
 

 

 

ZESTAWIENIE ZARYBIEŃ   

PRZEPROWADZONYCH  W 2019 ROKU  NA  WODACH          

OKRĘGU  POLSKIEGO    ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO   

W GORZOWIE  WLKP. 
 

 Gmina Nazwa zaryb. Wody Gatunek i sortyment Ilość w kg/szt 

BARLINEK 

 

 

Barlineckie 

 

szczupak nar. wios.1 + 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

  130 kg 

  100 kg 

  131 kg 

    10 kg/ 1000 szt. 

Uklejowe lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

      4 kg 

    18 kg 

Zauklejowe szczupak nar. wios. 1+       4 kg 

Okunie sielawa wylęg   400 tyś szt. 

Głębokie lin kroczek 

szczupak nar. wios. 1+ 

karp kroczek 

sandacz narybek letni 

węgorz narybek 

    25 kg 

      5 kg 

    25 kg 

2000 szt. 

   2,5 kg/250 szt. 

Lutowo sandacz narybek letni 

węgorz narybek 

lin kroczek 

karp kroczek  

2000 szt. 

   2,5 kg/250 szt. 

    20 kg 

    25 kg 

Sitno (Moczydelskie) sandacz narybek letni 10 500 szt. 

Lubieszewko lin kroczek   150 kg 

BIERZWNIK Bierzwnik sum kroczek 

sandacz narybek letni 

szczupak nar. jesienny 

    10 kg 

 12 200 szt. 

  150 kg 

Szypa 

 

sum kroczek 

szczupak nar. jesienny 

      2 kg 

    10 kg 

Rokiet lin kroczek 

karp kroczek 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

  100 kg  

  120 kg  

  195 kg  

      5 kg/500szt. 

Piaski szczupak nar. jesienny 

sieja nar. jesienny 

węgorz narybek 

    50 kg 

 4 000 szt. 

      5 kg/500 szt. 

Zdrojno szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    40 kg 

    40 kg 

      2 kg/200szt. 



Zdroje 

 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

    40 kg 

    40 kg 

      2 kg/200szt. 

Chłodnickie 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    40 kg 

    40 kg 

      1 kg/100 szt. 

Kołki lin kroczek 

karp kroczek 

szczupak nar.wios.1+   

    70 kg 

    54 kg 

    80 kg 

Bez nazwy lin kroczek  

karp kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

    50 kg 

    10 kg 

    10 kg 

    30 kg 

Wygon lin kroczek  

płoć zaryb.( tarlak ) 

karp kroczek 

    50 kg 

  350 kg 

    13 kg 

BLEDZEW Zalew  Bledzewski 

 

sandacz narybek letni 

sum kroczek 

szczupak nar. jesienny 

 

18 000 szt. 

  152 kg  

  270 kg 

Bledzewskie sandacz narybek letni 

węgorz narybek 

5 800 szt. 

      1 kg/100 szt. 

Lipawki węgorz narybek       1 kg/100 szt.  

Chycina lin kroczek     75 kg 

Czyste Cisie karp kroczek 

węgorz narybek 

sieja nar. jesienny 

sielawa wylęg 

lin kroczek 

  140 kg 

    10 kg/1000 szt. 

4 000 szt. 

  400 tyś. szt. 

  100 kg 

BOLESZKOWICE Żwirownia  

Kaleńsko 

jaź narybek jesienny 

karaś pospolity kroczek 

karp kroczek 

lin kroczek 

2300 szt. 

  300 kg 

    50 kg 

  350 kg 

CHOSZCZNO Zalęcino lin kroczek 

karp kroczek 

okoń nar. jesienny 

szczupak nar. jesienny 

  150 kg 

    19 kg 

  100 kg 

  100 kg 

Piasecznik Stradzewo lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

    40 kg 

    30 kg 

      2 kg/ 200 szt. 

Sławęcin Sulino lin kroczek 

węgorz narybek 

szczupak nar. jesienny 

  100 kg 

      5 kg / 500 szt. 

    80 kg 



Raduń sandacz narybek letni 

lin kroczek 

węgorz narybek 

2 400 szt. 

     71 kg 

       5 kg / 500 szt. 

Smoleń sandacz narybek letni 

lin kroczek 

węgorz narybek 

6 900 szt. 

     23 kg 

    2,5 kg/ 250 szt. 

Klukom szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

   101 kg 

     95 kg 

    2,5 kg/ 250 szt. 

DESZCZNO  Glinik lin kroczek  

karp kroczek 

węgorz narybek 

sandacz narybek letni 

    30 kg 

  180 kg 

      5 kg/500 szt. 

35 000 szt. 

Żwirownia Karnin 

 

karp kroczek 

lin kroczek 

sandacz narybek letni 

szczupak nar. jesienny 

okoń narybek jesienny 

  450 kg  

  200 kg 

 18 600 szt. 

  200 kg 

  120 kg 

DOBIEGNIEW Wołogoszcz Duży sielawa wylęg 

lin kroczek 

  400 tys. szt. 

  110 kg 

Wołogoszcz Średni lin kroczek     20 kg 

Słowin lin kroczek     20 kg   

Ostrowica  szczupak nar. jesienny 

okoń nar. jesienny 

lin kroczek      

węgorz narybek    

karaś pospolity kroczek 

płoć zarybieniowa tarlak   

karp kroczek       

  200 kg 

  110 kg 

  355 kg   

     5 kg/ 500 szt. 

 100 kg   

   50 kg    

 250 kg                                                         

DĘBNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrowiec sandacz narybek letni 

lin kroczek 

węgorz narybek 

12 000 szt. 

  113 kg 

      5 kg / 500 szt. 

Warnice sandacz narybek letni 

lin kroczek 

węgorz narybek 

   1 500 szt. 

    10 kg 

      3 kg/ 300 szt. 

Rościn lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

    30 kg 

    12 kg 

      2 kg / 200 szt. 

Dolsk szczupak nar. wios. 1+ 

lin kroczek 

karaś posp. kroczek 

    60 kg 

  100 kg 

  100 kg 



Czaple szczupak nar. wios. 1+ 

lin kroczek 

karp kroczek 

    40 kg 

    55 kg 

  100 kg 

Miałkie szczupak nar. wios. 1+ 

karp kroczek 

    22 kg 

    40 kg 

Smolnica Mała szczupak nar. wios. 1+ 

lin kroczek 

      2 kg 

      3 kg 

Lipowo 

 

 

szczupak nar. wios. 1+ 

lin kroczek 

węgorz narybek 

      9 kg 

    88 kg 

      5 kg/500 szt. 

Duszatyń karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity roczek 

jaź kroczek 

    27 kg 

    60 kg 

    50 kg 

    50 kg 

    70 kg 

Barnówko karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

    26 kg 

    60 kg 

    50 kg 

    50 kg 

DRAWNO Adamowo lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

    75 kg 

    90 kg 

Grażyna 

 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

    50 kg 

    55 kg  

Rybnica lin kroczek       5 kg 

Kraśnik Duży lin kroczek       7 kg 

Kraśnik Mały lin kroczek       3 kg 

Pańskie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    60 kg 

  160 kg 

  179 kg        ????? 

      5 kg/500 szt. 

Trzebuń szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

sandacz narybek letni 

  150 kg 

  370 kg 

    12 kg/1200 szt. 

    14 500 szt. 

Dominikowo Duże 

 

 

 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

okoń narybek jesienny 

węgorz narybek 

    50 kg 

    35 kg 

    30 kg 

      2 kg/ 200 szt. 



DREZDENKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perskie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

karaś pospolity kroczek 

  100 kg 

  270 kg 

    70 kg 

    70 kg 

Goszczanowski Staw lin kroczek 

karp kroczek 

karaś pospolity kroczek 

węgorz narybek 

  100 kg 

  180 kg 

  100 kg 

      5 kg/500 szt. 

Łąkie (Witalskie) szczupak nar.  jesienny 

lin kroczek 

    21 kg 

    57 kg 

 

Gostomie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

    20 kg 

    35 kg 

Lubowo (Zagórze) szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    87 kg 

  110 kg 

      5 kg/500 szt. 

Lubowo (Morawy) 

 

 

węgorz narybek 

lin kroczek 

sandacz narybek letni 

      5 kg/500 szt. 

    77 kg 

10 500 szt. 

Kliczyno   lin kroczek     40 kg 

Irena ( Rąpino ) lin kroczek     60 kg 

GORZÓW  WLKP. Staw na Błotnej 

 

 

lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

karp kroczek 

okoń nar. jesienny 

  200 kg 

  200 kg 

  200 kg 

  100 kg 

Kanał Ulgi jaź kroczek 

lin kroczek 

karp kroczek 

karaś pospolity kroczek 

okoń dwulatek 

leszcz zaryb. ( tarlak ) 

płoć zaryb. ( tarlak ) 

  130 kg 

    50 kg 

  400 kg 

  150 kg 

  100 kg 

  215 kg 

  280 kg 

KŁODAWA 

 

 

 

 

Chłop Duży lin kroczek 

węgorz narybek 

    97 kg  

      2 kg/200szt. 

Chłop Mały lin kroczek     50 kg 

Grabino 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    53 kg 

    74 kg 

      2 kg/200 szt. 

Kłodawskie 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    61 kg 

    52 kg 

      2 kg/200 szt. 

Jezierzyce węgorz narybek       2 kg/200 szt. 



Lipy Duże sandacz narybek letni 

węgorz narybek 

    10 400szt. 

      2 kg/200 szt. 

Wełminko szczupak nar jesienny 

lin kroczek 

      7 kg 

      5 kg 

Wełmino Duże lin kroczek     16 kg 

Wojcieszyce lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

karaś pospolity kroczek 

    60 kg 

      5 kg 

      4 kg/400 szt. 

    50 kg 

Nierzym szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

karaś posp. kroczek 

  100 kg 

  100 kg 

    75 kg  

    85 kg 

Mrowino sandacz narybek letni 

węgorz narybek 

 3 500 szt. 

        2 kg/200szt. 

Mrowinko sandacz narybek letni 

węgorz narybek 

 3 800 szt.  

        2 kg/200 szt. 

Mokre węgorz narybek         1 kg/100szt. 

Ostrowite węgorz narybek       2 kg/200 szt. 

KRZĘCIN 

 

 

Czyste 

 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

lin kroczek 

karp kroczek 

    10 kg 

      2 kg/200 szt. 

    25 kg 

    35 kg 

Brudne Krzęcińskie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    30 kg 

    40 kg 

    50 kg 

  4 kg / 400 szt. 

Żeńsko 

 

szczupak nar. jesienny 

karp kroczek 

węgorz narybek 

lin kroczek 

    30 kg 

    90 kg 

      3 kg/ 300 szt. 

    30 kg 

Chłopowo szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

sielawa wylęg 

lin kroczek 

    80 kg 

      3 kg/300 szt. 

  400 tys. szt. 

  190 kg 

Przekolno D. lin kroczek 

karp kroczek 

    15 kg 

    30 kg 

Mielęcin 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    25 kg 

    30 kg 

    50 kg 

      2 kg / 200 szt. 



Tyrno węgorz narybek 

szczupak nar. jesienny 

karp kroczek 

      1 kg/ 100 szt. 

      5 kg 

    10 kg 

KRZESZYCE Stawy Piskorzno karp kroczek 

lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

  400 kg 

  200 kg 

  300 kg 

LUBISZYN Marwicko ( Wysoka ) szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

  180 kg     

  100 kg 

  250 kg 

      5 kg/ 500 szt. 

LUBNIEWICE Lubniewsko 

( Nakońskie ) 

lin kroczek 

szczupak nar. wios. 1+ 

sandacz narybek letni  

węgorz narybek 

  220 kg 

  152 kg 

7 900 szt. 

    18 kg 

Jarnatowskie lin kroczek 

karp kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś posp. kroczek 

węgorz narybek 

  140 kg 

  120 kg 

    50 kg 

    60 kg 

      5 kg 

Krajnik szczupak nar. jesienny 

lin kroczek  

    18 kg 

    24 kg 

MIĘDZYRZECZ Głębokie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

okoń narybek jesienny 

węgorz narybek 

sieja nar. jesienny 

sielawa wylęg 

  205 kg 

  110 kg 

    90 kg 

      5 kg/500 szt. 

4000 szt. 

  400 tyś. szt. 

Nietoperek Lewy węgorz narybek 

lin kroczek  

szczupak nar. jesienny 

      2 kg/200 szt. 

    80 kg  

    50 kg 

Zamkowe Przednie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

karaś pospolity kroczek 

    20 kg 

    50 kg   

      2 kg/200 szt. 

    59 kg 

Zamkowe Środkowe 
 

lin kroczek 

węgorz narybek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

 

    50 kg 

      2 kg/200 szt. 

    20 kg 

    59 kg 



Zamkowe Tylne węgorz narybek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

 

      2 kg/200 szt. 

    50 kg 

    20 kg  

    60 kg 

MYŚLIBÓRZ Białe 

 

 

sandacz narybek letni 

węgorz narybek 

lin kroczek 

karp kroczek 

10 000 szt. 

      5 kg/500 szt.  

   100 kg 

   110 kg 

Celno 

 

szczupak nar. wios. 1+ 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    18 kg 

    18 kg 

      2 kg / 200 szt. 

NOWOGRÓDEK 

POMORSKI 

Karsko Wielkie lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

    85 kg 

  150 kg 

      5 kg/500 szt. 

Kinickie lin kroczek     25 kg 

Cymbały lin kroczek     30 kg 

Blade lin kroczek       5 kg 

Ulejno sandacz narybek letni 7100 szt. 

Ściegieńsko  

 

lin kroczek     90 kg  

Parzeńsko lin kroczek     10 kg 

OŚNO LUB. 

 

Grzybno szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    23 kg 

    38 kg 

      2 kg/200 szt. 

Czyste Duże lin kroczek 

karp kroczek  

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

  170 kg 

  100 kg 

  200 kg 

    10 kg/1000 szt. 

Czyste Małe 

 

 

lin kroczek 

karp kroczek  

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

karaś pospolity kroczek 

  130 kg 

    30 kg 

  100 kg 

      5 kg/500 szt. 

  100 kg 

Imielno lin kroczek 

karp kroczek  

szczupak nar. jesienny 

okoń dwulatek 

karaś pospolity kroczek 

węgorz narybek 

  236 kg 

    80 kg 

  100 kg 

  100 kg 

  150 kg 

    10 kg/ 1000szt. 



PEŁCZYCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pełcz Duży 

 

 

sielawa wylęg 

lin kroczek 

węgorz narybek 

sieja narybek jesienny 

      1 mln. szt. 

  300 kg 

    17 kg/1700 szt. 

4 000 szt. 

Pełcz Mały lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

      5 kg 

      5 kg 

Stawne szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

węgorz narybek 

    10 kg 

    10 kg 

    20 kg 

   0,5 kg / 50 szt. 

Krzywe 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    20 kg 

    40 kg 

    40 kg 

   2,5 kg/250 szt.  

Panieńskie sandacz narybek letni 

lin kroczek 

4 300 szt. 

    50 kg 

Trzebień sandacz nar. letni 

lin kroczek 

4 700 szt. 

    40 kg 

Jan ( Zielone Oko ) lin kroczek     15 kg 

Sławno lin kroczek     10 kg 

Mogilno  lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

okoń narybek jesienny 

  150 kg 

  100 kg 

  100 kg 

PRZYTOCZNA Lubikowskie 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

sielawa wylęg 

sieja narybek jesienny 

węgorz narybek 

    60 kg 

  100 kg 

      1 mln. szt. 

6 000 szt. 

     12 kg/1200 szt.  

Rokitno szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

     25 kg 

     30 kg 

Wierzbno lin kroczek 

sandacz narybek letni 

     28 kg 

2 800 szt. 

Mniszek karp kroczek     17 kg 

Przytoczna sandacz narybek letni 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

4000 szt. 

    20 kg 

    77 kg 

      2 kg/200 szt.  

Płotkowe lin kroczek     24 kg 

PSZCZEW Miejskie ( Kochle ) lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    30 kg 

  250 kg 

      5 kg/ 500 szt. 



Szarcz Duży 

 

 

węgorz narybek  

sielawa wylęg 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

      4 kg/400 szt. 

  400 tys. szt. 

    55 kg 

    54 kg 

Szarcz Mały 

 

sandacz narybek letni 

lin kroczek 

2000 szt. 

    10 kg 

Stobno szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

    18 kg   

    49 kg     

Proboszczowskie lin kroczek       5 kg 

Cegielniane (Glinno) lin kroczek       6 kg 

Brzezie szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

lin kroczek 

karp kroczek 

    75 kg 

   2,5 kg/250 szt.  

  100 kg 

    50 kg 

Pieczniewo 

 

 

 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

lin kroczek 

karp kroczek 

    75 kg  

   2,5 kg/250 szt. 

  100 kg 

    50 kg 

Przydrożne  lin kroczek 

węgorz narybek 

szczupak nar. jesienny 

karp kroczek 

  100 kg 

      2 kg/200 szt. 

    50 kg 

    50 kg 

RECZ Rajsko I 

 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

sandacz narybek letni 

      4 kg 

    20 kg 

 1,25 kg/125 szt. 

     700 szt. 

Rajsko II 

 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

sandacz narybek letni 

      6 kg 

    15 kg 

 1,75 kg /175 szt. 

1000 szt. 

Żeliszewo szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    15 kg 

    40 kg 

    40 kg 

      1 kg/100 szt. 

RZEPIN 

 

 

 

Głębiniec szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

karaś pospolity kroczek 

  140 kg 

  100 kg 

    50 kg 

    75 kg 

Rzepsko 

 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

węgorz narybek 

    35 kg 

    30 kg 

      2 kg/200 szt. 



Długie karp kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

  152 kg 

  110 kg 

    70 kg 

Busko węgorz narybek 

lin kroczek  

szczupak nar. jesienny 

karp kroczek 

sandacz narybek letni 

      2 kg/200 szt. 

    60 kg 

    30 kg 

  100 kg 

7 000 szt. 

SANTOK 
 

Racze Duże lin kroczek     30 kg 

Racze Małe lin kroczek        3 kg 

SKWIERZYNA Glinianki w 

Murzynowie 

 

lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

karp kroczek 

okoń nar. jesienny 

  100 kg 

  150 kg 

  220 kg 

    91 kg 

SŁOŃSK Głęboczek 

 

karp kroczek 

lin kroczek 

węgorz narybek 

karaś pospolity kroczek 

    30 kg 

  150 kg 

      4 kg/400 szt. 

  150 kg 

Radachowskie węgorz narybek 

lin kroczek 

karp kroczek 

sandacz narybek letni 

      2 kg/200 szt. 

    60 kg 

    95 kg 

10 000 szt. 

SULĘCIN 

 

 

 

Ostrowskie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

węgorz narybek 

    20 kg 

    38 kg 

    35 kg 

      1 kg/100 szt.  

Kolejowe I 

 

 

 

karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. wios. 1+ 

węgorz narybek 

karaś pospolity kroczek 

  190 kg 

  148 kg 

  100 kg 

      2 kg/200 szt. 

  252 kg 

Kolejowe II węgorz narybek       2 kg/200 szt. 

 

Kolejowe III lin kroczek 

karp kroczek 

szczupak nar. wios.1+ 

węgorz narybek 

karaś pospolity kroczek 

  216 kg 

  190 kg 

  106 kg 

      2 kg/200 szt. 

  196 kg 

SŁUBICE 

 

 

 

Gnilec 

 

 

karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

    16 kg              

    75 kg 

    35 kg 

    50 kg 



 

 

Biskupice Duże 

 

 

karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś posp. kroczek 

    28 kg 

  150 kg 

    30 kg 

    50 kg 

Błędno karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

    16 kg              

    75 kg 

    30 kg 

    50 kg 

STRZELCE 

KRAJEŃSKIE 

 

 

 

 

 

Rydzek  Miałki szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    60 kg 

    60 kg 

    32 kg 

      2 kg/200 szt.  

Rydzek Głęboki szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

węgorz narybek 

    50 kg 

    60 kg 

    25 kg 

      2 kg/200 szt. 

Pielice szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp  kroczek 

węgorz narybek 

karaś posp. kroczek 

    50 kg 

    50 kg 

    27 kg 

      2 kg/ 200 szt. 

  154 kg 

Lipiogórskie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

szczupak nar. jesienny 

    50 kg 

    50 kg 

    25 kg 

    25 kg 

Gilów węgorz narybek 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

      2 kg/ 200 szt. 

    50 kg 

    50 kg 

    25 kg 

Świętno 

 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

    30 kg 

    50 kg 

    25 kg 

Kotanowo 

 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

    30 kg 

    60 kg 

    20 kg 

Tuczno 

 

 

 

węgorz narybek 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

      2 kg/ 200 szt. 

    50 kg 

    50 kg 

    75 kg 

Młyńskie lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

    70 kg 

    20 kg 



WITNICA Długie karp kroczek 

lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

    65 kg 

  200 kg 

  100 kg 

Rak karp kroczek 

lin kroczek 

    20 kg 

  100 kg 

Wielgie ( Gross ) szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

  140 kg 

  112 kg 

      8 kg/1800 szt. 

Ustronie szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    21 kg 

    14 kg 

      1 kg/ 100 szt. 

Przy POMie 

 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

węgorz narybek 

    21 kg 

    14 kg 

      1 kg/ 100 szt. 

Staw Miejski  karp kroczek 

lin kroczek 

karaś pospolity kroczek 

  400 kg 

  110 kg 

  432 kg 

ZWIERZYŃ ” Żwirka”- Przysieka 

 

 

 

  

karaś pospolity kroczek 

węgorz narybek 

karp kroczek 

szczupak nar. wios. 1+ 

lin kroczek 

płoć zarybieniowa 

  185 kg 

      5 kg/500 szt. 

  240 kg 

  112 kg 

  200 kg  

  385 kg 

Glinianka w 

Sarbiewie 

karaś pospolity kroczek     250 kg 

R Z E K I 

Słubice, Górzyca, 

Kostrzyn,  Dębno 

 

 

 

 

rzeka Odra - od 

ujścia  rzeki Pliszki  

do ujścia  rzeki  Myśli  

węgorz  narybek 

szczupak wylęg żerujący 

sandacz  narybek letni 

sum kroczek  

troć wędrowna smolt 

łosoś smolt 

jaź kroczek 

brzana narybek jesienny 

kleń narybek letni 

boleń narybek letni 

certa dwulatek 

miętus narybek jesienny 

    95 kg/9500 szt.  

  440 tys. szt. 

    91 000 szt. 

     330 kg 

  4 110 szt. 

  2 340 szt. 

     205 kg  

  1 700 szt. 

16 000 szt. 

12 800 szt. 

  2 800 szt. 

  1 300 szt. 

Sulęcin Postomia pstrąg pot. nar. wios. 1+   2 500 szt. 

Ośno Lubuskie, 

Słońsk 

Ośnianka ( Łęcza ) pstrąg pot. nar. wios. 1+   1 500 szt. 

Strzelce Kraj.  Pełcz pstrąg potok. nar. wios.1+   4 800 szt.      



Dębno 

 

 

Myśla - od dopływu z 

jeziora Białego do 

ujścia do rzeki Odry   

jaź kroczek 

lipień narybek jesienny 

szczupak nar. jesienny 

kleń narybek letni 

       30 kg 

     500 szt. 

       63 kg 

  2 000 szt. 

Międzychód, 

Przytoczna, 

Skwierzyna, 

Stare Polichno 

Rzeka Warta 11 - od  

Strugi Barlińskiej do 

ujścia rz. Noteci  do 

Warty  

 

 

węgorz  narybek 

troć wędrowna smolt 

łosoś smolt 

szczupak wylęg żerujący 

jaź narybek jesienny 

jaź kroczek 

certa dwulatek 

sum kroczek 

sandacz narybek letni 

kleń narybek letni 

boleń narybek letni 

   30 kg/3000 szt. 

    2 000 szt. 

    1 000 szt. 

150 000 szt. 

    1 000 szt. 

     204 kg 

  2 800 szt.    

     150 kg 

60 000 szt. 

26 000 szt. 

  8 400 szt. 

Santok,  Gorzów, 

Bogdaniec, Witnica    

Rzeka Warta 12 - od  

ujścia rz. Noteci  do  

ujścia  do rz. Odry  z 

wyłączeniem odcinka 

Parku Narodowego 

 ,, Ujście Warty ”    

jaź kroczek 

węgorz  narybek 

troć wędrowna smolt 

łosoś smolt 

certa dwulatek 

szczupak wylęg żerujący 

sandacz narybek letni 

sum kroczek 

kleń narybek letni 

boleń narybek letni 

     190 kg  

 41 kg/ 4100szt. 

   2 000 szt. 

   1 000 szt. 

   2 100 szt. 

195 tys.szt. 

 50 000 szt. 

      150 kg 

 20 000 szt. 

   7 900 szt. 

Drezdenko, 

Zwierzyń, Santok 

Noteć - od ujścia 

Drawy  do ujścia  do  

rzeki Warty  

jaź kroczek 

kleń narybek letni 

boleń narybek letni 

certa dwulatek 

szczupak nar. jesienny 

sandacz narybek letni 

        60 kg 

   7 000 szt. 

   4 400 szt. 

   1 800 szt. 

      230 kg 

 11 000 szt. 

Dobiegniew 

 

 

Drawa - od  dolnej  

granicy  

Drawieńskiego Parku 

Narodowego  do  

ujścia do rz. Noteć  

pstrąg pot. nar. wios.1+ 

troć wędrowna nar. letni 

lipień  nar. wiosenny 1+   

certa dwulatek 

 10 250 szt. 

 14 900 szt. 

   7 150 szt. 

   1 100 szt. 

Międzyrzecz, 

Bledzew,  

Skwierzyna 

Obra - od mostu w 

Rybojadach do ujścia 

do rzeki Warty  

jaź kroczek       221 kg 

Kłodawa, Zwierzyń 

 

Santoczna - od ośr. 

Zakł. Energ. do  ujścia  

do  Polki  

pstrąg potokowy narybek 

wiosenny 1+ 

  4 800 szt. 



Kłodawa, 

Gorzów Wlkp. 

Kłodawka pstrąg potokowy narybek 

jesienny 

  3 000 szt. 

Rzepin, Słubice Ilanka - od Rzepina 

do  progu  w  

Rybocicach  

pstrąg pot. nar. wios. 1+ 

lipień nar. jesienny  

  4 400 szt. 

     500 szt.     

 

ZARYBIENIA  WYKONANE  POZA  PLANEM 
 

Gmina Nazwa zaryb. Wody Gatunek i sortyment Ilość w kg/szt 

BARLINEK Lutowo/Głębokie sandacz nar. letni 10 000 szt.           

Sitno - Moczydelskie  sandacz nar. letni 

okoń dwulatek 

20 000 szt. 

   118 kg                 11 

Chmielowe   

 

szczupak handlowy 

karp handlowy 

lin kroczek 

lin kr./karaś posp. kr 

karp handlowy 

   100 kg                   2 

   400 kg                   2 

   150 kg                   2 

   150 kg                   2 

    125 kg                   2 

BLEDZEW Lipawki sandacz nar. letni 

karp kroczek 

  10 200 szt.  

   260 kg                      

Zalew Bledzewski szczupak nar. jesienny 

szczupak nar. jesienny 

     60 kg                    5 

   100 kg                 12 

BOGDANIEC  Stawy Trzy Młyny karp kroczek      58 kg                 14    

BIERZWNIK Piaski sielawa wylęg 

karp kroczek 

   400 tys. szt.          

   150 kg 

Wygon karp kroczek    100 kg                 16 

Rokiet karp kroczek    100 kg                 16 

Kołki karp kroczek      50 kg                 16 

Zdrojno karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś pospolity kroczek 

    100 kg 

    150 kg 

      60 kg 

      80 kg 
 

CHOSZCZNO Raduń 

 

 

sandacz nar. wios. 1+ 

sandacz nar. letni 

     90 kg                   4 

 8 000 szt. 

Smoleń sandacz nar. letni  8 000 szt. 

DRAWNO Adamowo szczupak nar. jesienny      50 kg                   8 

Dominikowo Duże sielawa wylęg    400 tyś. szt. 

Trzebuń sandacz nar. letni   15 500 szt. 

DREZDENKO Goszczanowski Staw karp kroczek 

lin kroczek 

karp kroczek 

   200 kg                 10                 

   200 kg 

   100 kg 

Irena karp kroczek    130 kg                   9 



Lubowo ( Morawy ) sandacz nar. letni 7 500 szt. 

DOBIEGNIEW 

 

 

 

 

Słowin karp kroczek 

szczupak nar. jesienny  

lin kroczek 

węgorz narybek 

     95 kg              

   120 kg  

   150 kg 

       5 kg/500 szt. 

GORZÓW WLKP. Staw przy ul. Błotnej karp kroczek 

lin kroczek 

szczupak nar. jesienny 

   240 kg                   8 

   100 kg                   8 

     50 kg                   8 

Kanał Ulgi lin kroczek 

karp kroczek 

   150 kg                  

   150 kg                  

KŁODAWA 

 

 

Wojcieszyce 

 

 

 

lin kroczek 

karp kroczek 

karaś pospolity kroczek 

   200 kg 

   100 kg   

   150 kg 

Mrowino sandacz nar. letni      20 000 szt. 

Grabino lin kroczek       26 kg 

Mrowinko sandacz nar. letni      20 000 szt.        

Kłodawskie lin kroczek    300 kg 

Lipy Duże sandacz nar. letni      20 000 szt. 

Chłop Duży 

 

lin kroczek 

karaś posp. kroczek 

   150 kg 

   150 kg 

Wełmino Duże lin kroczek 

karp kroczek 

   170 kg 

     80 kg 

Jezierzyce lin kroczek      25 kg 

Ostrowite lin kroczek      25 kg 

rzeka Santoczna pstrąg pot. nar. letni  10 000 szt. 

rzeka Kłodawka pstrąg pot. nar. letni  12 500 szt. 

KRZĘCIN Brudne / Krzęcińskie lin kroczek      80 kg                   6 

LUBNIEWICE Lubniewsko 

 

sandacz narybek jeś. 

sandacz nar. letni 

     53 kg 

    40 000 szt.  

Krajnik sandacz nar. letni 

węgorz narybek 

karp kroczek 

lin kroczek 

karaś posp. kroczek 

    20 000 szt. 

       5 kg / 500 szt. 

   150 kg 

   100 kg 

     50 kg 

MYŚLIBÓRZ Rościn  sandacz narybek letni 10 000 szt.              

MIĘDZYRZECZ Nietoperek Lewy jesiotr syberyjski zar. 

lin kroczek 

karp kroczek 

     70 kg                  1 

   155 kg 

   108 kg  

Głębokie pstrąg tęczowy zaryb.    110 kg 

rzeka Obra płoć nar. jesienny    200 kg                  3  



Zamkowe Przednie karp kroczek    130 kg 

Zamkowe Środkowe karp kroczek    130 kg 

Zamkowe Tylne karp kroczek    130 kg 

NOWOGRÓDEK 

POMORSKI 

Karsko Wielkie 

 

lin kroczek    120 kg                   15          

Parzeńsko 

 

 

 

płoć zaryb. ( tarlak ) 

lin kroczek  

karaś pospolity kroczek 

okoń narybek jesienny 

szczupak nar. jesienny 

   135 kg 

   310 kg 

     80 kg 

     83 kg 

     90 kg 

Ulejno sandacz nar. letni 10 000 szt. 

OŚNO rzeka Łęcza pstrąg pot. narybek 

letni 

10 000 szt.        

PRZYTOCZNA 

 

 

 

Przytoczna sandacz nar. jesienny 

sandacz nar. letni 

karp kroczek 

     41 kg 

16 000 szt.                      

   133 kg           

Wierzbno 

 

 

 

lin kroczek 

karp kroczek 

płoć zarybieniowa 

szczupak nar. jesienny 

szczupak nar. wios. 1+ 

sandacz nar. letni 

węgorz narybek 

     97 kg 

   300 kg 

     20 kg 

     43 kg 

     78 kg 

16 000 szt. 

       5 kg/ 500szt. 

Płotkowe karp kroczek    100 kg 

PEŁCZYCE 

Panieńskie sandacz nar. letni 10 000 szt. 

Pełcz Duży szczupak nar. jesienny    100 kg 

Stawne węgorz narybek        1 kg/100szt. 

RECZ Rajsko I 

 

lin kroczek 

karp kroczek 

karaś posp. kroczek 

sandacz nar. letni 

   100 kg  

   150 kg    

   100 kg    

       8 000 szt. 

Rajsko II sandacz nar. letni 

lin kroczek 

karp kroczek 

karaś posp. kroczek 

       8 000 szt. 

   100 kg  

   150 kg    

   100 kg    

RZEPIN Długie 

 

lin kroczek 

karp kroczek 

szczupak nar. jesienny 

karaś posp. kroczek 

   105 kg                 13 

     50 kg                 13 

   100 kg                 13 

     75 kg                 13 

Busko sandacz nar. letni 20 000 szt. 

rzeka Ilanka pstrąg pot. nar. letni 12 500 szt. 



STRZELCE Pielice lin kroczek 

karp kroczek 

      62 kg                  7 

   100 kg                   7 

rzeka Pełcz pstrąg pot. nar. letni    10 000 szt. 

SULĘCIN  Ostrowskie 

 

karaś pospolity kroczek 

szczupak nar. jesienny 

lin kroczek 

karp kroczek 

   179 kg                            

     39 kg 

   252 kg 

   400 kg 

rzeka  Postomia pstrąg pot. nar. letni  10 000 szt. 

SŁOŃSK Radachowskie sandacz nar. letni  52 000 szt.                                 

WITNICA Ustronie 

 

karp kroczek        24 kg             

Gross  
sieja narybek jesienny 

karp kroczek 

  5 000 szt. 

     190 kg 

Przy Pomie karp kroczek       24 kg 
 

 

 

 

 

DZIAŁ  ZAGOSPODAROWANIA  WÓD     

 

10 styczeń 2020 r. 

 

Piotr Tomkowiak 

Mateusz Kotowicz 

Michał Kondratowski 

 
 


