SPRAWOZDANIE
z ochrony wód ZO PZW w Słupsku za rok 2018
Społeczna Straż Rybacka działająca w okręgu słupskim realizowała
zadania ochrony wód na terenie powiatów: Bytów, Człuchów, Lębork,
Sławno, Słupsk
W roku 2018 w naszym okręgu zarejestrowanych było 270 społecznych
strażników, z czego 183 aktywnych, którzy łącznie wykonali 990 patroli,
w tym 138 z PSR i Policją. W trakcie tych działań skontrolowano 3583
osób, ujawniono 135 wykroczeń, za które nałożono 78 mandatów,
skierowano 20 wniosków do sądów, 11 spraw przekazano rzecznikom
dyscyplinarnym kół, pouczono 213 osób, zabezpieczono 667 m sieci.
Najczęściej popełnianymi wykroczeniami były: łowienie ryb niedozwoloną
metodą, łowienie bez uprawnień, łowienie wbrew warunkom zezwolenia.
Społeczni strażnicy nie tylko chronią, ale także pomagają przy
zarybieniach i przerzutach ryb w miejscach spiętrzeń, gdzie nie ma
przepławek. Przy wszystkich zarybieniach w swoim rejonie działania
pomagali strażnicy z wszystkich powiatów
W strukturach SSR okręgu słupskiego działają Komendanci
Powiatowi SSR w: Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Słupsku, oprócz nich
przy SSR w Słupsku działa jeszcze Grupa Szybkiego Reagowania, a
także Oddział SSR w Sławnie. Najlepsze wyniki uzyskali społecznicy z
powiatu bytowskiego i człuchowskiego.

Najskuteczniejsi strażnicy to

Kuczyński Dariusz, Jakubowiak Tomasz i Brudzikowski Wiesław.
Najaktywniejsi strażnicy w okręgu to Duniec Krzysztof, Braksator
Edward, Kluk Piotr.
Koszty łączne ochrony wód w okręgu w roku 2018 wyniosły 43806,16 zł,
w tym na wyposażenie dla SSR 4411,22 zł i zakup paliwa dla SSR –

5190,18 zł, delegacje strażników SSR – 19807,00 pozostałe koszty
14397,76 zł. Szczegóły dostępne w załącznikach. Dla 133 strażników
zarząd okręgu wydał zniżki na sumę 20615,00 zł.
W 2018 w każdym powiecie odbyły się szkolenia, w których
uczestniczyło 98 strażników. Niniejsze sprawozdanie powstało na
podstawie raportów sporządzonych przez komendantów powiatowych.
Na zakończenie, w imieniu ZO PZW i własnym, serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy efektywności
ochrony wód okręgu słupskiego a w szczególności kolegom społecznym
strażnikom z całego okręgu i z GSR, strażnikom zawodowym z PSR,
policjantom i służbom mundurowym, z którymi współpracowała SSR.
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