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Witajcie w  2019 roku. 
Zacznę od noworocznych życzeń, choć zrobił to  już pierwszy prezes w swoim wystąpieniu. Pozostaje 
mi się do nich dołączyć i skupić się na specyfi ce przekazywanego Wam wydania. Gwoli  pamięci to 
pierwszy w tym roku, a piąty z kolei numer naszego informatora. Wydając go realizujemy uchwa-
łę XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów. Wprowadzamy innowację w dystrybucji tego wydania 
do naszych wędkarzy. Spieszyliśmy się z zamknięciem numeru do rozpoczęcia zebrań sprawozdaw-
czych w kołach. Zakładając kolportaż przez obsługujących Walne Zgromadzenia Kół przedstawicieli 
Zarządu. Wiele kół wystartowało jednak bardzo szybko organizując zebrania zaraz po Nowym Roku. 
Dlatego grupa ta otrzyma je w dotychczasowej formie, poprzez zarządy własnych kół. Pozostali pod-
czas WZK. 

Rok 2019 niesie wiele zmian dla Naszego Okręgu i całego Związku. Są one konsekwencją wydarzeń 
przetaczających się w związkowym życiu w poprzednich latach. Częściowo jeszcze z końca poprzed-
niej kadencji. Nowe podejście do tych spraw przez obecny ZG PZW spowodowało, że weszły na trwałe 
w codzienne życie Związku. Znalazły swój wyraz w uchwałach Zarządu Głównego. Teraz obligują do 
ich realizacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZW. Jedną z nich jest likwidacja pakietyza-
cji składek i opłat za wędkowanie. Jest ona reakcją ratunkową Zarządu Głównego PZW na ingerencje 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Zażegnano niebezpieczeństwo ukarania 
PZW wielotysięczną karą za zarzucane Związkowi przez UOKiK łamanie praw konsumenta. Kam-
panię antyzwiązkową zainicjowali sami wędkarze zrzeszeni i nie zrzeszeniu w PZW. Ich skargi do 
Rzecznika Praw Obywatelskich lub bezpośrednio do UOKiK wywołały takie reakcje UOKiK. W reali-
zacji nakazów tych instytucji okręgi zaczęły rozkładać składki i opłaty na czynniki pierwsze. Zaczyna-
jąc od pełnych pakietów na wszystkie metody połowu, rodzaje wód, okresy wędkowania itp., a kończąc 
na zezwoleniu na jedną metodę i jedną wodę. Groziło to koniecznością wprowadzenia kilkudziesięciu 
dodatkowych nominałów znaków i nieco mniejszej liczby dodatkowych opłat dla niezrzeszonych. In-
tensywne działania pozwoliły nam zrealizować nakazy UOKiK i ZG PZW, ograniczając podziały do 
niezbędnego minimum. Zdążyliśmy się także uporać z organizacją szkoleń we wszystkich rejonach, 
które ułatwiły prezesom i skarbnikom szybkie opanowanie tych zmian.        

W wydaniu podsumowujemy miniony rok, który doczekał się fi nalizacji wielu zaległych spraw Okrę-
gu. Ich realizacja była dotychczas bezskuteczna. Jak np. sprawy wykup działek pod obiektami Okręgu. 
Był to także najtrudniejszy w ostatnich kilkunastu latach rok w produkcji Ośrodka Zarybieniowego w 
Zaborze. Susza i krytycznie niskie poziomy wód powodowały, że ryba dorastała w rowach wysychają-
cych stawów produkcyjnych. Wymagających dodatkowych zasileń w wodę.

A co w nowym 2019 roku ? Stawiamy na CYFRYZACJĘ. Wchodzimy w pilotażowy program ewidencji 
rozprowadzanych znaków i druków wartościowych. Ruszamy z interaktywną mapą wód okręgu, od celów 
informacyjnych po rezerwację wód na zawody włącznie. Czeka nas także ocenianie pracy i działalności 
kół Okręgu. Wszystkie zarządy okręgów zobowiązał do tego nowy regulamin organizacyjny koła PZW. 
Na fi nał czeka zakup działki dla SSR Krosno Odrz. i budowa kolejnej bazy dla nich. Będący już naszą 
własnością Ośrodek w Trzebulach wymaga sporych inwestycji. Na co wystarczy środków ? Dowiemy 
się dopiero po zatwierdzeniu budżetu. I jeszcze bardzo istotna sprawa w roku 2019 przypada 65-ta rocz-
nica powołania Okręgu. W jaki sposób spróbujemy ją uczcić zaproponuje specjalna komisja powołana 
w tym celu przez Zarząd Okręgu.  To skrót najważniejszych materiałów z piątego numeru informatora. 
 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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Nasza praca 
daje efekty

Rozmowa z Prezesem 
Zarządu Okręgu PZW 

w Zielonej Górze 
Mirosławem Kamińskim

- Panie Prezesie jak Pan ocenia miniony rok 
2018 dla naszego okręgu?
- To był dobry rok. Po burzliwym 2017 udało nam 
się przeprowadzić wiele zaplanowanych działań.  
W ich efekcie okręg jest jednym z czołowych w 
kraju. Poza tym przybywa nam członków i jeste-
śmy na czwartym miejscu w kraju wyprzedzając 
m.in. okręg wrocławski i opolski. Przed nami jest 
tylko Mazowsze, Katowice i Poznań. To o czymś 
świadczy.
- A konkretnie?
- W ciągu ostatnich pięciu lat przybyło nam 3564 
członków. Z czego w roku 2018 odnotowaliśmy 
skokowy przyrost o 1549 osób. Takimi danymi nie 
może się poszczycić żaden z okręgów. Dzięki temu 
udało nam się zachować niskie składki.
- Jaka jest różnica w wysokości naszych skła-
dek a pozostałych okręgów?
- Niekiedy sięga 270 zł na naszą korzyść. Gene-
ralnie składki w pozostałych okręgach są większe. 
My jesteśmy dopiero na 33 miejscu wśród 42 
okręgów i od najniższych dzielą nas różnice rzędu 
40 zł. Chciałbym dodać, że w składkach pełnych 
dla niezrzeszonych też nie zdzieramy pieniędzy z 
wędkarzy. Staramy się, aby czynniki ekonomiczny 
nie blokował ludziom dostępu do ich ulubionego 
hobby. 
- Rok 2018 to rok zakupów zarządu okręgu?
- Jeżeli prowadzi się racjonalną gospodarkę i 
uważnie patrzy się na każdy wydany grosz to 
można zobaczyć efekty. Dziś jesteśmy właścicie-
lem gruntów pod stawami w Trzebulach. Naszą 
własnością jest fi gurującą ewidencyjnie wcześniej, 
jako droga gminna grobla głównego stawu produk-
cyjnego. Zakupiliśmy działkę z drugiej strony drogi 
naprzeciw obiektów ośrodka ze studnią rewizyjną, 
rurociągami i odłówką oraz działki z budynkami i 
budowlami zaplecza. Otwiera to możliwość dal-
szych inwestycji w infrastrukturę ośrodka. Ośrodek 
w Zaborze doczekał się pozwolenia wodno- praw-

nego na piętrzenie wód i produkcję ryb. W tym 
roku przygotowane przez KOWR materiały do uzy-
skania zgody na zakup działek w Zaborze przez 
Okręg pojadą do Ministerstwa Rolnictwa.
Co z innymi inwestycjami?
- Nabyliśmy także nowy samochód IVECO i nowe 
zbiorniki  do rozwozu ryb. Historyczny „dziadek” 
Mercedes znalazł nowego nabywcę. W tym roku 
dokończymy i uruchomimy interaktywną mapę 
wód Okręgu z opisem łowisk, drogami dojazdowy-
mi i miejscami parkingowymi. Jesteśmy testerem 
elektronicznej ewidencji sprzedaży składek i opłat 
za wędkowanie.  Sprawdzany program ma przygo-
tować cały Związek do przejścia na elektroniczną 
formę sprzedaży zezwoleń na wędkowanie. Zaku-
piliśmy z własnych środków kilkanaście kompute-
rów i dostępów do internetu mobilnego. Otrzymają 
je koła wybrane do udział w testowaniu tego pro-
gramu. Jednak chciałbym również przypomnieć, 
że w 2018 roku organizowaliśmy międzynarodowe 
zawody Europa Treff , które zakończyły się naszym 
organizacyjnym i sportowym sukcesem. 
- Plany na ten rok?
- Zakup działki i zgromadzenie dokumentacji roz-
poczęcie budowy stanicy SSR w Krośnie Odrzań-
skim. Dalsze inwestycje w nasz ośrodek zarybie-
niowy w Trzebulach.  Chcemy zamontować tam 
monitoring oraz elewator zbożowy. Oprócz tego 
trzeba dokonać faszynowania stawu.  
- Z wydarzeń organizacyjnych?
- To na pewno na pierwszym miejscu obchody 
65-lecia Okręgu, które będą połączone z 57 edycją 
Złotej Rybki w Nowej Soli. Jako wyróżnienie traktu-
ję zlecenie nam organizacji Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży w Sportach Wędkarskich, która 
odbędzie się w Lubsku między 1 a 4 sierpnia. To 
świadczy o pozycji naszego okręgu w kraju. 
- Dziękuję za rozmowę. 

(bg)
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Grobla stawu Ośrodka Zarybieniowego 
PZW Trzebule własnością Okręgu

W pierwszym roku dobiegającej końca kadencji władz samorządowych wybra-
na wówczas Pani Wójt Krystyna Bryszewska zadeklarowała prezesowi naszego 
Okręgu Kol. Mirosławowi Kamińskiemu pomoc w uporządkowaniu spraw ma-

jątkowych działki należącej do Gminy Dąbie. 
Niewielu wie-

działo o tym, że 
grobla stawu pro-
dukcyjnego Ośrod-
ka Zarybieniowego 
PZW we wsi Trze-
bule fi gurowała 
w ewidencji grun-
tów, jako droga 
gminna. Taki stan 
prawny trwał od 
chwili przydziału terenu dla funkcjonującego tam wówczas 
Państwowego Gospodarstwa Rybackiego. Było to jeszcze za 
czasów gromadzkich rad narodowych. Nie uporał się z tym 
Międzyokręgowy Zespół Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej 
w Poznaniu, do którego należał ośrodek przed przekazaniem 
go dla PZW Okręg w Zielonej Górze. Budynki i budowle 
wybudowane i modernizowane przez kolejnych użytkowni-
ków i za ich środki, były stawiane na gruntach należących 
do Skarbu Państwa. Dokumentacja związana z ich budową 
nie trafi ała nawet do archiwów po likwidacji tych jednostek. 
Zdecydowana większość gruntów przeszła w zarząd byłej  
ANR - Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie KOWR – 
Krajowe Ośrodki Wsparcia Rolnictwa), część trafi ła do Gmi-
ny Dąbie. Zabiegi odnajdowania lub odtwarzania dokumen-
tacji ośrodka od lat 50-tych zajęły kilkanaście lat. Na element 
grobli-drogi wystarczyły 4 lata. Kto z producentów ryb po-
zwoliłby sobie na to, aby prawo do powszechnego korzysta-
nia z dróg publicznych wykorzystywał każdy chętny wędru-
jąc wzdłuż jego stawu produkcyjnego o każdej porze dnia i 

nocy. Zwłaszcza gdy 
w tym stawie dora-
stał atrakcyjny ma-
teriał zarybieniowy. 
Szczególnie dobry 
kąsek dla złodziei i 
kłusowników. Zgod-
nie z obowiązującą 
wcześniej ewiden-
cją gruntów właśnie 
ta droga gminna w 

znacznej części stanowiła faktycznie groblę stawu produkcyj-
nego. Wcześniej służyła rolnikom za drogę dojazdową do pól 
uprawnych, łąk i pastwisk.  Nie dostrzegali tego wcześniejsi 
użytkownicy stawu, których następcą prawnym został PZW 
Okręg w Zielonej Górze. Władze Okręgu PZW w Zielonej 
Górze od chwili inwentaryzacji stanu posiadania dostrzegli 
ten problem i włączyli do programu porządkowania spraw 
majątkowych. Proces ten ciągnie się  latami. Przedstawiciele 
władz PZW zmieniających się kadencyjnie zarządów pilo-
towali sprawy prywatyzacyjne z przedstawicielami kierow-
nictw instytucji zarządzających gruntami Skarbu Państwa. 
Pracownicy biura też poddani pewnej rotacji, szukali i przy-
gotowywali wymaganą dokumentację. Reprezentanci Skar-
bu Państwa tacy jak ANR i UG Dąbie wdrażali wymagane 
procedury reprywatyzacyjne zaczynając od porządkowania 
zapisów w kwalifi kacji gruntów i ich wyceny uwzględnia-
jącej posiadaną infrastrukturę. Przekształcenia to sprawy 
niełatwe i bardzo czasochłonne. Na początku listopada br. 
ogłoszono w Gminie Dąbie przetarg na sprzedaż działki 
przekwalifi kowanej z drogi gminnej - wygrany przez PZW 
Okręg w Zielonej Górze. Kilka miesięcy wcześniej KOWR 
zakończył procedury sprzedaży działek głównych na terenie 
OZ Trzebule, ze stawem i jego zapleczem. W dniu 21 sierpnia 
2018 r. na prawach pierwokupu stały się one własnością PZW 
Okręg w Zielonej Górze. W dniu 13 listopada 2018 r. była 
droga gminna stała się także naszą własnością. Pani wójt K. 
Bryszewska w ostatnim miesiącu swojej kadencji dotrzymała 
obietnic i sfi nalizowała swoje deklaracje. Prezes M. Kamiński 
odznaczył wykonanie kolejnego punktu uchwały Okręgowe-
go Zjazdu Delegatów o porządkowaniu spraw majątkowych. 
Kolejna biała plama zniknęła z mapy gruntów Okręgu. Dzień 
13 listopada 2018 r. przeszedł do historii, jako data podpisa-
nia aktu notarialnego potwierdzającego zakup tej nierucho-
mości przez Okręg. Kolejny etap mamy za sobą. Na biegu jest 
jeszcze kilka spraw reprywatyzacji gruntów i majątku. Oby 
skończyły się tak szybko i pozytywnie jak ta w Gminie Dąbie.

BG

Na zdjęciu przedstawiciele stron podpisujących akt nota-
rialny. Od lewej Zdzisław Kowalski, Krystyna Bryszewska 
i Mirosław Kamiński.

Grobla Trzebule

Zima na Ośrodku  Zarybieniowym 
w Trzebulach 
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 ZAGOSPODAROWANIE 
MA NOWE IVEKO

Zespół Zagospodarowania i Ochrony Wód otrzymał nowe auto 
do przewozu materiału zarybieniowego. Jest nim IVECO NEW 

DAILY EC o dopuszczalnym ciężarze całkowitym 7200 kg.
Auto zastąpi tzw. „Dziadka”, czyli emerytowanego Mer-

cedesa 814 D o prawie dwudziestoletnim stażu. „Dziadek” 
znalazł nabywcę w kraju i wyjechał na wschód. IVECO po-
siada możliwość blokowania osi i czasową jazdę z napędem 
na 4 koła, aluminiową skrzynię ładunkowa, możliwość pod-
noszenia skrzyni do tyłu i na boki oraz szereg innych nowości 
ułatwiających prace w trudnym terenie. Będzie wykorzysty-
wane do zarybiania wód z utrudnionym dostępem, niemoż-
liwym do pokonania przez cięższe samochody. Przeszło na 
stan koordynatora Zespołu Zagospodarowania Wód Michała 
Szostaka. Po raz pierwszy wzięło udział w jesiennych zary-
bieniach wód okręgu na przełomie października i listopada 
br. Zostało wyposażone w zakupione dodatkowo specja-
listyczne zbiorniki do przewozu ryb z natleniaczami i inne 
urządzenia ułatwiające transport ryb. Zakup był planowany 

ze środków budżetowych, procedury przetargowe trwały 
kilka miesięcy. Samochód jest niezbędnym uzupełnieniem 
nieco cięższej drugiej ciężarówki Okręgu marki MANN, 
która lepiej sprawuje się na utwardzonych drogach dojazdo-
wych. BG
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                                        Wysokośc składek    członkowskich w roku 2019

Rodzaj składki

Wpisowe  
(tylko nowi 

członkowie i 
WSZYSCY po 30 

kwietnia)

 Członkowska

Członkowska na ochronę 
i zagospodarowanie wód 

(„okręgowa”)
 Razem 

z łodzią (plus 
wpisowe)

Razem bez 
łodzi (plus 
wpisowe)

Uwagi
Ze środkami 
pływającymi

Tylko 
z brzegu

Podstawowa 25 zł 90 zł 150 zł 130 zł 240 zł 220 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie
Ulgowa: 
- mężczyzni 65+ 
Bez stażu 10 lat w PZW

25 zł 90 zł 110 zł 90 zł 200 zł 180 zł Staż poniżej 10 lat. Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi 
członkowie

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

25 zł 45 zł 110 zł 90 zł 155 zł 135 zł Obowiązek 10-letniego stażu w PZW (suma wszystkich lat). Do kwoty razem 
doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

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

25 zł 90 zł 40 zł - 130 zł - Staż poniżej 10 lat. Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, 
i nowi członkowie

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

25 zł 45 zł 40 zł - 85 zł - Obowiązek 10-letniego stażu w PZW (suma wszystkich lat)

Ulgowa: 
- kobiety (do 60 lat) 25 zł 90 zł 40 zł - 130 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: 
- kobiety i młodzież (16-24) odzna-
czone srebrną i złotą odznaką PZW

25 zł 90 zł 5 zł - 95 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 
kwietnia

Ulgowa: 
- młodzież szkolna i studenci 16-24 
lat

25 zł 45 zł 40 zł - 85 zł - Aktualna legitymacja szkolna lub studencka. Do kwoty razem doliczyć 
wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia

Ulgowa: 
- srebrna odznaka PZW 25 zł 45 zł 110 zł 90 zł 155 zł 135 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: 
- złota odznaka PZW 25 zł 45 zł 100 zł 80 zł 145 zł 125 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 

kwietnia
Ulgowa: 
- złota odznaka PZW z wieńcami 25 zł 22 zł 1 zł - 23 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: 
- powyżej 75 lat 25 zł 45 zł 1 zł - 46 zł - Przy dziesięcioletnim stażu, gdy poniżej to członkowska 90 zł. Do kwoty 

razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia
Ulgowa: 
- członek uczestnik do 16 lat 0 zł 22 zł 5 zł - 27 zł - Członek uczestnik do ukończonych 16 lat.

Honorowy Członek PZW 25 zł - - -  - zł - Bezpłatne zezwolenie. Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia.

Jeden akwen 25 zł wg tabeli 90 zł -  - - Składka członkowska wg wieku lub odznaczenia. Do kwoty razem doliczyć 
wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia

Porozumienia 50/50 - - 110 zł 90 zł 110 zł 90 zł Opłacona składka członkowska i „okręgowa” w okręgu: Katowice, Legnica, 
Kalisz, Koszalin, Wrocław, Wałbrzych lub Szczecin

Porozumienia Gorzów 1 akwen - - 45 zł - 45 zł  Opłacona składka członkowska i „okręgowa” w okręgu Gorzowskim
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                                        Wysokośc składek    członkowskich w roku 2019

Rodzaj składki

Wpisowe  
(tylko nowi 

członkowie i 
WSZYSCY po 30 

kwietnia)

 Członkowska

Członkowska na ochronę 
i zagospodarowanie wód 

(„okręgowa”)
 Razem 

z łodzią (plus 
wpisowe)

Razem bez 
łodzi (plus 
wpisowe)

Uwagi
Ze środkami 
pływającymi

Tylko 
z brzegu

Podstawowa 25 zł 90 zł 150 zł 130 zł 240 zł 220 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie
Ulgowa: 
- mężczyzni 65+ 
Bez stażu 10 lat w PZW

25 zł 90 zł 110 zł 90 zł 200 zł 180 zł Staż poniżej 10 lat. Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi 
członkowie

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

25 zł 45 zł 110 zł 90 zł 155 zł 135 zł Obowiązek 10-letniego stażu w PZW (suma wszystkich lat). Do kwoty razem 
doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

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

25 zł 90 zł 40 zł - 130 zł - Staż poniżej 10 lat. Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, 
i nowi członkowie

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

25 zł 45 zł 40 zł - 85 zł - Obowiązek 10-letniego stażu w PZW (suma wszystkich lat)

Ulgowa: 
- kobiety (do 60 lat) 25 zł 90 zł 40 zł - 130 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: 
- kobiety i młodzież (16-24) odzna-
czone srebrną i złotą odznaką PZW

25 zł 90 zł 5 zł - 95 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 
kwietnia

Ulgowa: 
- młodzież szkolna i studenci 16-24 
lat

25 zł 45 zł 40 zł - 85 zł - Aktualna legitymacja szkolna lub studencka. Do kwoty razem doliczyć 
wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia

Ulgowa: 
- srebrna odznaka PZW 25 zł 45 zł 110 zł 90 zł 155 zł 135 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: 
- złota odznaka PZW 25 zł 45 zł 100 zł 80 zł 145 zł 125 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 

kwietnia
Ulgowa: 
- złota odznaka PZW z wieńcami 25 zł 22 zł 1 zł - 23 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: 
- powyżej 75 lat 25 zł 45 zł 1 zł - 46 zł - Przy dziesięcioletnim stażu, gdy poniżej to członkowska 90 zł. Do kwoty 

razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia
Ulgowa: 
- członek uczestnik do 16 lat 0 zł 22 zł 5 zł - 27 zł - Członek uczestnik do ukończonych 16 lat.

Honorowy Członek PZW 25 zł - - -  - zł - Bezpłatne zezwolenie. Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia.

Jeden akwen 25 zł wg tabeli 90 zł -  - - Składka członkowska wg wieku lub odznaczenia. Do kwoty razem doliczyć 
wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia

Porozumienia 50/50 - - 110 zł 90 zł 110 zł 90 zł Opłacona składka członkowska i „okręgowa” w okręgu: Katowice, Legnica, 
Kalisz, Koszalin, Wrocław, Wałbrzych lub Szczecin

Porozumienia Gorzów 1 akwen - - 45 zł - 45 zł  Opłacona składka członkowska i „okręgowa” w okręgu Gorzowskim
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Spis porozumień zawartych 
przez PZW Okręg w Zielonej Górze 

na rok 2019
1.  Porozumienia Strefy I – obowiązuje łowienie bez dopłat 

na zasadzie wzajemności (obowiązek pobrania zezwole-
nia z okręgu) i obejmuje:

 • Okręg Zielona Góra
 • Okręg Nadnotecki (Piła)
 •  Okręg Jelenia Góra –możliwości wędkowania w ra-

mach strefy w trakcie ustaleń
 • Okręg Słupsk
 • Okręg Elbląg

2.  Porozumienia wprowadzające opłaty 50/50 (110 zł z ło-
dzią, 90 zł bez łodzi):

 • Okręg Katowice – 100 zł 
 •  Okręg Szczecin – wody nizinne 75 zł, górskie 93 zł, 

obowiązuje dodatkowa opłata 60 zł za łódź, 120 zł za 
trolling

 • Okręg Legnica – 100 zł
 • Okręg Wałbrzych – 100 zł

 • Okręg Wrocław – 100 zł 
 • Okręg Kalisz – 80 zł
 • Okręg Koszalin – w trakcie ustaleń
 • Okręg Białystok – 57 zł 
 • Okręg Gdańsk – szczegóły w trakcie ustaleń.

3.   Porozumienie Gorzów Wlkp. (nie dotyczy Pliszki i Ilian-
ki – zasada wzajemności):

 1) Jednolite składki okresowe na wody w obu okręgach:
  • za 1 dzień z brzegu i z lodu 10,00 zł
  • za 7 dni z brzegu i z lodu 20,00 zł
  • za 14 dni z brzegu i z lodu 30,00 zł
 2)  opłata roczna na jedną wybraną wodę z 50% zniżką 

(45 zł u nas i 55 zł w Gorzowie)

4. Brandenburgia, Meklemburgia 110 zł (musi mieć wyku-
pioną składkę „okręgową”)
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Rejestry połowu wracają…
Uchwała XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów zwolniła członków naszego Okręgu 

z obowiązku wypełniania rejestrów połowu. 
W tym samym roku Krajowy Zjazd Delegatów 

podjął uchwałę, zobowiązującą okręgi do prowa-
dzenia rejestracji połowu. Nasz Zarząd Okręgu 
obowiązek ten scedował na biuro Okręgu i Zespół 
Zagospodarowania Wód, aby odciążyć wędkarzy. 
Jednak kolejnym krokiem była uchwała podjęta 
przez Prezydium Zarządu Głównego. Zgodnie z 
uchwałą nr 3/I/2018 Prezydium Zarządu Główne-
go z dnia 19 stycznia 2018 r. „Obowiązkowa reje-
stracja połowów wędkarskich dotyczy wszystkich 
członków Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 
wędkarzy niezrzeszonych, posiadających całorocz-
ne zezwolenie na amatorski połów ryb”. W takim 
brzmieniu uchwały Zarządu Głównego PZW , Za-
rząd Okręgu nie tylko nie może zwolnić z obowiąz-
ku prowadzenia rejestrów naszych członków, ale 
nie może, tak jak w latach ubiegłych zwolnić z reje-
strów osoby od 60 roku życia.

Nowy Regulamin Organizacyjny 
Koła PZW i Obowiązek oceny 

działalności kół

W dniu 21 września uchwalony został nowy Re-
gulamin Organizacyjny Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego (uchwała ZG nr 53/IX/2018).

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu „Zarząd okręgu 
corocznie dokonuje oceny pracy koła w zakresie re-
alizacji celów Związku.”

Zarząd Okręgu opracował Regulamin Oceny 
Działalności Kół w naszym Okręgu, który będzie 
obowiązywał od 2019 roku i obejmuje kryteria:

L fi nansowe,
L organizacyjne,
L sportowe,
L młodzieżowe,
L gospodarki rybacko-wędkarskiej.
Na podstawie kryteriów, zgodnie z regulaminem 

będzie przeprowadzana ocena działalności kół. 
Szczegóły na naszej stronie www.

Pilotażowy program elektronicznej 
ewidencji członków PZW 

i sprzedanych znaków

ABC testowania.

Jako jedyny Okręg w Polsce będziemy w 2019 roku 
testować elektroniczną sprzedaż znaków PZW.

•  program jest elementem składowym Centralnej 
Bazy Danych członków PZW zakupionej i moder-
nizowanej ze środków ZG PZW;

•  testowanie obejmuje 15 wybranych kół Naszego 
Okręgu wybranych komisyjnie spośród 32 kół do-
browolnie zgłaszających swój akces do udziału w 
korzystaniu z niego;

•  wybrane przez komisje ZO koła otrzymują zaku-
pione ze środków Okręgu wyposażenie w sprzęt 
komputerowy z mobilnym dostępem do Interne-
tu oraz dodatkowe gratyfi kacje dla skarbnika bio-
rącego bezpośredni udział w testowaniu;

•  w okresie testowania ewidencja sprzedaży pro-
wadzona jest dwutorowo: elektronicznie i pa-
pierowo (wydruki lub tradycyjne listy Rozliczeń 
znaków i druków….). Stanowi to formę zabezpie-
czenia przed utratą danych;

•  program automatycznie aktualizuje dane wędka-
rza w CBD, upraszcza zapisy ewidencyjne, podli-
cza sprzedaż wskazując kwotę do zapłaty przez 
wędkarza i nominały znaków do wklejenia przez 
skarbnika;

•  docelowo ma zastąpić wklejanie znaków elek-
tronicznym kodem potwierdzającym opłacone 
składki lub wykupione zezwolenia;

•  koła testujące muszą w pełni realizować zadekla-
rowane zobowiązania będące warunki do ubiega-
nia się o udział w testowaniu.

Opr (WR)
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DZIEŃ KRAJOBRAZU 
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

W kalendarzach zjednoczonej Europy 20 października zapisano 
jako dzień krajobrazu. Data ta upamiętnia bowiem podpisanie we 

Florencji w 2000 roku Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. 
W nawiązaniu do tego wydarzenia w dniu 16 październi-

ka 2018 r. w Pałacu Książęcym w Żaganiu zorganizowano 
konferencje pod nazwą: „DZIEŃ KRAJOBRAZU W WOJE-
WÓDZTWIE LUBUSKIM. OCHRONA KRAJOBRAZU Z 
KORZYŚCIĄ DLA NAS”. Na zaproszenie marszałka Stani-
sława Tomczyszyna do Żagania zjechali przedstawiciele in-
stytucji, w których tematyka przyrody, ochrony środowiska i 
krajobrazu na co dzień nie jest obca. Nie zabrakło wśród nich 
przedstawicieli sejmiku województwa lubuskiego, lokal-
nych placówek upowszechniania kultury, indywidualnych 
producentów ryb, gospodarstw rybackich oraz przedstawi-
cieli PZW z prezesem Mirosławem Kamińskim, przedsta-
wicielami Zarządu i biura Okręgu PZW w Zielonej Górze 
oraz prezesami i członkami zarządów żagańskich kół PZW, 
z przewodniczącym Rady Rejonu PZW w Żaganiu Czesła-
wem Aleksandrowiczem na czele. Otwierający konferencję 
marszałek S. Tomczyszyn obok walorów krajobrazowych  
województwa lubuskiego wskazywał przykłady świadomej 
deformacji krajobrazu niektórych lubuskich miast i wsi. Wa-
lory turystyczne i przyrodnicze w parkach krajobrazowych 
naszego regionu zaprezentowali: Pani Alicja Jągowska – dy-
rektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lu-
buskiego i Pan Krzysztof Gajda główny specjalista z tego 
zespołu. Dla niektórych uczestników konferencji informacje 

o występowaniu w krajobrazie lubuskiego Pazia Żeglarza, 
Kozioroga Bukowca, Buławnika Czerwonego czy Selerów 
Węzłobaldachowych stanowiło nie lada nowinki. W tematy-
kę obszarów krajobrazu chronionego wprowadziła uczestni-
ków Pani Sylwia Tylzon-Stojanowska z Wydziału Zasobów 
Przyrodniczych Departamentu Rolnictwa, Zasobów Natural-
nych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego. Tematykę wspierania rybactwa 
śródlądowego środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej na 
podstawie Programów Operacyjnych Ryby oraz Rybactwo i 
Morze przedstawił dyrektor tego departamentu Pan Wojciech 
Kozieja. Na potrzeby rozszerzania listy lokalnych produktów 
tradycyjnych zwracał uwagę radny sejmiku województwa 
Klaudiusz Balcerzak. Program konferencji uwzględniał także 
spacer krajobrazowy w rejonie Muzeum Obozów Jenieckich. 
Podczas konferencji marszałek Stanisław Tomczyszyn w 
asyście Klaudiusza Balcerzaka wręczyli prezesowi Zarządu 
Okręgu PZW w Zielonej Górze kol. Mirosławowi Kamińskie-
mu odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Lu-
buskiego” nadana przez Zarząd Województwa Lubuskiego. 
Gratulujemy organizatorom trafnego pomysłu i ciekawego 
programu konferencji, a prezesowi zaliczenia do grona zasłu-
żonych dla naszego województwa.

wir

Prezes 
Mirosław Kamiński 
uhonorowany 
przez Sejmik 
Województwa 
Lubuskiego
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Co w lesie piszczy!
Czyli zmiany na linii PZW – Lasy Państwowe.

Zmiany w relacjach Związku z Lasami Państwowymi 
rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji PZW. Przy-
pomnę, że ekipa z prezesem ZG PZW w osobie Dionizego 
Ziemieckiego zawarła w dniu 1 lutego 2017 r. porozumienie 
o współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. 
Jego tytuł bardzo obszerny, dotyczył, cyt:  „współpracy 
w zakresie działalności związanej z gospodarką rybacką 
oraz uprawianiem amatorskiego połowu ryb w zbiorni-
kach wodnych we władaniu PZW, w tym położonych na 
terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne Pań-
stwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wy-
miany informacji istotnych dla realizacji 
zadań PZW i LP oraz edukacji przyrodni-
czo-leśnej społeczeństwa.” Ten krok otwo-
rzył dalsze możliwości współpracy w wielu 
innych dziedzinach od szczebla Dyrekcji Generalnej LP, 
poprzez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, po po-
szczególne Nadleśnictwa. Po XXXI Krajowym Zjeździe De-
legatów PZW nowy skład ZG PZW poszerzył współprace 
z LP przez kolejne porozumienie. W dniu 5 listopada 2018 
przyjęto zasady wzajemnej współpracy w realizacji projek-
tu pt. „Ochrona rybołowa na wybranych obszarach SPA 
Natura 2000 w Polsce”. W program współfi nansowany ze 
środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów włączyło się także 
PZW. Projekt ten ma wpłynąć na zatrzymanie drastyczne-
go spadku tych monogamicznych ptaków łączących się w 
pary na całe życie. Zimujących w Afryce i basenie Morza 
Czerwonego, a przylatujących do Polski już pod koniec 
marca. Rybołowy pokazują się na Mazurach, pograni-
czu Wielkopolski oraz na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Za-
chodnim. Pandion heliaetus to gatunek podlegający ścisłej 
ochronie, wymagający jednak ochrony czynnej. Realizuje 
się ją poprzez wyznaczanie specjalnych stref ochronnych 
w okolicy gniazd.  Zadaniem tych stref jest zapewnienie 
spokoju i bezpieczeństwa osobnikom korzystającym z 
gniazda. Terytoria łowieckie rybołowów to czyste i płytkie 
zbiorniki wodne, zasobne w ryby stanowiące ich podsta-
wowy pokarm. Zatem w uproszczeniu można powiedzieć, 
że rybołowy, podobnie, jak kormorany czy czaple, nie maja 
sprzymierzeńców wśród producentów ryb i wędkarzy ko-
rzystających z pożytków wód użytkowanych przez Nasz 
Związek. Zwłaszcza, że para rybołowów w jednym sezonie 
lęgowym wraz z młodymi potrzebuje pokarmu w postaci 
ryb w ilościach od 125-170 kg. Realizując założenia tego 
porozumienia potraktujmy ten fragment tekstu jako krót-
ki materiał edukacyjny, który przybliży nam choć gatunek 
umieszczony już w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 
Ptaków, których populacja w Polsce drastycznie spada z 
nierozpoznanych jasno dotąd przyczyn. Przewidujemy 
także  propagowanie wśród wędkarzy innych materiałów 

o rybołowach oraz ankiet, które uzupełnią wiedzę o ilości 
par i ich zachowaniu  nad zbiornikami we władaniu Nasze-
go Związku i Okręgu.

A jak stosunki z Lasami Państwowymi kształtują się w 
naszych realiach i na terenie naszego Okręgu ? Mogę po-
wiedzieć, że odczuwamy ich ocieplenie. Po zmianie dyrek-
tora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielone j 
Górze nowy - Wojciech Grochala zaprosił naszych przed-
stawicieli na odbywającą się 27 marca 2018 r. naradę rocz-
ną wszystkich nadleśnictw. W jego wystąpieniu usłysze-
liśmy maksymę, że lasy są własnością wszystkich, a Lasy 

Państwowe zarządcą odpowiedzialnym za 
administrowanie nimi i o tym pion leśnic-
twa powinien pamiętać. Korzystając z roli 
gościa na spotkaniu zaprezentowaliśmy 

na nasz Okręg w formie prezentacji. Wręczyliśmy także 
list gratulacyjny nowo powołanemu dyrektorami regio-
nalnemu. Pamiątkowe dyplomy otrzymali Artur Tararuj 
z Nadleśnictwa Nowa Sól i Piotr Niemiec z Nadleśnictwa 
Bytom. Osoby te wcześniej wykazały się zaangażowaniem 
we współpracy z Naszym Okręgiem i Społeczną Strażą Ry-
backą. Każde tego typu spotkanie jest okazją do przedsta-
wienia zagadnień i problemów nurtujących nasze środowi-
sko.  Najczęściej dotyczą one uprawiania wędkarstwa na 
wodach znajdujących się na terenie Lasów Państwowych. 
Wynikających m.in. z utrudnień w dojazdach do wód, bra-
kiem miejsc parkingowych, czy próbami pozyskania dla 
wędkarzy kolejnych zbiorników pozostających we włada-
niu Lasów Państwowych. Na rezultaty tych spotkanie nie 
czekaliśmy zbyt długo. Wspólnie z nadleśniczym Nadle-
śnictwa Przytok Panem Maciejem Taborskim poruszyli-
śmy kwestię dróg dojazdowych do wód należących zarów-
no do tego nadleśnictwa oraz w dalszej części do miasta 
Otyń. Wspólna wizyta u Pani burmistrz uporządkowała 
ten problem. Z Nadleśnictwem Wymiarki sfi nalizowaliśmy 
sprawę udostępnienie zbiornika Sobolice położonego na 
obrzeżach południowo-zachodnich Okręgu. Od dwóch lat 
wspólnie z Zakładem Transportu Leśnego w Świebodzinie 
organizujemy imprezy edukacyjne połączone z zawodami 
wędkarskimi dla pracowników leśnictwa. To tylko kilka z 
pozytywnych przykładów będących skutkami tego rodzaju 
współpracy i porozumień. Nie ukrywam, że planujemy na 
łamach naszego informatora publikowanie wspólnych osią-
gnięć  i dzielenie się sprawami wymagającymi kompromi-
sowych rozwiązań. Na łamach informatora i strony interne-
towej Okręgu będziecie zapoznawani z rozwojem sytuacji 
na tym odcinku. Podczas kampanii sprawozdawczej  od-
bywanej w formie Walnych Zgromadzeń Kół oczekujemy 
na wasze spostrzeżenia i uwagi dot. współpracy w Lasami 
Państwowymi. Wykorzystamy je w dalszych kontaktach i 
spotkaniach z przedstawicielami RDLP i Nadleśnictw. Za-
mierzamy je kontynuować i rozwijać dostrzegając, że nasze 
działania maja wiele wspólnych celów. wir 
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Lato 2018 uzupełnianie 
poziomu wody w stawach 

produkcyjnych Zabory

65-LECIE OKRĘGU PZW 
W ZIELONEJ GÓRZE

W roku 2019 mija 65 lat od powołania przez 
ZG Naszego Związku w roku 1954 Okręgu 
PZW w Zielonej Górze. W związku z tym 
Zarząd Okręgu na ostatnim posiedzeniu 
w 2018 roku powołał 5 osobowy Komitet 
Obchodów 65-lecia Okręgu. 

Na jego czele stanął kol. Robert Jędrysiak – sekretarz ZO, 
a jednocześnie przewodniczący Rady Rejonu Sulechów i 
prezes Koła Nr 1 w Sulechowie. Komitet przygotuje wnio-
ski w sprawie programu obchodów tego jubileuszu, a także 
w sprawie zabezpieczenia w budżecie Okręgu środków na 
ten cel. Jednym z już ustalonych elementów programu ob-
chodów rocznicowych będzie bardziej uroczysty i bogaty 
program Złotej Rybki, jako imprezy adresowanej do najszer-
szego grona naszych wędkarzy.

Redakcja

ZARZĄD OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE W 2019 R. 
ORGANIZATOREM OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 

MŁODZIEŻY W SPORTACH WĘDKARSKICH
Po dokonanej przez Zarząd Główny PZW ocenie pracy z młodzieżą w poszczególnych 
okręgach, przedstawionej na zorganizowanym przez ZG PZW spotkaniu  osób zajmu-
jących się tymi sprawami w kraju, Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze 
otrzymał propozycje organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
Sportach Wędkarskich. 

Decyzja ta zapadła po dobrych notowaniach uzyskanych 
przez Okręgową Komisję ds. Młodzieży (OKM), której prze-
wodniczy wiceprezes Kol. Grzegorz Rutkowski. Olimpia-
dę zaplanowano w okolicach Lubska w pierwszych dniach 
sierpnia  br. Zarówno OKM, jak i Komisja ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych rozpoczęli poszukiwania sponsorów 
i darczyńców pragnących inwestować w rozwój młodzieży. 
Musimy również wspomnieć, że w roku 2018 przekroczyli-
śmy w naszym Okręgu wskaźnik 6% udziału młodzieży w 
stosunku do wszystkich członków naszego Okręgu. Jednym 
z elementów tak szybkiego uzyskania tego wskaźnika jest 
m.in. szczególnie symboliczne podejście do wysokości skła-
dek dla młodzieży oraz ulgi pro rodzinne wprowadzone w 
naszych składkach za wędkowanie. Zapraszamy uczestni-
ków, darczyńców i sponsorów. 
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