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SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI SSR PRZY OKRĘGU PZW
W KATOWICACH ZA ROK 2010
W roku 2010 Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w
Katowicach przeprowadziła 7386 działań antykłusowniczych z czego
6.503 w porze dziennej oraz 883 w porze nocnej. W czasie
prowadzonych działań na wodach Okręgu PZW w Katowicach
skontrolowano 44.218 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 40.321
wędkarzy, na wodach licencyjnych 3755 wędkarzy oraz 142
wędkarzy
w
innych obwodach rybackich. W działaniach
uczestniczyła Państwowa Straż Rybacka 212 razy , Policja 269 razy ,
inne służby(Straż Miejska, Straż Leśna , Straż Pożarna oraz inne służby) 433 razy .
W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 5 szt. sprzętu
wędkarskiego, 21 szt. sprzętu kłusowniczego oraz 1 szt. sprzętu
innego. Ujawniono 858 wykroczeń w tym 258 przeciwko ustawie o
rybactwie śródlądowym , 600 przeciwko Regulaminowi
Amatorskiego Połowu Ryb . Na sprawców ujawnionych wykroczeń
nałożono 45 mandatów karnych na kwotę 6.100 zł. W tym na
członków PZW 27 MK na kwotę 3.000 zł oraz , na osoby
niezrzeszone 18 MK na kwotę 3.100 zł.
W 2010 roku przez Koordynatorów (Etatowych Pracowników Ochrony Wód) prowadzone były
regularne szkolenia i spotkania w rejonach którymi się opiekują. W przypadku rejonów IV i VIII
których koordynatorem jest Waldemar Jasiniok wywiązanie z obowiązku stało się niemożliwe, gdyż
pracownik ten jest na zwolnieniu lekarskim od lipca 2010 roku. W chwili obecnej przebywa na urlopie
zaległym za 2010 rok. Jednakże do kół które zgłosiły potrzebę odbycia spotkań i poinformowały o
tym, udawałem się osobiście .
Z obowiązku złożenia sprawozdań kwartalnych wywiązało się 86,4 % kół, pozostałe koła nie zdały
sprawozdań w terminie , lub w którymś z kwartałów
nie zdały wcale. Po mojej interwencji
wyciągnięto wnioski i zmieniono niektórych Komendantów SSR którzy lekceważąco podchodzili do
swoich obowiązków. Skutek tych działań jest taki, że po uzupełnieniach (do 31.01. 2011 r.) rok 2010
zamykamy skutecznością sprawozdawczą na poziomie 96,7 %.
Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etacie strażnika (Etatowa Straż Rybacka Okręgu
PZW w Katowicach) w 2010 roku przepracowali 10.097 godzin.
Przeprowadzili 866 działań antykłusowniczych , w tym 799 dziennych oraz 67 działań nocnych.
Skontrolowali 8273 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu PZW Katowice 6.766
wędkujących, na wodach licencyjny Okręgu 1.348 wędkujących oraz 159 wędkujących na innych
wodach.
W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 8 szt. sprzętu
wędkarskiego, 24 szt. sprzętu kłusowniczego oraz 13 szt. innego
sprzętu którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach
Okręgu PZW w Katowicach. W działaniach antykłusowniczych
udział brali przedstawicieli SSR Kół PZW w 426 działaniach, PSR
w 205 działaniach , policja w 297 działaniach , Straż Pożarna, Straż
Miejska, Służby Leśne w 39 działaniach antykłusowniczych.
Ujawniono 191 wykroczeń popełniony przez wędkujących w tym 181
wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 10 wykroczeń przeciwko Regulaminowi
Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 198 Mandatów
Karnych na kwotę 31.200 zł; w tym na osoby zrzeszone w PZW 45 MK na kwotę 5.900 zł, osoby
niezrzeszone 153 MK na kwotę 25.320 zł.

Od lipca 2010 roku do stycznia 2011 roku nie pracował strażnik ESR Waldemar Jasiniok, który
przebywał na L-4.
W 2010 roku Okręgu PZW w Katowicach zakupił dla Społecznej Straży Rybackiej nowy samochód
Ford Transit z napędem 4x4. Samochód poprzednio używany przez 4 lata i przebiegu 250 tys. km w
drodze otwartego przetargu został sprzedany za kwotę 19.500zł.
Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie trzech województw tj.
katowickiego, małopolskiego i opolskiego . Dużą pomocą w działaniach antykłusowniczych na wodach
chronionych prze SSR Okręgu PZW w Katowicach jest prawidłowa współpraca z jednostkami PSR
Katowice , PSR Opole oraz nawiązana współpraca z PSR Kraków. Współpraca z jednostkami Policji
w szczególności Oddziałami Prewencji w Katowicach, KPP Tarnowskie Góry, KPP Wodzisław, KPP
Racibórz, KPP Oświęcim, KMP Gliwice układa się prawidłowo i skutkuje eliminowaniem
kłusowników z naszych wód, a także dyscyplinuje członków PZW którzy naruszali zasady ustawy o
rybactwie śródlądowym, lub Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb .
W dniu 1 październiku 2010 roku w miejscowości Mszana na
rozlewisku rzeki Szotówka ujawniono i zabezpieczono 272 metry
sieci (wontonów i drygawicy). Dzięki natychmiastowemu działaniu
znajdujące się w sieciach ryby zostały w stanie dobrym wpuszczone
do wody. Sieci zabezpieczono i przekazano uprawnionemu do
rybactwa.
W październiku 2010 przeprowadzono sprzątanie brzegów rzeki
Odry na terenie województwa opolskiego. Coroczna akcja sprzątania doprowadza brzegi rzeki Odry do
stanu jaki sobie życzą zastać wędkarze po przybyciu na łowisko. Zaśmiecenie brzegów nie jest tylko
winą wędkarzy! Niejednokrotnie jest to pozostałość po „Wielkiej Wodzie” jaka ostatnimi czasy
nawiedza nasz Kraj, w szczególności województwa południowe.
W dniu 9 listopada 2010 roku w miejscowości Gromiec na rzece Wiśle ujawniono, że bez
powiadomienia jako uprawnionego do rybactwa Okręgu PZW w Katowicach prowadzone są prace na
rzece Wiśle i w wyniku zamknięcia śluzy wstrzymywany jest na kilka godzin przepływ wody. Po
uzyskaniu tej informacji zostały wzmożone kontrole rzeki Wisły (odcinka bez wody) do zakończenia
prac remontowych.
W dniu 29 listopada 2010 roku w ramach nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką z
upoważnienia Komendanta PSR Pawła ZIEBURA kontrolę w Okręgu przeprowadził inż. Jerzy
Węgrzyn Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach.
Kontrola obejmowała :
1. Prawidłowość prowadzenia obowiązkowej dokumentacji określonej w regulaminie SSR, w
szczególności:
- notatki sporządzane przez strażników po przeprowadzonych w
terenie czynnościach kontrolnych..
- pokwitowania za odebrane ryby i przedmioty służące do ich połowu.
- pokwitowania za przekazanie odebranych ryb uprawnionym do rybactwa, a
przedmiotów służących do połowu do depozytu sądowego.
2. Prawidłowość i terminowość kwartalnych sprawozdań z działalności Społecznej Straży Rybackiej.
Kontrola nie wykazała uchybień w pracy działu Ochrony Wód i koordynowania prac Społecznej Straży
Rybackiej , a wszystkie punkty kontroli realizowane są bez zastrzeżeń.
Systematycznie zgodnie z ustawą składam sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej
Okręgu PZW w Katowicach Wojewodzie Śląskiemu Panu Zygmuntowi ŁUKASZCZYK oraz
Wojewodzie Małopolskiemu Panu Stanisławowi KRACIK .
Komendant SSR
Okręgu PZW w Katowicach
Andrzej Jania

