiska;

. orgarizacji obchodów 60łecia okręgu Mazowieckiego w Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnym w Lesznie;

o ustalenia wysokości okręgowych składek członkowskich i zasad wędkowania, podpisania porozumień

międzyokręgowych na}Oll rok oraz sposobu wydawania zemrcleń na wędkowanie, zgodnie zUchułałąZG w
oparciu o znowelizowanąustawę o rybactwie śródlądowym;

o przyjęcia ,,Kalendarza zawodów sportowych okręgu Maz.PZW na2011 r.";

. współpracy z ins$tucjami naukowyni, organami panstwowymi w sprawie gospodarki rybackiej i ochrony
Środowiska.

t2
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II. DaIAł'ALNoŚC INwEsTYcYJNo - sCHRoNISKowA

1. Kola- siedziby, schroniska

Lp. Koła
Nakłady w złoĘch

Poniesione nrzezZO Uwagi
Obiektv Zakres orac Plan Wvkonenie

Koło nr 1Warszawa Śródmieście

Schronisko Czarnowo
Modernizacja domku nr I wraz
w1posaŹeniem. Projekt w tym mapy
do celów projektowych

40.000 3.470

Niewykorzystane
ze względu na
powódź i zrnianę
organizacyjną'

)

Koło nr 3 Warszawa Mokotów

Schronisko Pogorzelec

Modernizacj a j ednego domku,

budowa zbiornika bezodpływowego,
przyłącze zimnej wody do domków nr
1,2 i3

40.000 40.000

J

Koło nr 4 Warszawa Praga-Południe

Schronisko Zegrzs Rybaki
Wykonanie instalacji CO i CW. w
budynku schroniska

20.000

Schronisko Świętajno

Modernizacja domku nr 6. 20.000 20.000

Ocieplenie budynku schroniska 20.000

Uchw. Nr
74lZO
12010 z
20.12.2010 r.

4

Koło nr 5 Warszawa Praga-Północ

Schronisko Pomocnia

Wykonanie sanitariatów w 6 domkach
nr 24 _29 + wyposażenie,
(modernizacja domków jw.
podnosząca standard, wyposazenie w
instalację wod. - kan.

40.000 40.000

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 26.028

Uchw. Nr
74lZO
/2070 z
20.12.2010 r.

5

Koło nr ó Warszawa Wola

Schronisko Serock
Modernizacja domku 3 i4 wrazz
w1posźeniem (dobudowa łazienek,
instalacji wod' - kan. i wyposażenie)

s0.000 50.000

6

Koło nr 14 Marki

K-14 Marki Modernizacja siedziby i wSposazenie 6.000 5.994

tJ
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,|

Kolo nr 13 Lęionowo

Koło nr 13 Legionowo Zakup 5 łodzi r5.000 15.000

8

Koło nr 15 Nowy Dwór Mazowiecki

Koło nr 15 Nowy Dwór

Mazowiecki

Pogłębienie portu i umocnienie

brzegów
30.000 30.000

9

Koło nr 17 Piaseczno

Koło nr 17 Piaseczro
Operat wodno - prawny portu w

Górze Kalwarii
4.000 0

l0

Koło nr 43 Przasnysz

Koło nr 43kzasnysz Zakup wyposażenia s.000 5.000

ll

Koło nr 51 Kolejarz

Koło nr 51 Kolejarz Zal<llpłodzi 5.000 5.000

t2

Koło nr 79 Ursus

Koło nr 79 Ursus Zakupłodzi 3.s00 3.422

Razem 278.500 263.914

Przesunięto środki z Czarnowa na Pomocnię w wys. 30.000zł
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2. okręg - biuro, ośrodki i zakłady

Lp.
Obiekt Nakłady w złotych

Uwagi
Zakres prac Plan Wykonanie

I

oRHalinów

Plac rekreacyjny z ogrodzeniem 5.000 1.403

Remont jazu piętrzącego 40.000 0

wykonanie płuczki betonowej 5.000 0

z

ORWierzbica

W1łniana pokrycia dachu garetĘ 20.000 19 500

Modemizacja instalacji C. O. 95.000 111 200

Agregat * wymiana 24 .970

Uchw. Nr

60/2012010 z

Ż7.09.Ż010 r.

J

ZRZatory

Poprawienie rowu w stawie nr 1 10 000 0

odłówka na stawie nr 2 l0 000 0

4

ZRJanowo

Wagi elektro nicme i zamr uinrka 10.000 6.771

Przygotowanie inwesĘcji - rozbudowa i modernizacja etap I 1.000.000 31.720

Zakup samochodu 95.000 86.271

Agregat i remont basenów 7s.980

Uchw. Nr

601Z;Cl12010 z

27.09.2010 r.

5

oZ Wilamowo -Ławsk
Magaryn, projektowanie i pozwolenie na budowę s0.000 23.1 80

wybór wykonawcy - przetarg 5.000 0

Wyburzenie isfrriejącego obiektu 150.000 0

Realizacja robót s00.000 0
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6

Biuro Z.O.

Urządzenie dozujące + woda 2.000 2 000

Zakup samochodu do ostrołęki 100.000 104.138

Komputeryzacja biura 70.000 21.429

GabloĘ 15.000 14.200,80

7

Pozostałe

Projekt i przygotowanie inw. ośr. Szkol. Młodzieży w Serocku s0.000 1.300

Wykonanie operatów: Wierzbica, Serock i Czarnowo 15.000 1.500

Wzyczepa campingowa dla etatowej .Straży Ryb. 10.000 10.000

Samochód dla Straży Rybackiej r05.000 108.590

Wykonanie schodów na wałach 15.000 16.116,88

Eksploatacja samochodu JUMPY 27.000 13.000

Wymiana szyby w sekretariacie kół 3.000 1.680

Razem 2.407.000 674.950

3. Podsumowanie

Koła- siedziby i schroniska 278.500 263.914

okręg -biuro, ośrodki izakłady 2.407.000 674.950

Wynagrodzenie działu 50.000 35.160

Razem 2.73s.s00 974.024
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III. DZIAŁALN o Ś C sPoRTowA

W roku 2010 r. okręgowy Kapitanat Sportowy okręgu Mazowieckiego PZW uzupełnił swój skład o dwie osoby:

1. Tomasz Frelik - przewodniczący dyscypliny morskiej

2' GrzegorzWłodarczyk - członek oKS

Spotkania członków oKS odbywał się w kaŻdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Tematyka spotkań była określona w planie pracy i dotyczyła m.in. :

a) zawodów organizowanychprzezokręg Mazowiecki;

b) reprezentacjiokręgu Mazowieckiego na zawodach ogólnopolskich z cyklu GPX Polski i mistrzostw Polski;

c) nagradzaniazawodników za wyniki osiągnięte w rywalizacji okręgowej i krajowej;

d) spraw sędziowskich;

e) spraw bieĘcych.

W kołach i klubach okręgu Mazowieckiego rozegrano łącanie 916 tur zawodów misfrzowskich i towarzyskich

w poszczególnych dyscyplinach :

Spinningowe Spławikowe Morskie Muchowe Podlodowie Razem

237 497 Ż| J 156 9r6

1. Sport okręgorvy

Kalendarz zawodów i imprez sportowych na rok 2010 zatwierdzony pt7'ez Zarząd okręgu Mazowieckiego zakJadal

organizacjęŻ  zawodów, w tym:

20 zawodów na szczeblu okręgu:

- 5 spławikowych;

- 6 spinningowych;

- 2 podlodowe;

- 5 muchowych;

- 2 morskie.

I zawody międzynarodowe (Warszawa - Berlin)
Mistrzostwa Polski osób NiesĘszących

2 zawody z cyklu GPX Polski

ł-ącmie w zawodach olaęgowych startowało 169l zawodników.

Dyscyplina Liczba zawodów Liczba zawodników

Spinningowa 6 687

Spławikowa 4 690

Muchowa J 29

Morska 2 85

Podlodowa
,) 200
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2. Sport międrynarodorvy i ogólnopolski

W roku 2010 do Kadry Narodowej powołano 10 zawodników okręgu Mazowieckiego.
Wielu z nich reprezentowało nasz kraj na mistrzostwach świata. Na szczególne słowa uznania zasługuje
kol. Tomasz Nysztal. W Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Podlodowym w USA w klasyfikacji indywidualnej
zajął 3 miejsce, a druż1mowo zdobył Ęrtuł I wicemistza Świata!

W misfizostwach Polski w poszczególnych dyscyplinach okręg Mazowiecki PZW reprezentowało 68 zawodniczek
i zawodników.

1. Spławik reprezentowało 24 zawodnków.

2. Spinning 17 zawodników.

tuntor l zawodnik
Seniorz.v 16 zawodników

3. Podlodowa - 18 zawodników
4.Morze - 6 zawodników
5.Mucha -3zawodników

Wyniki osiągnięte przez zawodników okręgu Mazowieckiego w mistrzostwach Polski i zawodach z cyklu GPX Polski
zostaną omów ione przez przewodnicz ący ch poszczególnych dyscyplin.

Zawodnicy naszego olaęgu licznie startowali w zawodach z cyklu GPX Polski i mistrzostwach Polski.
osiągnięte przeznich wyniki daĘ podstawę do powołania ich do kadry narodowej na rok 2011.

WŚród wędkarzy, |<tórzy reprezentować będąnasz kraj w zawodach międzynarodowych, ntalazło się 17 zawodników
znaszpgo okręgu. Jest to 7O-procentowy wzrost w stosunku do 2010 r.

Do kadry narodowej zostali powołani:

l. Spławik

Ewlina Bartosiewicz
Jasińska Masdalena
Kamiński Woiciech
Kamil Kwocz
Nvsztal Bartłomiei
Turek Mateusz
Sasin Piotr

2. Spinning

Biernacki Zbiniew
Cvsler Hubert
Kwiatkowski Marek
Litwiński Damiarr
Miernik Woiciech

katesoria kobiet 5 zawodniczek
kadetów iuniorów 8 zawodników
seniorów imłodzieŻy l l zawodników
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3. Podlodowa

Ferens Dariusz
Nvsztal Tomasz

4. Morska

Sosnowski
Litwiński
Kozak Piotr

3. Stypendia i nagrody

od kilku lat w olaęgu Mazowieckim stosowane jest nagradzanie najlepszych zawodników.

Do 2010 roku systememnagradzartia objęci byli zawodnicy tylko dwóch dyscyplin - spławika i spinningu.

W roku ubiegłym olaęgowy Kapitanat Sportowy podjął decyzj ę o rozszerzeniu tego systemu

na pozostałe dyscyplin, tj. podlodową muchowąi morską wprowadzając jednocześnie podział nagród

za osiągnięcia w olaęgu i kraju.

Podział kwot przymanych za wyniki okręgowe w poszczególnych dyscyplinach przedstawia się następująco:

Szczegółowy podział kwot na klasyfikacje i kategorie ustalili przewodniczący dyscyplin.

Za osiągnięcia zawodników w zawodach ogólnopolskichprzynlano kwotę l0 000 zł.

Nagradzani są zawodnicy, którzy spełniają łączrie następujące warunki:

- sączłonkami okręgu Mazowieckiego PZW,
- startująw klubie zarejestrowanym w okręgu Mazowieckim,

Należry pamiętać, Że zgodnie zzatwierdzonymiprzezZarząd okręgu regulaminami zawodów

w dyscyplinach wędkarskichoraz systemem wyłaniania kadry okręgu,kuŻly zawodnik wysyłany przezOkręg
na zawody ogólnopolskie, który jest w kadrze okręgu, ma opłacane startowe w wysokości określonej przez

organizatora zawodów oraz dietę w wysokości 80 zł (na dobę) na nocleg i wyĄrwienie.

4. Kolegium Sędziowskie

Kolegium Sędziowskie, działające przy olaęgowym Kapitanacie Sportowym, skupia w swoim gronie 422 sędziów
w następujących klasach:

Podstawowa 2'73 sędziów
okęgowa l 16 sedziów
Kraiowa 33 sędziów

Do tej liczby sędziów naleŻy dolicryć 32 osoby, które zdaŁy egzamin w 2009 roku, a nie odbyły praktyki, oraz24 osoby,

które ńaĘ egzamin w 2010 roku. Wydawać by się mogło, żetaliczba sędziów jest wystarczająca. Niestety, większość

z nich jest mało aktywna lub ogranicza swojądziałalność do sędziowania zawodów w kołach. NaleŻy pamiętać,

że zmieniające się przepisy wymuszająpotrzebę ciągłego szkolenia i doskonalenia swoich umiejęfoiości.

za w la srę

Spławik l0800 zł
Soinnins '7650 zł
Podlodowa 2500 zł
Morska 2500 zł
Muchowa 1500 zł
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Iv . DaIAŁALNoŚC l.'4.ŁoDzlBŻow n'

W roku 2010 Komisja pracowała w niezmienionym składzie, wystąpiła do Rady ds. MłodzieĄ ZG PZw z wnioskiem

o ptzymanie Ęrtułu Inspektora MłodzieĘ Wędkarskiej dla następujących osób: kol. Barbara Warchoł K-4, Marek

Goszczyński - K_5, Jachacy Roman - k- 140, Tlaga Wacław - K-l40, Grzelak Waldemar k -2, Kamński Wojciech K-

2l, Sommer Leszek K-4l, Szubierajski Wojciech K-l4 i Wolicka Alicja K-2. Wniosek został przez ZG rozpatrzony

pozytywnie.

W marcu i kwietniu Komisja przeprowadziła szkolenie instlrrktorów rrńodzieżowych, w którym uczestrriczyĘ i

po4ytywnie zdały egzamn42 osoby zmazowieckich kół.

1. olimpiady okręgowe

o Część teoretyc7na okręgowej olimpiady MłodzieĘ Wędkarskiej odbyła się 7 marca 2010 r. WzięĘ w niej

udział23 trryosobowe druĄmy orazzavłodnicy indywidualni, łącznie 82 zawodników. Rozegrano dwie

konkurencje, tj. test ekologiczro _ wędkarski z zakresu ekologii, prawa wędkarskiego i zrajomości ryb i roślin

wodnych oraz test polegający na wią7aniu haczyków i wykonywania prz1ponów na czas.

o W dniach 8-9 maja 2010 r' reprezentanci naszego olffęgu (2 druzyny) wzięli udział w okręgowej olimpiadzie

MłodzieĘ Wędkarskiej zorganizowanej przez olrlęg PZW w Białymstoku w miejscowości Wysokie

Mazowieckie. Nasze drużyny zajęĘ drugie itrzecie miejsce w klasyfftacji generalnej.

o W parku na SzczęŚliwicach, 29 maja 2070 r., wspólnie z działaczami Koła nr 7 Warszawa ochota

zotganizowaliśmy część praktycaną olimpiady olaęgowej w konkurencjach: zawody spławikowe, trójbój

rzutowy i test sprawnoŚciowy, w której w drodze rewan'Żu gościliśmy reprezentację olĘgu BiaĘstok złoŻoną

z zawodnków Sokółki i Wasilkowa. W imprezie uczestniczyło 18 drużyn i łącmie 73 zawodników.

Drużynowo zvłycięĘło Koło nr l40Tłuszcz przed Kołem nr 9 Błonie orazdraŻynąz Sokółki.

2. olimpiady ogólnopolskie

o W dniach 25-27 czerwca 2Ol0 r. Koło tlr 2 Żoliborz wspólnie z Komisją Młodzieżową zorganuowaliŚmy V

ogólnopolskąolimpiadę MŁodzieĘ Wędkarskiej w Warszawie. W olimpiadzie wzięło udział 15 reprezentacji

okręgowych oraz 2 reprezentacje zkół w 2 i I40. W klasyfikacji generalnej zllłyciężyła reprezentacja okręgu

Katowice przed Kołem nr 140 Tłuszcz i okręgiem Pomań. DruĄmy okręgu Mazowieckiego zajęĘ bardzo

dobre4i6miejsce.

o W dniach 06_08 sierpnia 2010 r. crtery druĄmy okręgu Mazowieckiego brały udział w ogólnopolskiej

olimpiadzie w Skierniewicach i zajęĘ następujące miejsca:

Mazowiecki II

Thtszcz
Mazowiecki I

Żoliborz

- I miejsce
- 4 miejsce
- 8 miejsce
- 10 miejsce

10
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. ogólnopolska olimpiada w Katowicach}f - 29 sierpienia20I0 r. Klasyfikacja drużynowa:

Tfuszcz

Warszawa2

Żolibotz

Klasyfikacja generalna olimpiad 2010 r.:

Tłuszcz

Mazowiecki II

Mazowiecki I

Żoliborz

3. Spoń rzutowy

dolat 12

do lat 14

do lat 16

- 3 miejsce

- 4 miejsce

- 11 miejsce.

- 3 miejsce

- 5 miejsce

- 8 miejsce

- l l miejsce

- Sasin Piofr,

- Damian Cimochowski

- Marcin Krasuski

- Piotr Sasin

- Borowski Radosław

- Krasuski Marcin

4 wrz.eśnia20l0 r. Komisja Młodzieżowa znrganizawała Rzutowe Mistzostwa ołręgu w kat. Młodziezy.

Wystartowało 28 zawodników zkół: Żoliborz, ochota, Błonie, Grodzisk iTłtlszcz.

Mistrzami okręgu zostali:

W klasyfikacji drużynowej mistrzem okręgu z'ostaładruĄma Koła nr 2 Żoliborz, przed III i

IdrużrynązKoła Tłuszcz.

o Na zlecenie ZG PZw, w dniach 03-05 września 2010 r.

ogólnopolskie Zawody Rzutowe ,,I Krok'' . W zawodach

Białystok, Katowice, Kielce i olaęgu Mazowieckiego.

Wyniki indywidualne:

Komisja Młodzieżowa okręgu zorganizowała

adział wzięło 45 zawodników z 5 olaęgów:

do lat 12

do lat 14

do lat 16

ll
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W klasyfikacji drużynowej juniorów:

Mazowieckil -lmiejsce

Mazowieckill -2miejsce

Mazowieckilll -3miejsce

Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich

o 19 września 2010 r. zorganizawano w Makowie Mistrzostwa Szkółek Wędkarskich. W zawodach udział

wzięło 38 dzieci do lat 12, 27 kadetów do lat 14 i 18 juniorów. ogółem w zawodach wzięło udział 83

zawodników.

W grupie dolat lŻ

1 miejsce - owczarczuk Agrrieszka z Białegostoku

' 2 miejsce - Magdalena Jasińska z Błonia

3 miejsce - Wierzejski Jakub z Koła nr 1 Warszawa ŚródmieŚcie

Wgrupie do lat 14

1 miejsce _ Każnierczyk Krzysztof z Koła nr 5

2 miejsce - Pazio Michał z Kobyłki

3 miejsce - Choroszewski GrzngorzENERGOPAP

W grupie do lat 16 zvłycięt:yli

1 miejsce - Nysztal Bartek Żoliborz

2 miejsce - Kuklicz Sebastian Białystok

3 miejsce - Długołęcki Rafał Maków Mazowiecki

oruzynowo 
-lmiejsce- Białystok

2 miejsce - Kobyłka

3 miejsce - Błonie

'72
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Wykaz kół najbardziej akĘwnych i zasfugujących na wyróżnienie za działalnośó młodzieżowąw roku 2010:

l' Koło nr 2Żoliborz

2. Koło nr 9 Błonie

3. Koło nr 84Tłuszcz

4. Koło nr l l Grodzisk

5. ENERGOPAP ostrołęka

6. Koło nr 1 Śródmieście

7. Koło nr 180 Szczytno

8. Koło nr 14 Marki

9. Koło nr 7 ochota

- 731 pkt.

-728pkt.

- 673 pkt.

- 480 pkt.

- 474 pkt.

- 428 pkt.

- 379 pkt.

- 370 pkt.

- 355 pkt.

10. Koło nr 41 ostrów Mazowiecka - 347 pkt.

Na działalność młodzieżową w 2010 roku Koła wydatkowaĘ kwotę l 8ó 967 zł, ze środków okręgu wydatkowano

72 478 zł.

Łącmie w okręgu przemaczononarrńodzieżZsg 445 zł, co stanowi3,89 złna jednego członka.

Konkurs plastyczny dla dzieci i mlodzieĘ

Już po raz dziewiąĘ Komisja Młodzieżowa okręgu Mazowieckiego PZW przy wspóĘracy z kołem nr 53 przy

Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizował konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieĘ pt. ,,Ekologia, wędkarstwo

i bezpieczeństwo nad wod{'. Celem konkursu było ukazanie za pomocą zraku plasĘcnego, obrazu, tekstu, plakatu

i techniki multimedialnej koniecmości dbania o bezpieczny wypoczynek nad wodą i czystość środowiska

przyrodniczego.

W konkursie wzięĘ udział 33 placówki szkolno-wychowawcze i 24 koła PZW. Łącmie napłynęło 165 prac,

a do finału zakwalifikował się 24 osoby. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: EwaUrniuŻ - Szymańska,

MałgorzataKrym, Andrzej Burdan i Tadeusz Szewczyk.

Nagrodę specjalną otrzymała Melania Kamńska (l.13) ze SzkoĘ Podstawowej nr 10 w ostrołęce. Nagrodę Grand Prix

zdobyłaKlaudia Rzempouch (l'l4) zZespołu Szkół w ossowie. W najmłodszej grupie wiekowej, 6-10 lat, młycięĘła

Weronika Kuffel z Klubu ,,Złota Rybka'', w kategorii wiekowej 11-13 lat najlepsza była Justyna Rybacka

z Publiczrego Gimnazjum w Różanie, a w kategorii wiekowej 14-|6|at pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Czarkowska

z Publicmego Gimnazjum w Szepietowie. Jak co roku wyĘpowano najlepsząpracęprzezuczestników finafu konkursu,

która zostanie umieszczona na okładce kalendarza okręgu Mazowieckiego na rok 20ll. Zwycięzcy otrzpali puchary,

atak:Że dyplomy wykonane własnoręczriepr7'ez dzieci na zajęciachplastyczrych.
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V. Działalność w zagospodarowaniu i ochronie wód

1. Zarybienia

Łączną wielkość i wartość zarybień wykonanych we wszystkich wodach uĄrtkowanych przez okręg

Mazowiecki w 2010 roku (obwody rzeczne,jeziorowe, wody drobne) przedstawiono w Tabeli l. Zarybienia wód

drobnych przedstawiono w Tabeli 2. Dodatkowe pieniądze na zarybienia w kwocie 448.602,50 zł pozyskano

z wroŚicw narealizacjęprzedsięwzięcia: ,,odbudowa zasobów ichtiofauny w obwodach rybackich rzek Bug, Rządza

i Narew (Iez. Zegrzyńskie) dotkniętych letniąprzyduchąw 2009 r".

abela 1 wielkoŚć h w 2010 roku

Lp. Gatunek
Asońvment szt Ę.
Amur kroczek 300

2. Boleń naryb. letni 490.000

J Brzananaryb. letni 165.000

4 Brzananaryb. ies 40.000

5 Certa narvb. letni 30.000

6 Jaz narvb. letni r.34s.000

7 Jaz naryb. ies. 5.885

8 Jtź Woczek 780

9 Karaś kroczek p 3.790

t0 Karaś kroczek s 1.950

1l Karp narybek 700
12 Karp kroczek rs.960

13 Karo wvmiarowv Ż.750

l4 Kleń nar. let. r 66.000

l5 Kleń nar. ies. 108.500

t6 Lin kroczek 8.872

17 Miętus wylęg 2',1.000

l8 Miętus nar. let. 3.000

t9 okoń narvb. ies. 2.600

20 Płoć/Wzdresatar|ak 20

2t Pstras not. wYl 10.000

22 Pstr. pot. nar. ies 2.000

23 Sandacz nar. let. 7.997.000

24 Sieia nar. let 20.000

25 Sielawa wyl. żer. 2.000.000

26 Świnka nar. let. 135.000

2',7 ŚwiŃa nar. ies. 2.000

28 Sum kroczek t4.7t5
29 Szczupak tarlak 5.169

30 Szczupak wyl. zer. 4.295.000

3t Szczupak nar. let. 5.706.600

3Z Szczupak nar. ies. I 1.065

JJ Wesorrz montee 0,5

34 Wesorz obsadowv 132

35 Wzdręga 20

RAZEM 22.542.100 74.708,50
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abelaZ. Zarvbienia wód w 2010 roku

Nazrva
Wody

Gatunek i asortvment
Amur kr
fko)

Karaś kr
fto\

Karp kr
fto)

Lin kr
fto)

Szczupak let
(szf-)

Błonie 500 20.000
Brwinów Basen 250

Buchta Stawinoga 50 400 10.000

lez. Czerniakowskie 40.000

Jez. Czerskie 50 500 50 20.000
kz.Góra 50 s00 50 20.000
Zalew Garwolin 300 10.000

Glinianki Grodzisk t.200 100 40.000

Habdzin 450 15.000

Hozera Park 400
20.000
50 ks ies.

5Jedwabne 200
Józefów Łacha 350 350 50 20.000
Kałamarz 100

KamioŃowskie 50 200 450 50 2s.000
Karczew 380
Koleiniak 250
Kolno 100

Tłuszcz 150

NowyDwór
Uiecie Wodv

250

Pólko, Gołków, Zalesie 850 100 30.000

Pomocnia 50 500 20.000
Rokola 900 1000 100 50.000

Rutki 100

Szczęśliwice,
Włochv

50 500 50 20.000

Zb. Chorzele s00 80 10.000

Gl. Zielonka 500 800 40.000
Gl. Basienice 200
Czerwony Bór 200
Gl. Reoczvce 2s0 50

Kozioł Wincenta r50
Burzvsko Zawist 45 ks ies

Razem 300 1.950 11.780 680
410.000 szt.
95 ks n ies.

2. Eksploatacja rybacka

Eksploatacja rybacka w wodach użrytkowanych przez oM PZw w roku 2010 prowadzona była zgodnie z
zasadamiracjonalnej gospodarki rybackiej i ukierunkowanaptzede wszystkim na ryby karpiowate eutrofizujące (leszcz,

krąp' płoć, karaś) i gospodarczo cenne, ale w minimalnym stopniu pozyskiwane przez wędkarzy ( węgorz, sielawa).

WielkoŚć eksploatacji rybackiej w 2010 roku przedstawiono w Tabeli 3.
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Tabela 3. W ielkość w 2010 roku

Gatunek odłów
ftp)

Amur 47
Boleń 698
Brzana 73

Jazgaxz
Jdź 395.s
Karaś I 1.3 16

Karp 477 -5

Kleń ó8
Krąp 4.024.5

Leszcz L7.254,5
Lin 2.947.7
okoń 2.0'73.5

Płoć 6.370
Sandacz 5.78.9
Sieia 12

Sielawa 723

Sum 156

Szczupak 4.826,50
Swinka
Tołovsa 4t
Wesorz 585

Wzdręga
Drobnica nt 2.042
Razem 55.810.ó0

3. odłołvy interwencyjne i specjalne

We wspóĘracy z IRS przeprowadzono odłowy kontrolno-inwentaryzacyjne z vĘciem narzędzi rybackich
w obwodzie rybackim Narew w 7 na odcinku od Popowa do ujŚcia Bugu do Narwi. odłowy słuzyĘ oszacowaniu

składu gatunkowego i pogłowia ryb w celu sporządzenia ekspeĄzy, która ma zapobiec planom zasypywania

starcrzeczy Bugu urobkiem z pogłębionego koryta.

4. Badania naukowe dotycące:

o Amatorskiego polowów ryb

Analizie poddano 2.977 rejestrów połowów wypełnionychprzezwędkarzy - członków oM PZW w 2009 roku.

Zebranai poddana analizie próba stanowtła4,420ń całkowitej licńy członków. Średnio prrypadało na 1 wędkarza 9,05

dni wędkowania w ciągu całego roku' natomiast średni roczrly odłów wynostł 13,64 kg. W całkowitych odłowach

wędkarskich lvystąplły ponad 24 gatunki ryb. w odłowach rÓwnież dominowaĘ leszcz (32,7o/o), płoć (|60ń)

oraz szczupak (l2,7%). Łącmy udział gatunków drapieżnych (szczupaka, okonia, sandacza, suma i bolenia) wynosił
(2',7,3%).

od roku 2011 wprowadzony został obowiązek Ęestracji połowów wędkarskich - wynikający z ustawy. Dzięki
temurozvłiązaniu w ciągu 3-4 latpowinien nastąpić dużo większy zwrot prawidłowo wypehrionych rejestrów,

co umożliwi uzyskanie pełniejszej wiedzy na temat połowów wędkarskich.

o Kormoranów

W roku 2009 podjęto wspóĘracę z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim w olsztynie, w sprawie wpĘwu
kormorana na ichtiofaunę największych obwodów rzecmych użytkowanych przez okręg. W okresie późnego lata

i jesieni zespół naukowo - badawczy dokonał inwentaryzacji miejsc nocowania, odpoc4mku, głównych żerowisk,

liczebności i częstotliwoŚci żerowania ptaków.

Na postawie pozyskanych danych sporządzono raport częściowy pt. 'wpływ kormorana czamego na ichtiofaunę rzeki
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WisĘ, Narwi i Zbiomika Zegrzyńskiego''. Najistotniejsze wnioski: w okresie sierpień _ listopad w badanych obwodach
kormorany wyŻerowaĘ około 130 ton ryb (z czego ponad 50% do gatunki drapieżne.: szcanpak, sandacz, okoń
i boleń). Największe szkody o maczenil długofalowym doĘczyĘ populacji szczttpaka i sandacza (wysoka presja na
osobniki młodociane)' co spowoduje w latach następnych obniżenie dostępnej puli połowowej o ok. 12 ton (sandacz)

i 10 ton (szczupak) rocznie. W opracowaniu majduje się druga częŚć raportu (dot. okresu wiosennego
i wczesnoletniego). Podsumowanie z pewnościąpodniesie w/w wartości.

5. ośrodki zarybieniowe i obiekty

A. ośrodek Zarybieniowy w Halinowie

w 2010 r'w oZ w Halinowie wyprodukowano 16.460 kg i 60.000 szt. materiału zarybieniowego. Na zarybienia
wydano 6.830 kg i 60.000 sź. materiału zarybieniowego. w zimochowach TnagaTynowano 9.630 kg ryb. Udział
poszczególnych gatunków ryb i ich asorlymentów przedstawia Tabela 4. Ze stawów produkcyjnych uzyskano
wydajność (kg ryblpow. produkcyjną) w wysokości 64l,49 kg/ha (średnia ze stawów produkcyjnych) i przyrost
naturalny o wartości 197,4 kglha. Produkcję materiafu zarybieniowego w stawach produkcyjnych przedstawiono

w Tabeli 5.

Łowisko w 2010 r. obsadzono łącmie 12.832 kg ryb, z czego wQdkarze odłowili i zakupili ponad 7.300 kg. Na
zarybienia wydano l.730kg, a2.950kgnnagarynowano w zimochowie na obsady wiosenne. obrót rybami na łowisku
przedstawiono w Tabeli 6.

Tabela  .Materiał w oZ Halinów w 2010 r. *

Tabela 5. Produkci materiału w stawach OZ w Halinowie w 2010 r.
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2

2,6 K1 300 r<2 1080

Abl Ab2 50

Kś p/lin Kś o/lin 150

L1 50 350 L2 50 1.330 351 135 511.5
Płoć T PłT
Szczupl Szczup

I

3,45 KI 400 K2 950

Abl Abz
Kś p/lin Kś p/lin ls0
Ll 70 470 L2 100 1200 92 26,6 347,8

Płoć T PłT
Szczup I Szcntp

6

3,55

K1 550 K2 2.550
Abr Ab2 50

Kś p/lin Kśs2 r00
LI 620 L2 r00 Ż.970 547 154 836,6
Tł2 "t0 Tł3 150

Płoć T Kś pos 2

Szczup I Szczup 20

5

J,J

KI 500 K2 2700
Ab1 Abz
KśsI Kśs2 4s0
LI 570 L2 20 3.310 1.105 334,8 1.003

Tłz 70 Tł3 90

Płoć T PłT
Sandacz
let

Sandacz
ies

50

Razem 16,95 2.110 10.880 3.346 197,4 641,9

Tabela 6. obrót na łowisku w Halinowie w 2010 r.

Ryby rvyłowione i
zakupione przez

wędkarzy
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*ZpowyŻszej iloŚci w zimochowach pozostawiono następujące ilości ryb:

Karp narybek 1.550 kg

Karp kroczek 4.200k9

Karp wymiarowy 2.950 kg

Karaś posp/lin narybek 520 kg

Karaś srebrzysty 100 kg

ToĘyga kroczek240 kg

Szczupak narybek jes. 20 kg

Sandacz narybekjes. 50 kg

razem 9.630Ę

B. ośrodek Zarybieniowy w Zatorach i Zakład Rybacki w Wierzbicy

ośrodek Zarybieniowy w Zatorach

W 2010 r w OZ Zatory wyprodukowano 24.425 kg ryb. Na zarybienia wydano 18.440 kg , sprzedano 4.935 kg.

W zimochowachz.magarynowano l.050 kg ryb.Udział poszczególnych gatunków ryb i ich asortymentów w tej ilości
przedstawia Tabela 7. Ze stawów produkcyjnych uzyskano wydajnośó ftg ryb/pow. produkcyjną) w wysokości 336,9

kg/ha (Średnia ze stawów produkcyjnych) i przyrost naturalny o wartości |20,4 kglha. Produkcję materiafu

zarybieniowego w stawach produkcyjnych przedstawiono w Tabeli 8.

ośrodek Rybacki w Wierzbicy
odłowrybackie
Prowadzone przez Z-osobową brygadę.

odłowiono 4 968,5 kg co stanowi mniej niż 50 oń połowów w 2009 r.

Stąnica wędkarska
Zanotowano 40o/o wT ostlu przychodu w porównaniu z 2009 r.

Sklep. smążalnia
Mimo porównywalnych przychodów rentownoŚć handlu była zdecydowanie niższa. Handlowano głównie towarem

zakupionym z zewnątrz, uzyskując niższy zysk od zakładanego, głównym tego powodem był zdecydowany spadek

połowów rybackich w J eziorze Zegrzyhskim.

Tabela 7 'Matertał zarybieniowy wyprodukowany w oZ Zatory w 2010 r.
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Wynąj em ł o dzi, cumow qne

osiągnięto przychody porównywalne do 2009 r.

Inne (parking. hotel. łowisko' czvnsz dzierżałtłl ,)
Zanotowano 10% spadek przychodów w porównaniu z rokiem 2009

Tabela 8. ia materiału w OZw Zatorachw2010
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dziki 0,62 K1 K2
Ab1 Ab2
Kśs1 Kśs2
LI L2
Szczupak Szczupak

tarliskowy 0,38

Razem 72,5 6.940 24.42s 8.729 120,4 336,9

C. ośrodek Zarybieniowy w Wilamowie-Ławsku

W 2010 r. w OZ w Wilamowie wlprodukowano 24.761,5 kg ryb. Na zarybienia wydano 7.227 kg i 321.000

szt. matęriału zarybieniowego, a sprzedano 4.269,5 kg. W zimochowach Tnagazpowano 13.265 kg ryb. Udział
posz.czególnych gatunków ryb i ich asorlymentów przedstawia Tabela 9.

Ze stawów uzyskano wydajnoŚć (kg ryblpow. produkcyjną) w wysokości 447 kg/ha i przyrost naturalny
wysokości l62,9kglha. Produkcję ryb w poszczególnych stawach przedstawiono w Tabeli l0'

Tabela 9. Materiał zarybieniowy wyprodŃowany w OZ w Wilamowie w 2009 r.*

Satunek \sortyment tlość (Ę)
turp Ęandlówka t2.84',1

(arp [<roczek ł.447,5

fuĘ nrybek 1.386

-m flarybekjes. l5
-m [<roczek ]18
(araś pospolĘ iroczek 200

(araś srebrzysty [<roczek 10

Idź narybek letni 121.000 szt.

Itź <roczek 2.298

Idź nrybek jesienny 100

łoć arlak L6

)zczupak nrybek jesienny 1.014

![azem
t4.761,5

!21.000 szt

*Z powyŻszej ilości w zimochowach pozostawiono:

Karp handlów 9.560

Karp narybek 1.540

Lin narybek 15

JuŹnarybek 185

JuŹWoczek - 1.850

Szczupak narybek jesienny - 115

Razem: 13.2ó5 Ę
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Tabela10. ProdukcjamateriałuzarybieniowegowstawachprodukcyjnychoZwWilamowiew2010r.

Staw
nr

Pow Obsada ( kg) odłów (Ę) Przyrost naturalny
Prod.całk

Ę/ha
(ha)

Gatunek ilość razem
gatune
k

ilość razem
Całko
w

zha

I 1,5 juŹwy| 225.000 22s.000 juźlet 123.000

szt
123.000

szt

Ia 2 jaźwyl 300.000 300.000 jaźlet r98 000

szt.

198.000

szt

2 [,5
jaźl 5.000 10.000 15 515 285,00 r90 343,3

Karp I 5.000 szt 500

J I
jaź| 3.000 7.000 l0 150 50,00 50,0 150,0

Karp I 4.000 szt 140

4a+
4b

2,7
juŹ1 4.000 12.000 25 585 345,00 127,8 216,7

Karp I 8.000 szt s60

5 1,5
jaźl 5.000 10.000 100 Ż70 190 126,7 180,0

Karp I 5.000 szt 170

4 3,5

jńl 10.000 28.000 35 250 170 48,6 71,4

Karp l 18.000 srt 200

lin 1 15

6 1,5 k2 300 300 k3 s30 s30 30 Ż0,0 353,3

7 I

k1 60
karas

pos k
110

k2 40 100 juŹnar 15 145 145 145 t45
lin kr 10

szczsp
ak

t0

9 15

K2 2.700 K3 1284',1

Ab 40

KśsT 15 2.965 Kś sT
lin 1 20 30.000 Lin2 6

jaź 90 pz 550 14. I l8 3.705 247,0 94l,Ż
Płoć T 100 Płoć T

szczwyl 30.000sź
Szczn
j 715

10

Ławsk
t4

Klip 78.000 sŹ K2 100

Lin I t5 Llrl.z 302

Ab 50 Ab 3.243 2.338 167,0 231,6

Płoć T 90 405 Płoć T

szcz:ilryl 21.000 sź 21.000

szt
Szczn
j

1.001

kś kr 20 Kś sT 110

jaż2 80 Jaź3

iuźl 150 IaźW 1730

8

Ławsk
')ą KI 490 540 K2 1.505,5 1.510,5 510,5 204,2 604,2

Jaź2 50

Razem
47,7

4.310 21.316,5

321.000
sń

7.768,5 162,9 446,8
643.000

,22
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D. ośrodek Rybacki w Janowie

Produkcja jeziorowa

W roku 2010 zjezior o powierzchni 3.258,08 ha uzyskano wydajność rybacką o wańości ll kg/ha. Wielkość
odłowów przedstawiono w Tabeli 1l. W Tabeli 12pokazano strrrkturę zarybień wykonanych w obwodach jeziorowych.

Tabela l l. odłowy jeziorowe w 2010 roku

GATUNEK Ilość (Ę)
Sieja T2

Sielawa 723

Węgorz 1.585

Sandacz 348,4

Szczupak +.478"8

Lin 2.048

Karaś 10.805,50

Karp 115

ckoń 1.981

Leszcz 7.724,5

Płoć +.254

Iaź z2

Krąp 105

Sum 53

Boleń 32

Drob. nietow. Ż.042

Razem t6.329,20

Tabela 12. Zarybienia jezior mazurskich w 2010 roku

gatunek sort Ilość (Ę' szt.)
szczupak wylęg żerujący 3.291.000 szt.

sandacz narybek leilri 70.000 szt.

węgorz obsadowy 1t2kg

sleJa narybek letni 20.000 sa.

sielawa wylęg żerujący 2.000.000 szt.

lin kroczek 510 kg

karp kroczek 1.400 kg

boleń narybek letni 60.000 szt.

jdź narybek letni 70.000 sŻ.

Razem 5.511.000 szt.

2.022W
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Produkcja wylęgarnicza

Wielkość produkcji uzyskanej w 2010 roku w wylęgarni przedstawiono w Tabeli 13.

Tabela l3. Wielkość produkc w 2010 roku.

gatunek asortyment Ilość (szt.)

szcanpak wylęg żerujący 4.365.000

miętus wylęg żerujący 3.000

jdź narybek letri 70.330

sleJa narybek letri 20.000

sielawa wylęg żerujący 2.000.000

sielawa narybek letni 20.000

boleń narybek letni 40.100

okoń narybek letni 50

Razem 6.518.480

Pstrągi

W roku 2010 wyprodukowano łącznie 32'95l kg pstrągów przy ruĘciu 17.880 kg paszy. Uzyskano
współczynnik pokarmowy w wysokości l,33. Przyducha, która miała miejsce w czerwcu 2010 roku, spowodowała

konieczność sprzedairy pstrągów poniżej zakładanej ceny. Była to główna pwcTpa słabych wyników
gospodarczych w działalności chowu pstrąga. Analizę produkcji pstrąga przedstawiono w Tabeli 14.

Tabela 14' Analiza produkcji pstrąga w 2010 roku.

Obsada asortyment ilość

pozostałość handlówki handlowy 7.348

zakup wiosna narybek 2.500

zakup jesień narybek 3.000

Zakup jesień handlówka 6.6r0

RAZEM 19.458

pasza 17.880

odłów asortyment ilość

sprzeduŻ handlowy 25.751

narybekjesień narybek

pozostałość handlówki handlowy 7.200

RAZEM 32.951

PRZYROST 13.493

wSPoŁcZYNNIK 1,33

Sklepy

Sklep w ostrołęce osiągnął przychody ll%o niższe nic przed rokiem

Sklep w Janowie osiągnął przychody porównywalne zprzychodamizZ}O9 r.



Sprawozdanie z działalności oM Pa^/ - za2010 rok

VI. OCHRONA WOD

1. Etatowa Straż Rybacka

Etatowa Straż Rybacka to formacja składająca się z pracowników okręgu, zorganizowana w trzech patolach.
Patrole te działają samodzie|nie, baĄąc jednak na wspóĘracy z Państwową Strażą Rybacką i Policją (m. in. ogrriwa

Komisariatu Rzecznego PolĘi w Warszawie' funkcjonujące w: Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i
Nieporęcie). strarŻ ta aktywnie wspóĘracuje z lokalnymi formacjami SSR' Patrole dysponują samochodami

terenowymi, łodziami patrolowymi oraz lekkim Sprzętem pĘwającym' Strazricy są wyposazeni w środki ochrony

osobisĘ (m.in. kamizelki kuloodpome), Środki łączrości operacyjnej, telefony komórkowe oraz sprzęt

optoelektroniczry (m.in. lornetki, noktowizory, aparaty fotograficzne).

Etatowa straż uzyskała następujące wyniki:

Prace
Patrol nr I
Warszawa

Patrol nr 2

Warszawa
Pafol nr 3

Janowo
RAZEM

Liczba akcji kontroli przeciwkłusowniczych 147 149 259 555

w tym z SSR 44 2 137 183

w tym z PSR r09 109

wĘmzPolicją 1 149 8 158

Liczba rozpraw sądowych i prokuratorskich 12 6 J zt
Akcji dot. spraw organizacyjnych 66 18 84

dot. spraw technicmych 14 10 24

dot. zab ezpieczenia imprez sportowych J I4 t7
dot. prowadzenia akcji zarybieniowych 10 46 56

dot. transportu ryb, dozory na stawach 44 7 5l
dot. inne dla zagospodarowania Ż 5 7

Liczba akcji kontroli wędkarzy 3998 493 I9ZI 6412

w tym pouczono: 489 145 147 781

ukarano mandatem o wysokoŚci 50 zł 7 7

ukarano mandatem o wysokoŚci l00 zł I 8 9

ukarano mandatem o wysokości 200 zł 282 9 l0 301

Zdjęto sieci: wontony/ ołącmej dł. [mb.] t7/630 2/35 lt4/5635 13316300

Zdjęto drygawicel ołącmej dł. [mb.] U25 6/280 7/30s

Zdj{o przestawy i inne/ [szt.] t3 l3
Narzędzia hakowe o liczbie haków [liczba hak.] 3l'7 317

Narzędzia pułapkowe fliczba klatek] t6 l6
Łodzilpontonów
Zatrzpano wędek 8 8

2. Spoleczna Straż Rybacka

W okresie sprawozdawczym od większoŚci formacji spłynęły informacje na temat działania w zakresie ochrony
wód. Informacje o wynikach działań SSR pokazuj ą Że: ponad 85%o zweryfikowanych w br. strażrików (t1. 452 z 52I
osób) podjęło crynnądziałalność. Stramicy uczestniczy|iw 693 akcjach przeciwkłusowniczych i2456 akcjach kontroli
wędkarzy. Skontrolowano przestrzeganie przepisów regulaminu PZW podczas wędkowania u ponad 16 tys' osób, w
tym 2364 osoby pouczono w zrviązku z uchybieniami regulaminowymi. W trakcie wspólnych akcji z PSR i policją
doszło do nałożenia przez słutŻby mundrrrowe 323 mandatów,Z0 zatrymań ze skutkiem w postaci postępowania

prokuratorskiego i sądowego' a w 35 przypadkachlŻejszych wykroczeń skierowano wnioski do Sądów Koleżeńskich
Kół PZw. Zatzymano i zaberyieczono w charakterze dowodów: 3l wędek, sieci stawne typu wonton lub drygawica o

łącme1długości ponad 6,8 tys. mb' (ok. 70 Yo majduje potwierdzenie w protokołach przekazania i likwidacji, dalszs

30o/o zdjęto we wspóĘracy z PSR i Policj{.
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Zaberyieczono takŻe inne narzędzia (pułapkowe i hakowe). Przepracowano przy zarybianiu ponad 2,9 |yś.

roboczogodzin i ok. 5,3 tyś. roboczogodznprzy czyszczeniunabrzeŻy.

Tabele danych dot. Społeczrych Sna4' Rybackich w załączeniu.

W roku sprawozdawcrym zorganizowano:

o Wiosenne spotkania Komendantów Powiatowych SSR w Warszawie (9 marca br.) oraz ostrołęce (l l marca),

na których poruszono kwestie dot' podziału puli refundacji części kosztów dziaŁania grup terenowych SSR
oraz prTworff|iano zasady sporządzania dokumentacji wnioskowej i sprawozdawczej. Ponadto omówiono

m. in. składki i porozumienia międzyokręgowe oraz rozliczanie delegacji. W obu spotkaniach ttdziałwzięli
przedstawicielę Państwowej Strazy Rybackiej. Podczas spotkania w Warszawie Komendant Wojewódzki
i Komendant Posterunku w Warszawie z}ożyli Zarządowi okręgu podziękowania za doĘchczasową aktywną

wspóĘracę w ochronie mazowieckich wód. WspóĘraca między społecmymi stra'Źami, Pństwową Stażą
Rybacką orazZarządem okręgu staje się coraz mocniejsza.Ka:Żda Ze stron wnosi do tego działania to, co ma

najlepszego: zasoby ludzkie, wiedzę i kompetencje oraz wsparcie organizacyjno -techniczne.
o Jesienne spotkania Komendantów Powiatowych SSR w Warszawie (9 erudnia) oraz ostrołęce (11 grudnia)'

poświęcono sprawom organizacyjnym i prawnym' w częŚci pierwszej omówiono zasadnicze problemy

nłłiązane z informowaniem o działalności grup w kołach i formacji (błędy w informacjach, niewłaŚciwy obieg

dokumentów) oraz stan realizacji częściowej refundacji działania SSR z funduszy okręgowych. W drugiej,

przedstawiciele Państwowej Straży Rybackiej omówili zmiany w przepisach ustawy o rybactwie, jakie

wprowadziła nowelizacja z24 v,łrześnia 2010 r. (Dz. U. z200| r. nr 200 poz. 1322)'

3. Komisja Zagospodarowania i ochrony Wód

Komisja spotkała się trzykrotnie:
o l marca - spotkanie poświęcone podziałowi środków z puli dofinansowań grup terenowych SSR w 20|0 r.

Rozpatrzono wszystkie wnioski kół w sprawie dofinansowania działalności w ochronie wód. Ustalono

poziom refuransowania części działan prowadzonych przez poszczególne formacje straŻry przy kołach PZW.
Ponadto rozpatr:zono wnioski bieżące: kwestie sponsoringu Ze strony lokalnego samorządu, propozycję

wprowadzenia limitu nżycia paliwa łodziowego SSR i wprowadzenie notatnika służbowego dla dowódców

patroli.
o l0 maja _ spotkanie poświęcone sprawom bieŻącym. Kolejno rozpattzono wnioski: KołaPZW nr 9 w Błoniu

(o wyrażenie zgody na dorybienie glinianek ze środków własnych |eszczem, zwiększenie zarybienia o 200 kg

ryb (lin, karaŚ), wniosek o podzielenie puli zarybieniowej jesiennej na dwie części - pierwsza okres

przedwakacyjny, a druga okres jesienny, wniosek o ocenę ichtiologiczną); Koła PZW nr l l w Grodzisku
Mazowieckim (o częściową refundację kosztów walki z przyduchą o zwiększenie zarybienia w związku z
przyduchą zarybienie leszczem wód drobnych); Koła PZW nr 27 w Brwinowie (o dorybienie z funduszu

okręgu stawu Basen w związku z przyduch$; Koła PZW nr 5 Warszawa Praga - Póhroc (o odłów

kontrolno_inwentaryzacyjny); Koła PZW nr 10 Stoczku Łukowskim (o zwiększenie zarybień rz. Świder na

odcinku od Stoczka Łukowskiego do Latowicza);KołaPZW nr 39 Warszawa Chomiczówka (o umożliwienie

zakupu i dostarczenie ryby na łowisko specjalne ,,Warszawa Chomiczówka''); Koła PZW nr 80 Łomża (o

dorybienie zbiornika ,,Czerwony Bór''); Koła PZW nr 49 w Kazuniu Nowym (o wyrażenie zgody na

zarybienie z funduszu własnego oraz dostarczenie ryb do łowiska zamkniętego); Koła PZW nr 30 w

Białobrzegach (o nieodpłatne przekazanie 300 kg karpia); Wniosek dziaŁu ZioW (w sprawie podniesienia puli

zarybienia na okres trzyletni w ztłiązku z przyduchą letnią 2009 i masowymi stratami, jakie zanotowano

obwodzie rybackim rzeki Nurzec); okręgu PZW w Ciechanowię (o rozliczenie środków na działalność SSR);

Koła PZW Ełk - Miasto (w sprawie zezwolenia na wędkowanie na rz. EłD; olaęgu Siedleckiego PZW (w
sprawie SSR w Mińsku Mazowieckim - o dofinansowanie działalności); wniosek Macieja Machowskiego (o

przedhuŻenie pracy przystani Pomocnia i GÓra); KołaPZW nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim (obręb

ochronny ,,Ujęcie _ Nowy Dwór Mazowiecki''); WTP (o utworzenie przy Zo Komisji do spraw ryb

łososiowatych).
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o 22 listopada - spotkanie poŚwięcone sprawom bieżącym. W pierwszej części spotkania omówiono wyniki
produkcji materiału zarybieniowego w obiektach: Janowo, Wilamowo - Ławsk' Halinów i Zatory, omówiono
wykonanie zarybieńw odniesieniu do umów z'awarĘchzRZGW. Zwrócono uwagę na komplikacje pogodowe
(fale powodziowe), związane z tym trudnoŚci organizacyjne oraz wzrosĘ cen materiafu zarybieniowego. w
drugiej części spotkaniaroryatrzono wnioski i pisma Kół: nr 80 w Łomży dot. dzierżawy akwenu należącego

do wspólnoty gruntowej; nr 87 w Ciechanowcu dot. umorzenia ubezpieczenia; nr 55 w Czerwińsku dot.

refundacji zakupu łodzi i silnika; WTP dot. uruchomienia Podkomisji ds. Ryb ŁososiowaĘch; nr 119 w
Komorowie dot. statusu łowiska. Ponadto zaponano się z potrzebami inwestycyjnymi przedstawionymiprzez
kierownika ośrodka Wilamowo - Ławsk.

vIl. DZIN'ALNoŚC FINANsowA

1. Działalność Statutowa

Działalność statutowa z kołami

Nazwa
przychody koszty

Wynik
Plan Wykonanie Plan Wykonanie

Organizacyjno -
administracyjny

r 600 500,00 I 541 277,35 1 725 000,00 I 563 209,02 Żl93l,67

Koła 2 010 000,00 3 067 080,00 2 010 000,00 3 234 167,22 167 087,22

Sport i komisja młodzieżowa 545 000,00 530 096,00 545 000,00 538 486,92 8 390,92

Zagospodarowanie 3 527 000,00 3 908 600,00 3 527 000,00 3 902292,16 + 6307,84

Ochrona wód 692 000,00 680 000,00 692 000,00 675 197,89 + 4 802,11

Inwestycje - remonty 2 735 500,00 t 1t4'728,00 2 735 500,00 974 024,00 + 140 704,00

Razem 11 110 000,00 10 841 781,35 l1 234 500,00 10 887 377,21 - 45 595,86

Ujemny wynik w pozycji ,,kołd'został pokryty z funduszu Statutowego (z oszczędności lat ubiegłych).

Podsumowanie

plan wykonanie

Przychody n 110 000,00 10 841 781,35

Koszty rt 234 500,00 10 887 377,21

Wynik -124 500,00 -45 595,86

'z'l



Sprawozdanie z działalności oM Pa^/ - za2o1o rok

Inwestycje

Przychody - wykonanie pomniejszone o l 54l 000,00 z}z$ttłu nieotrąłnanej refundacji z ARiMR i z funduszu

statutowego oraz 220 476,00 ń z$ułu spadku liczby cz}ollków. W przychodach - wykonanie zawarte są przychody

ze zvłiększonego odpisu funduszu amortyzacyjnego w kwocie76 000,00 zł, odszkodowanie z PZU (Czarnowo) w
kwocie 50 568,00 zł oraz sprzeduŻ środków trwaĘch na kwotę 14 136,00 zł.

Zagospodarowanie

Przychody _ wykonanie powiększone o otrzymaną dotację na zarybianie w kwocie 448 600,00 zł , a jednocześnie

pomniejszone o kwotę 67 000,00 ilz$lftaspadków liczby członków.

Kosźy - wykonanie powiększone o kwotę 448 600,00 zł - zarybięnia z dotacji.

Koła

Przychody - wykonanie pomniejszone o kwotę 25 tyś z Ęrtułu spadku liczby członków i jednocześnie powiększone

o kwotę l'082.000 ztynfuprowadzenia stanic.

Koszty - wykonanie zawierają kosŻry z sułtlprowadzenia stanic.

2. Działa|ność rolnicza i gospod ar cza

OZWilamowo

w oZ Wilamowo przychody_ wykonanie zostaĘ pomniejszone o kwotę 88 64l ńoĘch (różnica pomiędzy wyceną

zimochowu w 2010 roku, a sprzedtŻąwiosenną z zimochowu). Koszty - wykonanie zostały pomniejszone o rózricę
wyceny zimochowów z roku 2009 i20I0, czyli kwotę 7| 259 zł.

oZ Halinów

W oZ Halinów przychody- wykonanie zostaĘ pomniejszone o kwotę 34190 (różnica pomiędzy wyceną zimochowu w
2010 roku a sprzedaŻą wiosenną z zimochowu). Koszty - wykonanie zostaĘ pomniejszone o różnicę wyceny

zimochowów zroku2009 i 2010, czyli kwotę 34190 zł.

28

Działalność rolnicza i gospodarcza

Nazwa
Prrychody koszĘ

WynikPlan Wykonanie Plan Wykonanie

Wierzbica -

Zatory
I 010 600,00 741t10,40 97t 700,00 735 94',7,48 + 5162,92

ZRJanowo I 918 000,00 t 233 803,04 I 855 700,00 I 402 699,01 - 168 895,97

oZ Halinów 352 000,00 266 230,55 343 000,00 257 359,56 + 8 870,99

OZ Wilamowo 247 900,00 142 912,50 233 600,00 158 467,14 - 15 554,64

Razem 3 528 500,00 2 384 056,49 3 404 000,00 2 554 473,19 - 170 416,70



Sprawozdanie z działalności oM Pa^/ - za2010 rok

OR Wierzbica-Zatory

osiągnięte przychody są nlższe od zakładanych, ponieważ połowy rybackie byĘ macmie niŻsze od zakładanych
(wysokie stany wody w zalewie nie pozwalĄ na odłów), co odbiło się negatywnie na obrotach sklepu (sklep sprzedaje

głównie ryby poławiane przez rybaków etatowych). Kwoty za konystanie z pomieszczen przez oM PZw w oR.
Wierzbicy przy planowaniu potraktowano jako przychód ośrodka, a w sprawozdaniu weszĘ one do pozycji
pomniej szaj ących koszty.

ZR Janowo

Eksploatacja rybacka prowadzona na niskim poziomie oraz śnięcia pstrąga spowodowaĘ osiągnięcie przychodu

niŻsze go od planowanego.

Podsumowanie
Plan Wykonanie

Przychody 3 s28 s00.00 2 384 056,49

Koszty 3 404 000,00 2 554 473,19

Wynik +124 500,00 -170 416,70

3. Skrócony bilans dochodów i kosztów

Skrócony bilans dochodów i kosztów

Nazwa
prrychody koszĘ

Plan Wykonano
%;o

wykonania
Plan Wykonano oń wykonania

Organizacyjno -
administracvinv I 600 500,00 t 541 277,35 96% l 725 000,00 I 563 209,02 9l%o

Koła 2 010 000,00 3 067 080,00 153o/o 2 010 000,00 3 23416',7,22 r6t%
Sport i komisja
młodziężowa

545 000,00 530 096,00 97% 54s 000,00 538 486,92 99%;o

Zagospodarowanie 3 s27 000,00 3 908 600,00 111o/o 3 527 000,00 3 902292,16 lllo/o
ochrona wód 692 000,00 680 000,00 98o/" 692 000,00 675197,89 98%

lnwesĘcje - remont 2 73s 500,00 1 114 728,00 41o/o 2 735 500,00 974 024,00 360/o

ZR Janowo I 918 000,0 1 233 803,04 64% l 855 700,00 t 402 699,01 76%

OR Wierzbica I 010 600,00 741110,40 73% 971700,00 735 947,48 76%

oZ Halinów 352 000,00 266230,55 76% 343 000,00 257 359,56 75o/o

OZ Wilamowo 247 900,00 142 912,50 58o/o 233 600,00 158 467,14 68%

Razem 14 638 s00.00 L3225837,84 gOV" 14 ó38 500"00 13 441 850,40 9Żvo

Podsumowanie

Plan Wykonanie

Przychody 14 638 500,00 t3 225 837,84

Koszty l4 638 500,00 l3 441 850,40

Wynik 0,00 -216012,56
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