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I Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku, ale już trzeci z kolei numer Newslett era, 
w którym znajdziecie między innymi: podsumowanie wyników współzawodnictwa sporto-
wego w roku 2017. Poznacie nazwiska najlepszych wędkarzy we wszystkich dyscyplinach i 

kategoriach rozgrywanych w naszym Okręgu, także w kategoriach młodzieżowych. 
W materiałach Grzegorzach Rutkowskiego znajdziecie informacje o tym, jak świętowali naj-
lepsi młodzieżowcy, gdzie i na jakie gale zostali zaproszeni wspólnie ze swoimi opiekunami. 

Zobaczycie, jak dostrzeżono i uhonorowano ich trud. W zamierzeniach do pracy z młodzieżą 
dowiecie się, jak można we właściwy sposób zająć się założeniem i poprowadzeniem szkółki 
młodzieżowej oraz systematyczną pracą z młodzieżą. Jaki budować podstawy i fundamenty 
do przygotowań kadrowego zaplecze naszego Okręgu i Związku i otrzymać dofi nansowanie 

ze środków Okręgowego Funduszu Młodzieży.
Czas zająć się także najważniejszymi wydarzeniami Związku z końca 2017. Z wywiadu 

z Teodorem Rudnikiem dowiecie się jak nowy prezes ZG PZW widzi dalszą drogę dla nasze-
go Związku. Wiele istotnych zmian wprowadziły zmiany w Statucie Związku. Istotne zmia-
ny dot. funkcji rzeczników dyscyplinarnych. Mogą być oni członkami władz lub działaczami 
traktowanymi na prawach władz PZW. Nie wolno jednak łączyć funkcji rzecznika z innymi 

funkcjami w zarządach.  Zarządy kół utraciły prawo do usprawiedliwiania przerw w opła-
caniu składek i zwolnieniu z opłaty wpisowego. W sposób istotny zmieniły się uprawnienia 
do ulg z tytułu osiągnięcia wieku 60 lat przez panie i 65 lat przez mężczyzn. Nowe uregu-
lowania wymagają posiadania odpowiedniego udokumentowanego stażu członkowskiego w 

PZW. Realizując uchwały XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów doczekaliśmy się uchyle-
nia obowiązku prowadzenia rejestrów połowów. Forma rezygnacji z prowadzenia tego obo-

wiązku spotkała się z zadowoleniem naszych wędkarzy ale z nieufnością i krytyką wędkarzy 
innych okręgów, szczególnie należących do tz w. Strefy I. Strefa ta przeszła istotna metamor-
fozę. Jeden z byłych okręgów Strefy I usiłował narzucić bardzo wysoką „składkę okręgową”, 

wielokrotnie wyższą niż faktyczne koszty utrzymania naszych  wód. W rezultacie reakty-
wowano tz w. „Strefę Dolnośląską” (Legnica-Wałbrzych-Wrocław) ze „składką okręgową” 

152 zł , a okręgi w Legnicy i Wałbrzychu zawiesiły na rok swoje członkostwo w Strefi e I. Do 
Strefy I wszedł jako nowy Okręg w Elblągu. W śród czterech aktualnych uczestników Strefy 

I wszystkie zachowały swoje autonomiczne prawo do wysokości „składek okręgowych” no po-
ziomie wynikającym z kosztów utrzymania własnych wód bez niczyjej ingerencji.  Funkcyjni 
członkowie Zarządu Okręgu nie próżnowali od początku roku. Zainicjowano m.in. spotkanie 
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, która jako koordynator działań poszczególnych 

nadleśnictw mogła przyśpieszyć proces uzgodnień w sprawach dróg dojazdowych do akwe-
nów przy terenach leśnych oraz miejsc do czasowego postoju pojazdów dla wędkujących. 

Niestety kilkanaście dni po tym spotkaniu odwołano ze stanowiska dyrektora regionalnego 
zanim zostały zrealizowane wspólne ustalenia w tej sprawie. Społeczna Straż Rybacka odbyła 

coroczne spotkanie robocze z przedstawicielami Państwowej Straży Rybackiej. W spotkaniu 
uczestniczył także pan Grzegorz Kołodziej przedstawiciel Wydziału Obronności i Odnowy 

Mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Czekamy na realizację 
wspólnego planu walki z kłusownictwem na wszystkich użytkowanych przez nas wodach 

i we współpracy z wszystkimi służbami zobowiązanymi do walki z tego rodzaju patologiami. 
I na koniec przed nami wiosna, a topniejący śnieg odkrywa liczne śmieci wzdłuż linii brzego-
wych i dróg dojazdowych do zbiorników. Włączmy się w sprzątanie świata i nie dopuśćmy do 

roznoszenia przez zwierzyną wirusów i chorób rozpowszechnianych przez rozrzucone i nie 
sprzątnięte śmieci.

Beata Gacek

Informator PZW Okręg Zielona Góra
ul. Bartosza Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, e-mail: redakcja@pzw.zgora.pl 
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Oczekuję inicjatyw 
Rozmowa z Teodorem Rudnikiem  Prezesem Zarządu Głównego  

Polskiego Związku Wędkarskiego 
- Panie Prezesie na począt-
ku naszej rozmowy gratu-
luję wygrania wyborów na 
Walnym Zjeździe Polskiego 
Związku Wędkarskiego. 
Koleżanki i koledzy od razu 
po wyborach zaczęli się 
zastanawiać co nas czeka.  
Jakie Pan przewiduje zmia-
ny w działaniach i pracach 
Związku?
- Na początek chciałbym po-
wiedzieć, że Polski Związek 
Wędkarski to nie tylko prezes 
ale przede wszystkim okręgi 
i sami wędkarze. To od nich 
powinna wyjść inicjatywa. 
Dlatego czekam na ich pro-
pozycje. Te które pojawiają 
się w mediach społecznościo-
wych „Niech PZW to zrobi 
czy tamto!” traktuję jako taki 
koncert życzeń . Członkowie 
muszą  pamiętać, że PZW 
działa w określonej rzeczywi-
stości prawnej i pewnych dzia-
łań nie może przeprowadzać.  
Nie można łamać prawa. Poza 
tym część z tych propozycji 
wynika z braku znajomości 
przepisów prawnych wśród 
naszych członków.

- Czyli czego Pan oczekuje 
od wędkarzy ?  
-Chodzi o inicjatywy doty-
czące: przepływu informacji 
w związku, edukacji wędkar-
skiej. Chodzi o to  żeby nasi 
członkowie wiedzieli na jakich 
zasadach PZW użytkuje wody, 
co to jest umowa z RZGW 
(rozmowa przeprowadzona 
została przed zmianami w 
ustawie) co jest w umowie. 
Z tego wynika,co możemy a 
czego nie możemy. 

- Co łowiskami „no kill” ?
- To sprawa okręgów i wędka-
rzy. Umowę na dzierżawę wód 
podpisują przecież okręgi.

- A jak zapatrują się na to 
wędkarze?
-Wędkarze zgłaszają do mnie 
postulat aby w każdym okręgu 
zrobić jedno lub dwa łowiska 
„no kill”. Uważam , że ten 
problem należy rozwiązać  w  
okręgach.  My decyzję okrę-
gów będziemy szanować. To 
według mnie najlepsze rozwią-
zanie. Odgórnymi decyzjami 
nie usatysfakcjonujemy ani 
tych którzy wypuszczają rybę 
po złowieniu ani tych którzy 
zabierają ją ze sobą. 

- Okręg w Zamościu, jako 
pierwszy w kraju wprowa-
dza składkę „no kill” .Czy 
według Pana Prezesa to 
rozwiązanie ma szansę po-
wodzenia?
- O tym dowiedziałem się z 
mediów. Nikt z okręgu nie kon-
sultował tego z nami. Rozma-
wiałem natomiast z prezesem 
okręgu i powiem szczerze sam 
jestem ciekaw czy ten pomysł 

zostanie zaakceptowany przez 
wędkarzy. Przez najbliższy 
rok  będziemy to obserwować. 
Jeżeli ta inicjatywa zostanie 
podjęta przez inne okręgi, 
będziemy się zastanawiać 
co dalej w tej sprawie. Potem 
podejmiemy decyzję. 

- Na koniec naszej rozmowy 
chciałam zapytać Pana Pre-
zesa co zrobić, żeby przycią-
gnąć młodzież do naszego 
stowarzyszenia ?
- Struktura naszego związku 
wygląda mniej więcej tak: jest 
sporo grono osób starszych 
. Ich przygoda zaczęła się 
młodości kiedy zaczynali węd-
kować. Potem  zniknęli na kilka 
lat, bo zainteresowali się płcią 
przeciwną i założyli rodziny. 
Po pewnym czasie okazuje 
się, że  małżonka ma trochę 
inne oczekiwania niż mąż a 
ten nagle sobie przypomina 
o zapomnianych wędkach w 
piwnicy.  To one nagle dają mu 

poczucie wolności od pewnych 
zobowiązań domowych .  Tak 
najczęściej wygląda historia 
członka  naszym związku. 
Mówiąc na poważnie potrze-
bujemy edukacji młodego 
człowieka o środowisku wod-
nym. On musi się dowiedzieć 
co żyje w wodzie , jak się tym 
obchodzić i jak się zachować 
nad wodą. Szkoła nie uczy co 
jest dobre dla naszego zdrowia 
a tym bardziej jak zachować i 
obchodzić się ze środowiskiem 
wodnym. Z przykładów wiem, 
że tam gdzie prowadzone są 
takie zajęcia młodzi ludzie 
są tym wręcz zafascynowani 
wędkarstwem. Gdyby udało się 
wprowadzić takie zajęcia na 
stałe to z tej młodzieży mieliby-
śmy godnych następców. 

-Dziękuję bardzo za rozmo-
wę.
- Dziękuję.

(bg)
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W P I S O W E   P O   3 0   K W I E T N I A

 Strefa I
Z dniem 1 stycznia 2018 roku okręgi PZW Wałbrzych, Legnica i 

Słupsk zawiesiły swoją przynależność do Strefy I na rok. Pod ko-
niec 2018 roku będziemy wiedzieć, czy z rokiem 2019 wracają do 
porozumienia, czy występują ze Strefy. Do porozumienia przystą-
pił jednak Okręg PZW w Elblągu. W 2018 roku, w ramach poro-
zumienia i opłacenia składek w naszym Okręgu BEZ DODATKO-
WYCH OPŁAT wędkujemy w Okręgu PZW Nadnoteckim w Pile, 
Okręgu PZW w Jeleniej Górze i Elblągu. Należy jednak pobrać 
bezpłatne zezwolenie na wody tych okręgów. Można to zrobić w 
Okręgu do którego udajemy się na ryby, lub w biurze Okręgu w 
Zielonej Górze przy Głowackiego 9. 

Porozumienia 50/50
Na rok 2018 Okręg podpisał porozumienia tzw. 50/50 z okrę-

gami: Koszalin, Poznań, Szczecin, Kalisz i Katowice. Oznacza to, 
iż opłacając 50% składki członkowskiej na ochronę i zagospodaro-
wanie wód tych okręgów otrzymujemy zezwolenie na wody tego 
okręgu. 

Okręg PZW Wody nizinne Wody górskie i nizinne
Koszalin 114 zł 132 zł
Szczecin 72 zł 89 zł
Katowice - 75 zł
Poznań - 95 zł
Kalisz - 74 zł

 Porozumienie z Gorzowem
Jak co roku, Okręg Zielona Góra podpisał porozumienie z 

Gorzowem, na tych samych zasadach. Mimo szczerych chęci 
nigdy nie uda nam się podpisać porozumienia tzw. „zerowe-
go”, aby wędkarze w lubuskim mogli wędkować w ramach 
jednej opłaconej składki. PZW Gorzów składkę członkowską 
na ochronę i zagospodarowanie wód ma 80 zł  wyższą niż w 
naszym Okręgu. W przypadku podpisania przez Gorzów ta-
kiego porozumienia, gro wędkarzy (zwłaszcza tych z przygra-
nicznych kół) przepisałaby się do naszego Okręgu, a wędkowa-
ła w całym województwie. Jedyne co udało się wypracować i 
funkcjonuje od kilku lato to porozumienie na zezwolenia okre-
sowe i „jedną wodę”.

MAMY JEDNOLITE SKŁADKI 
OKRESOWE NA WODY 

W OBU OKRĘGACH:

a za 1 dzień z brzegu i z lodu 10,00 zł

a za 7 dni z brzegu i z lodu 20,00 zł

a za 14 dni z brzegu i z lodu 30,00 zł

Opłata roczna na jedną wybraną wodę w Gorzowie  
z 50% zniżką – 55 zł.

Zgodnie ze statutem uchwalonym 15 marca 2017 na przez Nad-

zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów osoby, które nie opłacą 

składki członkowskiej do 30 kwietnia tracą członkostwo w PZW. 

Skutkuje to tym, że osoba chcąca opłacić składki po 1 maja MUSI 

opłacić wpisowe w wysokości 25 zł. W poprzednim Statucie ist-

niał zapis, który umożliwiał zarządom kół, uznanie opóźnienia za 

usprawiedliwione i nie pobieranie tej opłaty. Nowy Statut nie do-

puszcza takiej możliwości. Bezwzględne KAŻDY skarbnik w KAŻ-

DYM kole od 1 maja doliczy do składek 25 zł wpisowego.
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WYSOKOŚC SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W ROKU 2018

Rodzaj składki
Wpisowe (tylko 

nowi członkowie 
i WSZYSCY po 30 

kwietnia)
Członkowska  

Członkowska na 
ochronę i zago-

spodarowanie wód 
(„okręgowa”) 

Razem (bez 
wpisowego) 

Razem po 30 
KWIETNIA i nowy 

członkowie
Uwagi

Podstawowa 25 zł 86 zł 125 zł 211 zł 236 zł

Ulgowa: - mężczyzni 
65+ Bez stażu 10 lat 
w PZW

25 zł 86 zł 85 zł 171 zł 196 zł Staż poniżej 10 lat

Ulgowa: - mężczy-
zni 65+ Tylko przy 
dziesięcioletnim 
stażu w PZW (staż 
się sumuje)

25 zł 43 zł 85 zł 128 zł 153 zł 
Obowiązek 10-let-
niego stażu w PZW 
(suma wszystkich lat)

Ulgowa: - kobiety 
60+ Bez stażu 10 lat 
w PZW

25 zł 86 zł 40 zł 126 zł 151 zł Staż poniżej 10 lat

Ulgowa: - kobiety 
60+ Tylko przy 
dziesięcioletnim 
stażu w PZW (staż 
się sumuje)

25 zł 43 zł 40 zł 83 zł 108 zł 
Obowiązek 10-let-
niego stażu w PZW 
(suma wszystkich lat)

Ulgowa: - kobiety (do 
60 lat) 25 zł 86 zł 40 zł 126 zł 151 zł  

Ulgowa: - kobiety 
odznaczone srebrną i 
złotą odznaką PZW

25 zł 86 zł 1 zł 87 zł 112 zł  

Ulgowa: - młodzież 
szkolna i studenci 
16-24 lat

25 zł 43 zł 40 zł 83 zł 108 zł Aktualna legitymacja 
szkolna lub studencka

Ulgowa: - srebrna 
odznaka PZW 25 zł 43 zł 80 zł 123 zł 148 zł  

Ulgowa: - złota 
odznaka PZW 25 zł 43 zł 73 zł 116 zł 141 zł  

Ulgowa: - złota 
odznaka PZW z 
wieńcami

25 zł 22 zł 1 zł 23 zł 48 zł  

Ulgowa: - powyżej 
75 lat 25 zł 43 zł 1 zł 44 zł 69 zł 

Przy dziesięcioletnim 
stażu, gdy poniżej to 
członkowska 86 zł

Ulgowa: - członek 
uczestnik do 16 lat 0 zł 22 zł 5 zł 27 zł 27 zł Członek uczestnik do 

ukończonych 16 lat.

Honorowy Członek 
PZW   -  - - zł - zł Bezpłatne zezwolenie

Jeden akwen 25 zł  wg tabeli 75 zł   
Składka członkowska 
wg wieku lub odzna-
czenia

Porozumienia 
50/50   - 80 zł   

Opłacona skład-
ka członkowska i 
„okręgowa” w okręgu: 
Katowice, Poznań, 
Kalisz, Koszalin lub 
Szczecin

Porozumienia 
Gorzów 1 akwen   - 37 zł   

Opłacona skład-
ka członkowska i 
„okręgowa” w okręgu 
Gorzowskim
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Podsumowanie sezonu sportowego         2017 w Okręgu.
Sezon 2017 w naszym 
Okręgu dobiegł końca. 
Odbyło się się wiele 
zawodów na szczeblu 
Okręgu oraz w kołach. 

Wędkarze w kilku dyscypli-
nach rywalizowali na Mistrzo-
stwach Okręgu, w klasyfikacji 
Grand Prix Okręgu, Młodzie-
żowego Pucharu Okręgu w 
Olimpiadach Sportów Węd-
karskich czy też zawodach 
towarzyskich, jak Złota Rybka 
czy zawody karpiowe.

a a a

Sezon Mistrzowski otworzy-
liśmy Morskimi Mistrzostwa-
mi Okręgu rozgrywanymi 
w Łebie. Zawodnicy rywali-
zowali przez dwa dni i tytuł 
Mistrzowski wywalczył kol. 
Szymon Piekarski z koła nr 
10 w Zielonej Górze. Wice-
mistrzem Okręgu został kol. 
Sylwester Popczyk z koła nr 1 
w Krośnie, a „pudło” zamknął 
kol. Jarosław Kałek z krośnień-
skiej „trójki”.

a a a

Kolejne były Spławikowe 
Mistrzostwa Okręgu Kobiet i 
Juniorów. Zawodnicy rywali-
zowali na Obrzycy w Górzy-
kowie.

a a a

Mistrzynią Okręgu w kate-
gorii Kobiet została kol. Beata 
Szulczewska z koła PZW w 
Tuplicach, przed Anną Rogu-
ską-Jurek z Zielonej Góry nr 
2 i przed Alicją Jankowiak z 
koła nr 3 w Gubinie.

a a a

W kategorii Kadetów U-15 
Mistrza Okręgu wywalczył 
kol. Oskar Bojkowski z Lubska 
nr 1, przed Marcelem Jędra-
szakiem z koła nr 8 w Nowej 
Soli i kol. Kacprem Karpiń-
skim z Zielonej Góry nr 53.

a a a

Mistrzem Okręgu w katego-
rii Juniorów U-20 został kol. 
Sebastian Siekierski. Wice-
mistrzem został kol. Mariusz 

Domański z zielonogórskiej 
„dziesiątki”. Podium zamknął 
Jakub Graczyk z koła nr 1 w 
Lubsku.

a a a

W najstarszej kategorii Mło-
dzieży U-25 Mistrzem Okręgu 
został kol. Marcin Runowski 
z koła nr 8 w Żarach, przed 
Tomkiem Płocha z gubińskiej 
„jedynki” i przed Pawłem 
Siembidą z Żagań koło nr 1.

a a a

W dniach 12-13 maja 
odbyła się Okręgowa Olim-
piada Młodzieży w sportach 
wędkarskich. Rozegrana w 
3 kategoriach: U-12, U-14 i 
U-16. Najmłodszą kategorię 
wygrał kol. Bartosz Szymczak 
z Lubska nr 1 przed kol. Klau-
dią Szczerbatą, także z tego 
koła. W kategorii U-14 wygrał 
kol. Maciej Niewiadomski z 
koła nr 1 w Lubsku przed kol. 
Kacprem Karpińskim z koła nr 
53 w Zielonej Górze. Najstar-
szą kategorię, U-16 wygrał kol. 
Michał Małyszko z koła nr 3 w 
Lubsku przed kol. Marcinem 
Ksiuk z Lubsko 1.

a a a

Spławikowe Mistrzostwa 
Okręgu Seniorów  odbyły 
się w dniach 27-28 maja na 
Odrze w Nowej Soli. Mistrzem 
Okręgu w tej kategorii został 
kol. Tomasz Sandecki z PKM 
Gubin przed kol. Zbigniewem 
Trubiłowiczem (koło nr 1 Zie-
lona Góra) i przed kol. Krzysz-
tofem Sendlakiem  z Łęknicy. 
Mistrzostwa odbywały się 
w ramach cyklu Grand Prix 
Okręgu.

a a a

Następnie o Mistrzostwo 
Okręgu walczyły teamy w 
kategorii spinningowej na je-
ziorze Łagowskim. Dwudnio-
we zmagania wygrał i zdobył 
tytuł Mistrza Okręgu Team w 
składzie kol. Maria Purczyń-
ska i kol. Jarosław Bryndzej  z 
Wędkarskiego Klubu Sporto-
wego Perfekt. Wicemistrzem 

Okręgu został Team z koła nr 
5 w Świebodzinie w skła-
dzie kol. Łukasz Doering i 
kol. Eryk Żytka. Na trzecim 
miejscu podium stanął Team 
z zielonogórskiej „dziesiątki” 
w składzie kol. Grzegorz Woź-
niczka i kol. Jerzy Łaboński. 

a a a

Spinningowe Mistrzostwa 
Okręgu zostały rozegrane w 
kategorii seniorów i juniorów 
w ramach cyklu spinningowe 
Grand Prix Okręgu. Mistrzem 
Okręgu w kategorii seniorów 
został kol. Paweł Herba z 
WKS Kleń Sulechów przed 
kol. Grzegorz Woźniczka z 
Spinrock Cigacice i przed kol. 
Krzysztofem Kaczmarkiem z 
koła nr 1 w Żaganiu. W kate-
gorii juniorów Mistrza Okręgu 
wywalczył kol. Patryk Świąt-
kiewicz z WKS Kleń Sulechów 
przed kol. Przemysławem 
Krzyśko z koła nr 8 Nowa Sól i 
przed kol. Maciejem Galackim 
z WKS Okoń Krosno Odrzań-
skie.

a a a

Zawody Złota Rybka to 

największa impreza okręgo-
wa. Zawodnicy rywalizowali 
w dyscyplinach: drużynowej, 
indywidualnej, kobiet, junio-
rów i w Mini Złotej Rybce 
kadeci w dwóch kategoriach 
wiekowych. Najmłodsi w 
kategorii U-10 rywalizowali 
na Kaczej Górce, a wśród nich 
najlepszy był Jakub Ast, przed 
bratem Alexem i Patrykiem 
Pośpiech. W kategorii U-14 
natomiast wygrał Artur 
Walas, na drugim miejscu 
uplasował się Kacper Karpiń-
ski, a podium zamknął Julian 
Pięt. W kategorii juniorów 
zwycięstwo przypadło Ga-
brielowi Kucharskiemu, drugi 
był Patryk Goik, natomiast 3 
miejsce zajął Michał Doma-
gała. Kategorię kobiet, która 
również rozgrywała się na 
Kaczej Górce wygrała kol. Ho-
norata Rutkowska, przed kol. 
Bogusławą Obermuller i kol. 
Marią Jóźwiak. Najbardziej 
pokazową dyscypliną byli se-
niorzy indywidualnie, którzy 
walczyli na tzw. „ścianie”. W 
kategorii tej najlepszy był kol. 
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Tomek Płocha z koła nr 1 w 
Gubinie, za nim kol. Przemy-
sław Rajski i na trzecim miej-
scu podium stanął kol. Bogdan 
Samuel z koła nr 8 Kolejarz 
Gorzów. Najliczniej było w 
klasyfi kacji drużynowej, która 
walczyła na Odrze, a drużyn 
w tej kategorii zgłosiło się 103! 
Najlepsza okazała się druży-
na z Bobrownik, w składzie: 
Jarosław Braun, Mirosław 
Thir i Konrad Joński. Drugie 
miejsce wywalczyła drużyna 
z koła nr 2 w Kożuchowie, w 
składzie: Bartosz Obermuller, 
Aleksander Guzik i Krzysztof 
Karabin. „Pudło” zamknęła 
drużyna z Sulechowa koło nr 
1 w składzie: Wojciech, Robert 
Kaźmierczak i Andrzej Gmur. 

a a a

Młodzieżowy Puchar Okrę-
gu, w którego cykl wchodziły 
4 zawody rozgrywane w sezo-
nie, rozgrywany był w katego-
riach U-14 i U-18. Zwycięzcą 
młodszej kategorii kadetów 
został Maciej Niewiadomski, 
na drugim miejscu Bartosz 
Szymczak, natomiast podium 

zamknął Krzysztof Ksiuk. 
Warto dodać, że cała trójka z 
koła nr 1 w Lubsku, gdzie naj-
prężniej działa Szkółka Pracy 
z Młodzieżą, a efekty widać. 
W kategorii U-18 zwyciężył 
Marcel Jędraszak z koła nr 8 w 
Nowej Soli, przed Patrykiem 
Goik i Jakubem Graczyk – obaj 
Lubsko 1.

a a a

Na początku października 
skończyły się rozgrywki w 
klasyfi kacji Drużynowe Grand 
Prix Okręgu, w które wchodzi-
ło 7 zawodów rozgrywanych 
przez cały sezon. Najlepszą 
drużyną w roku 2017 zo-
stał skład z zielonogórskiej 
„dziesiątki” w składzie: Paweł 
Stróżyk, Damian Tymiński i 
Dawid Tymiński z wiernym i 
niezastąpionym kibicem bul-
dogiem francuskim Bafi kiem. 
Drugie miejsce w klasyfi kacji, 
w tym roku ustąpili miejsca 
kolegom z koła zeszłoroczni 
zwycięzcy, w składzie: Grze-
gorz Jakubas, Michał Gnyp 
i Łukasz Sikorski. Trzecie 
miejsce podium przypadło 

dla drużyny z koła nr 2 w 
Gubienie, w składzie: Patryk, 
Edward i Wojtek Liczbińscy. 
W całym cyklu, największą 
rybę złowiła kol. Beata Szul-
czewska, a była to Brzana o 
wadze 2540 gram. 

a a a

W minioną niedzielę 
odbyły się ostatnie zawody 
MASTERS, w których prawo 
startu, w ramach wyróżnienia 
mieli zawodnicy sklasyfi ko-
wani na pierwszych 20-tu 
miejscach Grand Prix Spinning 
i Spławik. Sponsorem nagród 
w tych zawodach był Sklep 
Wędkarki FISH-NET S.C. Ar-
tur Kraśnicki, Paweł Stróżyk. 
Podczas tych zawodów, Pre-
zes Zarządu Okręgu wyróżnił 
Mistrza Polski Juniorów, kol. 
Patryka Świątkiewicza bonem 
towarowym oraz swoją wędką 
z dedykacją otrzymaną od 
Zarządu Głównego na podsu-
mowanie kadencji.

a a a

Podczas tych zawodów, 
nastąpiło także uroczyste 
uhonorowanie zwycięzców 
cyklu w obu dyscyplinach – 
spinning i spławik. 

a a a

Klasyfi kację generalną 
Spławikowego Grand Prix 
Okręgu wygrała jedyna 
kobieta startująca, reprezen-
tantka koła PZW w Tuplicach, 
kol. Beata Szulczewska i tym 
samym pokazała kolegom jak 
się ryby łowi. Drugie miej-
sce w klasyfi kacji generalnej 
zajął kol. Tomek Sandecki z 
PKM Gubin, natomiast trzecie 
miejsce wywalczył kol. Piotr 
Orszulak z zielonogórskiej 
„trzynastki”.

a a a

Zwycięzcą klasyfi kacji 
generalnej Spinningowego 
Grand Prix Okręgu w roku 
2017 został kol. Grzegorz 
Foryszowski z WKS Okoń 
Krosno, przed liderem do 
ostatnich zawodów, re-

prezentantem WKS Kleń 
Sulechów, kol. Pawłem 
Herbą. Trzecie miejsce w 
tej klasyfi kacji zajął kol. 
Grzegorz Michalik, także z 
krośnieńskiego Okonia. W 
klasyfi kacji juniorów wygrał 
Patryk Świątkiewicz z WKS 
Kleń, pokonując Macieja Ga-
lackiego z WKS Okoń Krosno 
i Przemka Krzyśko z koła nr 
8 w Nowej Soli.

a a a

Nie sposób nie wspomnieć 
w tym miejscu o sukcesach 
naszych zawodników na 
arenie ogólnokrajowej. Re-
prezentanci Szkółki Wędkar-
skiej w Lubsku, w składzie: 
Bartosz Szymczak, Maciej 
Niewiadomski i Marcin 
Ksiuk, pod przewodnictwem 
instruktora, kol. Grzegorza 
Rutkowskiego zajęli pierw-
sze miejsce w zawodach 
spławikowych klasyfi kacji 
drużynowej na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich 
w Ozimku oraz 3 miejsce 
w teście wiedzy ekologicz-
no-wędkarskiej klasyfi kacji 
drużynowej w tej samej 
olimpiadzie.

a a a

Reprezentantka koła nr 2 
w Zielonej Górze, kol. Ania 
Roguska-Jurek na Mistrzo-
stwach Polski Kobiet w 
Kluczborku została Wicemi-
strzynią Polski. 

a a a

Mamy Mistrza Polski! Nasz 
junior i Spinningowy Mistrz 
Okręgu kol. Patryk Świątkie-
wicz w dniach 6-8 paździer-
nika wywalczył tytuł Mistrza 
Polski Juniorów w Tesli. 

a a a

W ubiegłym roku, odbyło 
się ponad 30 imprez na szcze-
blu Okręgu. Nie licząc zawo-
dów wędkarskich i spotkań 
nad wodą w kołach, których 
na rok 2017 było zaplanowa-
nych ponad 1200!!!
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Dnia 25.01.1018r w salce 
Biura Zarządu Okręgu w 
Zielonej Górze pod prze-
wodnictwem wiceprezesa 
ZO Zdzisława Kowalskie-
go ds. ochrony  odbyło  
się spotkanie, narada 
komendantów i kierow-
ników grup SSR z powia-
tów  zielonogórskiego, 
nowosolskiego, krośnień-
skiego,  żagańskiego,  
żarskiego,  świebodziń-
skiego, wolsztyńskiego, 
sulęcińskiego. 

W  spotkaniu udział brała  
Komendant Wojewódzki PSR 
Ireneusz Grabka  wraz z Ko-
mendantem Posterunku PSR w 
Zielonej Górze Jackiem Grzan-
ka i  podległymi  im strażnika-
mi. W spotkaniu  brał również 
udział  przedstawiciel  Wydzia-
łu Obronności i Odnowy Mie-
nia Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych   w Zielonej Gó-
rze  nadzorujący pracę  Straży 

Leśnej Pan  Grzegorz Koło-
dziej. Ogółem w spotkaniu bra-
ło udział 35 osób, którym  na 
sercu leży ochrona wód, przy-
rody, a więc szeroko pojętej 
ochrony środowiska natural-
nego.  Tematem zasadniczym 
spotkania, narady było spra-
wozdanie z działalności SSR 
w  2017roku, współdziałanie i 
współpracę  SSR z PSR, Strażą 
Leśną, Policją,  Straży Miejskiej. 
Poroszono również tematy dot. 
organizacji pracy SSR, plany 
zakupu umundurowania i nie-
zbędnego sprzęty dla grup SSR 
w poszczególnych powiatach. 
Podczas dyskusji, oceny spra-
wozdań podkreślano koniecz-
ność zacieśniania w większym 
zakresie współpracy z PSR, co 
wynika wprost z Ustawy o ry-
boustwie  śródlądowym . Taka 
ocena była kierowana  tak ze 
strony SSR jak i PSR.  Nie wy-
kluczono, a wręcz będziemy o 
nią zabiegać   tj. wspólne dzia-
łania i patrole  z Policja, Strażą 

Leśną, czy Strażą Miejską. Zo-
bowiązano  się do opracowania 
planu pracy pomiędzy SSR, 

a PSR, który będzie  określał 
wspólne działania i zamierze-
nia  w roku 2018.   (ZK)

Spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Zielonej Górze.
Z inicjatywy ZO PZW w 
Zielonej Górze w dniu 12 
stycznia 2018 r. na ul. Ka-
zimierza Wielkiego odby-
ło się spotkanie robocze z 
przedstawicielami Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych (RDLP) w 
Zielonej Górze. 

Gospodarzy spotkania repre-
zentowali: Leszek Banach - dy-
rektor RDLP, Krzysztof Pocze-
kaj – z-ca ds. Gospodarki Leśnej, 
Dariusz Miernik – naczelnik 
Wydziału Zarządzania Zasoba-
mi Leśnymi oraz Paweł Wcisło 
naczelnik Wydziału Obron-
ności i Ochrony Mienia. Nasz 
Okręg reprezentowali: Zdzi-
sław Kowalski I-szy wiceprezes 
ZO ds. Ochrony Wód,  Czesław 
Kołodziejczak wiceprezes ZO 
ds. Zagospodarowania Wód 
oraz Maria Suska specjalista z 

Zespołu Zagospodarowania 
Wód biura PZW Okręgu.

Okręg PZW w Zielonej Gó-
rze od wielu lat współpracuje z 
wieloma jednostkami Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe, szczególnie w 
sprawach związanych z dzier-
żawą zbiorników wodnych na 
terenach zarządzanych przez 
jednostki tego gospodarstwa.  
Idea porozumienia zawartego w 
lutym 2017 r. pomiędzy Zarzą-
dem Głównym PZW i Dyrekcją 
Generalną Lasów Państwowych 
z siedzibą w Warszawie ukazała 
potrzebę rozwijania takiej współ-
pracy w terenie i także na wielu 
innych płaszczyznach. Uczestni-
cy spotkania zdawali sobie spra-
wę z samodzielności poszcze-
gólnych nadleśnictw, natomiast 
RDLP, jako koordynator może 
zrobić bardzo wiele w stworze-
niu odpowiedniej atmosfery uła-

twiającej rozwijanie współpracy 
na wielu innych płaszczyznach z 
jednostkami PGL Lasy Państwo-
we działającymi na naszym tere-
nie. Dobrym przykładem takiej 
współpracy były wrześniowe 
zawody wędkarskie zorganizo-
wane przez nasz Okręg wspól-
nie z Zakładem Transportu Le-
śnego w Świebodzinie. Dobry 
przykład stwarza także współ-
praca Społecznej Straży Rybac-
kiej ze Strażą Leśną. Spotkanie 
zakończyło się deklaracją zapro-
szenia przedstawicieli ZO PZW 
w Zielonej Górze na spotkanie 
z przedstawicielami wszystkich 
nadleśnictw i OTL działających 
na naszym terenie.

W związku z odejściem z 
dniem 30 stycznia 2018 r. ze 
stanowiska dyrektora RDLP 
w Zielonej Górze pana Leszka 
Banacha, w imieniu wędkarzy 
naszego Okręgu składamy mu 

serdeczne podziękowania za 
pracę, działania i pomoc dla 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego w okresie 20 – letniej pra-
cy na tym odcinku. Mamy na-
dzieję, że nowy dyrektor RDLP 
w Zielonej Górze – Wojciech 
Grochala i kierowany przez nie-
go zespół współpracowników 
równie przyjaźnie podejdą do 
tematów: udostępniania dróg 
biegnących przez lasy dla na-
szych strażników i wędkarzy, 
wyznaczania miejsc do czaso-
wego parkowania pojazdów w 
pobliżu zbiorników położonych 
na terenach leśnych i wielu, wie-
lu innych spraw wymagających 
wspólnych rozwiązań. Zdaje-
my sobie sprawę, że rozwija-
nie wędkarskiego hobby musi 
odbywać się z poszanowaniem 
wymogów ochrony przyrody 
oraz prowadzenia zrównowa-
żonej gospodarki leśnej. (wir)

Spotkanie SSR z PSP
Podejmowane działanie Wynik Uwagi

Patrole wspólne  w godzinach  z Policją 441

                                                              z PSR 149

                                                              z Strażą Leśną 122

                                                              z Strażą Miejską 173

               R A Z E M 885

Podejmowane działanie Wynik Uwagi

Ilość kontroli 1088

Ilość przepracowanych godzin 6172

Ilość skontrolowanych wędkarzy 8118

Ilość ujawnionych wykroczeń 818

Ilość ujawnionych przestępstw 30

Ilość wniosków do Sadów Koleżeńskich 8

Podejmowane działanie Wynik Uwagi

Ukarano mandatem karnym wędkarzy na kwotę,
                                 - przez Policję 
                                 - przez PSR 
                                 - przez Straż Leśną 

 
3250 zł 
3700 zł 
1150 zł

                                 R A Z E M 8100 zł.

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

WYNIKI Z ROKU 2017


