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Wstępniak 
Oddajemy w Wasze ręce drugi w tym roku, a szósty z kolei numer naszego informatora. Zamysł 

wspólnego świętowania 65 urodzin naszego Okręgu w szerokim gronie naszych wędkarzy sprawił, że 
oddajemy go właśnie przed 57 Złotą Rybką. Imprezą adresowaną do Was Wędkarzy, jako ważniejszą 
część obchodów naszego jubileuszu. Z tego powodu budżet zawodów został dodatkowo wzmocniony 
przez Zarząd. Otrzymaliśmy wsparcie od Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, Miasta Nowa Sól 
i Gminy Nowa Sól. Za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy. Dlatego w dzisiejszym nu-
merze znajdziecie wystąpienia gospodarzy  jako współorganizatorów. Swoje zadanie spełni-
ły także Koła PZW z Rejonu Nowa Sól z przewodniczącym Rady Rejonu Pawłem Omachelem na 
czele. Działacze kół wspierali przygotowania techniczne imprezy. Za to zaangażowanie podzię-
kowania dla nich znalazły się w wystąpieniu Prezesa naszego Okręgu. Priorytetem dla uczest-
ników zawodów są niezbędne dla nich informacje organizacyjne. Dlatego w wydaniu znaj-
dziecie: Regulaminu zawodów 57 Złotej Rybki, program minutowy imprezy i mapy sektorów 
ułatwiające dotarcie do wylosowanych stanowisk. Połączenie imprezy z 65 urodzinami Okręgu spowo-
dowało, że numer zawiera zarys informacji o historii naszego Okręgu. Może z powodu ograniczeń ob-
jętościowych tego informatora w nieco skondensowanej formie. Za to z zapowiedzią wydania we wrze-
śniu br. pierwszej monografi i zawierającej ważniejsze wydarzenia z 65 lat życia Okręgu. Z tego powodu 
ograniczymy się do tekstu pt. „57 Złota Rybka w roku 65 urodzin Okręgu PZW w Zielonej Górze”. W 
gotowych już materiałach naszej monografi i znajduje się rozdział dotyczący członków honorowych. Ich 
krótkie notki biografi czne przedstawiają fragmenty wędkarskich wspomnień i przeżyć, oraz tego co zro-
bili dla naszego Związku i Okręgu. Aby dodatkowo uszanować naszych najstarszych członków honoro-
wych przedstawiamy sylwetki dwóch z nich: Józefa Łabucia i Aleksandra Dziedzica. Pierwszy związany 
z Kołem Nr 1 w Krośnie Odrz., a drugi z Kołem Nr 13 „Drobnica” Zielona Góra. Ich wiedza i dobra 
pamięć pozwoliły wyjaśnić kilka zawiłych spraw z naszej historii. Za co im szczególnie dziękuje-
my. Wybranie właśnie ich notek biografi cznych ma stanowić dla nich dodatkową formę wyróżnienia 
z tytułu wieku i tego co w przeszłości zrobili dla naszego Okręgu. 

Zakończono  już rozstrzygnięcia sportowe 2019 r. na szczeblu Okręgu w mistrzostwach: mor-
skich, gruntowych, młodzieżowych i kobiet. Dlatego publikujemy materiał o tegorocznych mistrzach 
w tych dyscyplinach. Promujemy planowaną na początek sierpnia br. organizowaną przez nasz Okręg 
Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Wędkarskich przygotowywanej przez wiceprezesa 
Grzegorza Rutkowskiego i Okręgową Komisję ds. Młodzieży zapraszając zainteresowanych do Lubska 
i Brodów. 

Woda jest jednym z żywiołów świata. Odra nie raz pokazała co robi żywioł wody. W kilku ostat-
nich latach fala powodziowa uniemożliwiła nam organizacje planowanych imprez na tej rzece. Inten-
sywne opady deszczu prawie w całym kraju spowodowały nagły przybór wód w rzekach. Zaplanowa-
ne w dniu 26 maja br. zawody o Puchar Prezesa ZO musiały zostać przeniesione z Cigacic do Krosna 
Odrz., gdzie ta fala jeszcze nie doszła. Monitorujemy Odrę w Nowej Soli zarówno w Internecie, jak 
i w realu. Po informacjach o spadzie poziomu rzeki krótko przed oddaniem tego numery do druku 
zapadła decyzja o realizacji zawodów w planowanym terminie. Przepraszając za ewentualne utrud-
nienia zapraszamy w dniu 9 czerwca do Nowej Soli. 

Beata Gacek 
- redaktor naczelna

Informator PZW Okręg Zielona Góra
ul. Bartosza Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, e-mail: redakcja@pzw.zgora.pl 
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Koleżanki i koledzy
Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej 

Górze, to jeden z dwóch okręgów na Ziemi Lu-
buskiej i czwarty Okręg w Polsce pod względem 
liczby członków a jest nas blisko 25 tysięcy. Go-
spodarujemy na ponad 6.370 ha wód śródlądo-
wych, w tym 230 ha wód górskich, które każdego 
roku zarybiamy najlepszymi gatunkami ryb pod 
względem atrakcyjności wędkarskiej. Posiadamy 
własne ośrodki hodowli materiału zarybieniowe-
go w Trzebulach i Zaborze, które ułatwiają nam 
zarybianie i spełnianie oczekiwań wędkarzy. 
Oczywiście te wszystkie działania muszą odby-
wać się w zgodzie z prawem i obowiązkami zapisanymi w umo-
wach. Jednym z podstawowych zadań okręgu to ochrona wód 
i czynimy to z odczuwalnym skutkiem poprzez odpowiednie 
wyposażanie w sprzęt i umundurowanie strażników Społecznej 
Straży Rybackiej. Naszych wód strzeże ok. 240 społeczników, 
którym należą się serdeczne podziękowania za swoje zaangażo-
wanie i poświęcanie czasu o każdej porze dnia i nocy.

Wędkarstwo, to przede wszystkim wypoczynek nad wodą. 
Dlatego też umożliwiając tę formę uprawiania pasji wędkarskiej 
możemy pochwalić się jedną z najniższych opłat za wędkowanie 
w Polsce. Zdecydowana większość naszych członków zawody 
towarzyskie traktuje, jako doskonałą zabawę, formę spotkań w 
gronie rodzinnym i przyjaciół nie zapominając oczywiście o ta-
kim drobiazgu jak rywalizacja, bo przecież chodzi o to, kto tu 
lepszy. Taką imprezą jest niewątpliwie Złota Rybka, którą w 
tym roku organizujemy po raz 57. Od 2013 roku Złotą Rybę 
organizujemy przemiennie w Krośnie Odrzańskim w lata pa-

rzyste i w Nowej Soli w nieparzyste, czyli w tym 
roku witamy w Nowej Soli!

Ten rok jest szczególny ze względu na okolicz-
ność przypadającego jubileuszu 65-lecia powsta-
nia naszego okręgu a więc i Złota Rybka w tym 
roku będzie też szczególna i mam nadzieję, że to 
zauważycie.

Tradycyjnie bez wsparcia władz samorzą-
dowy miasta Nowej Soli Złota Rybka była by 
sporym obciążenie organizacyjnym dla okręgu, 
dlatego też wyrażamy serdeczne podziękowa-
nia Panu Prezydentowi Nowej Soli Wadimowi 

Tyszkiewiczowi oraz wszystkim pracownikom podległym Panu 
Prezydentowi zaangażowanym we współorganizację naszej 
wędkarskiej imprezy. Dziękuję również Pani Staroście Powia-
tu Nowosolskiego Iwonie Brzozowskiej za wsparcie naszej im-
prezy. Nie mogę również pominąć podziękowań dla Pani Wójt 
Gminy Nowa Sól Izabeli Bojko, która ufundowała puchary w 
naszych zawodach. Jak zwykle dużo dobrej roboty wykonali 
działacze kół PZW Rejonu II w Nowej Soli, strażnicy SSR oraz 
Zarząd Okręgu i pracownicy biura, za co im serdecznie dzię-
kuję.

Wszystkim uczestnikom 57 Złotej Rybki, życzę złowienia zło-
tej rybki oraz wspaniałego wypoczynku w gronie rodzinnym i 
przyjaciół. Połamania kija!!!

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu Okręgu PZW 

w Zielonej Górze

Szanowni Państwo!
Serdecznie witam Was w Nowej Soli nad 

najpiękniejszą z rzek, rzeką Odrą. Jest mi nie-
zmiernie miło gościć Państwa na zawodach 
„Złotej Rybki”. To właśnie tutaj w latach 70’, 
80’ i 90’ ubiegłego wieku, organizowano zawo-
dy wędkarskie, licznie gromadzące nie tylko 
zapalonych wędkarzy z całego regionu ale też 
z Polski. Znajdujecie się Państwo w mieście, 
które w ostatnich latach włożyło dużo pracy 
w ponowne pozytywne spojrzenie mieszkań-
ców na Odrę. Ta najdziksza z Polskich rzek, 
wielokrotnie pokazała swoją potęgę, wywołu-
jąc w ludziach najróżniejsze emocje. Przez ostatnie lata wiele 
się jednak zmieniło. Budowa ściany  przeciwpowodziowej 
oraz portu, małej przystani i dwóch statków turystycznych 
Laguny i  Zefi ra spowodowało, że bulwary nadodrzańskie, 

stały się najchętniej 
odwiedzanym i naj-
ładniejszym miejscem 
spacerów nowosolan, 
którzy też coraz chęt-
niej wędkują.

W wolnym czasie 
zapraszam do odwie-

dzenia Nadodrzańskiego Parku Rekreacyjne-
go. W skład parku wchodzi: Park Krasnala, 
Skate Park, Park Linowy, Park Fizyki, Wake 
Park, Wodny Świat oraz port. Wszystko two-
rzy kompleks kilkudziesięciu hektarów ak-
tywnego odpoczynku ze strefą relaksu. Jed-
nym słowem-każdy znajdzie coś dla siebie.

Wędkarstwo to wielka pasja dla cierpli-
wych. Wyrabia charakter, ale też wskazuje i 
daje przykład jak pięknie można obcować z 
naturą. Relaksuje, daje wiele satysfakcji i tro-
chę wytchnienia. Ten rodzaj hobby wymaga 

niejednokrotnie poniesienia sporych nakładów fi nansowych. 
Z podziwem patrzę na wędkarzy, którzy mają swój kodeks 
i  zasady,  a złowione ryby niejednokrotnie zwracają natu-
rze. Życzę Państwu, aby nowosolski odcinek Odry, okazał 
się dla Was szczęśliwy, abyście podczas zawodów złowili 
naprawdę” grubą rybę i w duchu 
współzawodnictwa mile spędzili 
czas. Pozdrawiam serdecznie i ży-
czę „taaakiej ryby”.

Pozdrawiam
Wadim Tyszkiewicz, 

prezydent Nowej Soli
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Powiat Nowosolski 
Odra przepływająca przez Powiat Nowosolski 
odgrywała w przeszłości wielką rolę w rozwoju tej 
ziemi. Również dzisiaj rzeka inspiruje samorządy 
naszego Powiatu do inicjatyw związanych z tury-
stycznym rozwojem regionu. Powstały nowe porty 
i małe przystanie, po rzece pływają coraz liczniej-
sze łodzie, statki, barki i kajaki. Wzdłuż Odry i od 
Odry prowadzą ciekawe szlaki rowerowe.

Powiat Nowosolski we współpracy z pięcioma gminami 
– miastem Nowa Sól, gminami Kożuchów, Kolsko i Otyń 
oraz gminą wiejską Nowa Sól – realizuje projekt „Kolej na 
rower”. Wzdłuż nieczynnej linii kolejowej jeszcze w tym roku 
powstanie ścieżka rowerowa o długości blisko 50 km. Trasa 
będzie prowadziła przez malownicze tereny powiatu: łąki, 
pola, tereny nadodrzańskie oraz najdłuższy w Europie meta-
lowy most kolejowy na rzece w Stanach. Prace przy budowie 
ścieżki zakończą się jesienią.

Już dziś turyści drogą wodną lub ciekawymi szlakami lądo-
wymi mogą dotrzeć do wielu miejsc Powiatu Nowosolskiego 

z bogatą przyrodą i licznymi zabytkami. Do najciekawszych 
zabytków należą: mury obronne Kożuchowa z XIII w., rene-
sansowy rynek w Bytomiu Odrzańskim, zabytkowy zamek 
rodu Schönaichów i Mauzoleum Księżnej Wandy Dönner-
smark w Siedlisku.

Odwiedzającym nasz Powiat proponujemy odpoczynek na 
łonie natury w gospodarstwach agroturystycznych.

Gmina Nowa Sól jest pięknie położona wśród lasów i jezior, 
w sąsiedztwie miasta Nowa Sól, gmin Kolsko, Kożuchów i Siedlisko. 

Po obu stronach Odry, w 23 miejscowościach i przysiółkach 
mieszka ponad 7 tys. osób. 

Dynamiczny rozwój gminy w ostatnich latach przyniósł 
znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców. Najważniej-
sze i „najdroższe” były inwestycje drogowe oraz rewitalizacja 
parków krajobrazowych. Wykorzystaliśmy wszelkie możli-
we źródła dofi nansowania naszych inwestycji w taki sposób, 
by poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. 

Inwestujemy w oświatę, już widać zmiany w obiektach 
oświatowych. Z udziałem środków z RPO Lubuskie 2020 
dokonaliśmy znaczącej przebudowy budynków zespołów 
szkół w Lubieszowie i w Przyborowie. Wybudowane zostało 
przedszkole w Przyborowie. Oddaliśmy do użytku bardzo 
ważne obiekty sportowo-rekreacyjne, służące głównie naj-
młodszym mieszkańcom naszej gminy. Są to place zabaw 
oraz piękne, wielofunkcyjne boiska. Wkrótce powstaną kolej-
ne. Za wybudowanie placów i boisk otrzymaliśmy tytuł „In-
westora na Medal” w ramach programu „Budujemy Sporto-
wą Polskę”. 

W gminie powstało wiele miejsc rekreacji z siłowniami ze-
wnętrznymi. Przez całą gminę i najdłuższy w Europie most 
kolejowy w Stanach przebiegać będzie nowa ścieżka rowero-
wa, która realizowana jest w partnerstwie sąsiednich gmin w 
ramach programu „Kolej na rower”.

Troską i szacunkiem otaczamy najstarszych mieszkańców, 
organizując dla nich spotkania z okazji Dnia Seniora, czy no-
woroczne kolędowanie. Najstarszych jubilatów, tych, którzy 
ukończyli 90 lat, osobiście odwiedzam w domach, życząc 

wszystkiego najlepszego. Te rozmowy bardzo inspirują mnie 
do dalszej pracy.

Wielkim skarbem gminy są obiekty zabytkowe: kościoły w 
Lubięcinie i w Rudnie, dworki w Ciepielowie i w Chełmku, 
folwark w Lubieszowie, cmentarz ewangelicki w Nowym 
Żabnie oraz młyny wiatrowe w Lubięcinie. 

Myślimy o wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Zreali-
zowaliśmy inwestycje, które przyciągają turystów nad Jezio-
ro Tarnowskie. W Jodłowie został zagospodarowany teren 
malowniczego cypla. Powstała przystań rzeczna w Starej 
Wsi nad Odrą. Realizujemy projekt zmierzający do utworze-
nia kilku obszarów ochrony przyrody i miejsc wypoczynku 
mieszkańców. Powstały parki krajobrazowe nad jeziorem 
Kochanowskim w Lubięcinie, obok kaplicy w Nowym Żab-
nie, za zabytkowym folwarkiem 
w Lubieszowie. Z myślą o inte-
gracji mieszkańców gmina orga-
nizuje, co roku wiele konkursów 
i imprez plenerowych zapisanych 
w kalendarzu imprez gminnych.

Serdecznie Państwa zapraszam 
do przyjaznej mieszkańcom, 

ale także gościom, gminy Nowa Sól 
Izabela Bojko

- Wójt Gminy Nowa Sól. 
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                        R E G U L A M I N
spławikowych zawodów wędkarskich 
                     „57 ZŁOTA RYBKA”
1. Organizator
Organizatorem imprezy jest Zarząd Okręgu PZW Zielona 
Góra, Urzą Miasta w Nowej Soli,  Starostwo Powiatowe w 
Nowej Soli oraz Urząd Gminy Nowa Sól.

2. Uczestnicy
W zawodach wędkarskich „Złota Rybka” biorą udział za-
wodnicy, posiadający opłacona składkę członkowską 
i na ochronę i zagospodarowanie wód na 2019 rok.
Uczestnicy zawodów „Złota Rybka” podzieleni zostaną na 5 
grup klasyfi kacyjnych:
a  I grupa - „Mini Złota Rybka” – dzieci w dwóch grupach 

wiekowych (do lat 10 i 11 – 14), klasyfi kacja indywidualna, 
czas trwania zawodów 2 godziny. Zgłoszenia telefonicznie 
bądź mailowo do 31 maja. Dozwolony jest połów uklei.

a  II grupa - Juniorzy U-18 (zawodnicy do lat 18). Klasyfi kacja in-
dywidualna, czas trwania zawodów 3 godziny. Zgłoszenia tele-
fonicznie bądź mailowo do 31 maja. Dozwolony jest połów uklei.

a  III grupa - Kobiety. Klasyfi kacja indywidualna, czas trwa-
nia zawodów 3 godziny. Zgłoszenia muszą zostać potwier-
dzone wpłatą opłaty startowej na konto Okręgu PZW w 
Zielonej Górze. Dozwolony jest połów uklei.

Zawodnicy z grupy I-III wędkować będą na zbiorniku wod-
nym Stara Odra w Przyborowie.
a  IV grupa - Seniorzy. (Zawody pokazowe). Klasyfi kacja 

indywidualna. Czas trwania zawodów 3 godziny. Połów 
uklei zabroniony. Terenem zawodów będzie rzeka Odra 
(ściana). Prawo startu w tej kategorii mają zawodnicy star-
tujący w zawodach z cyklu „Grand Prix” Okręgu + zapro-
szeni goście. Ilość startujących zawodników ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą opła-
ty startowej na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze. Do-
puszcza się start kobiet i juniorów z Grand Prix Okręgu.

a  V grupa – Drużyny. Rzeka Odra (główki). Po losowaniu 
nie ma możliwości zmiany główki. Startuje dowolna ilość 
3-osobowych drużyn z kół PZW Okręgu Zielona Góra + 
zaproszone drużyny. Ilość drużyn ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą opłaty starto-
wej na konto Okręgu PZW w Zielonej Górze.

    h  drużyna składa się z 3 zawodników z jednego koła PZW 
(bez podziału na kategorie)

    h  drużyna otrzymuje do dyspozycji 1 wylosowaną  główkę
    h  drużyna wędkuje w obrębie swojego sektora

    h  metoda łowienia dowolna – na 1 wędkę tj. spławik, pic-
ker, grunt, bolonka, odległościówka 

(z wyłączeniem na „żywca” i spinning)
    h  z połowu wyłączona jest ukleja
    h  czas trwania zawodów 4 godziny
    h  zawody rozgrywane są na żywej rybie, po zważeniu ryby 

zostają wypuszczone do wody, drużyna, która tego nie 
uczyni zostaje zdyskwalifi kowana

    h  obowiązuje regulamin amatorskiego połowu ryb

3. Koszty imprezy
a  koszty organizacyjne imprezy „Złota Rybka” pokrywa or-

ganizator.
a  koszty osobowe zawodników, sędziów, opiekunów pokry-

wają koła PZW wg. uznania.
Organizator pobiera od zawodników opłatę startową, której 
wysokość podana jest każdorazowo 
w komunikacie przesłanym do kół PZW.

4. Zgłoszenie startu
Z racji ograniczonej ilości miejsc uczestników obowiązują za-
pisy w biurze ZO PZW do dnia 31.05.2019 r. mailowo: sport@
pzw.zgora.pl lub telefonicznie: 68 453 73 33. Potwierdzeniem 
startu będzie uiszczenie opłaty startowej do dnia 31.05.2019 
r. przelewem bankowym na konto Okręgu – decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

5. Opłata startowa 
a  Drużyny:  
    h  100 zł (jeżeli opłaty dokonuje macierzyste koło), 
    h  123 zł (jeżeli drużyna opłaca sama – stawka powiększona 

o podatek VAT)
a  Seniorzy:
    h  40 zł (jeżeli opłaty dokonuje macierzyste koło), 
    h  49,20 zł (jeżeli opłata indywidualna – stawka powiększo-

na o podatek VAT)
a  Kobiety: 
    h  20 zł (jeżeli opłaty dokonuje macierzyste koło), 
    h  24,60 zł (jeżeli opłata indywidualna – stawka powiększo-

na o podatek VAT)
a  zawodnicy „Mini Złotej Rybki” oraz juniorzy – bezpłatnie 

– obowiązek zgłoszenia do 31 maja.
Wpłaty należy dokonać wpisując:
a  kwotę: w zależności od kategorii, nazwę zleceniodawcy 

(imię i nazwisko lub imiona i nazwiska zawodników całej 
drużyny)

a  tytuł: opłata startowa „Złota Rybka” – indywidualna, opła-
ta startowa „Złota Rybka” drużynowa (nazwa drużyny 
koła PZW) lub opłata startowa „Złota Rybka” – kobiety.

6. Ryby
Podczas zawodów można łowić wszystkie ryby, które w 
dniu zawodów nie posiadają okresu ochronnego 
z zachowaniem wymiarów ochronnych zastrzeżonych 

  metoda łowienia dowolna – na 1 wędkę tj. spławik, pic-

Sektor wędkowania Sektor wędkowania Sektor wędkowania

3 drużyny 2 drużyny 1 drużyna 

itd.   

 

głó
wk

a

głó
wk

a

głó
wk

a
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w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Dla okonia 
ustalono wymiar ochronny 15 cm. Z połowu w zawo-
dach wyłączona jest ukleja /dopuszcza się połów uklei 
dla kobiet i juniorów oraz w zawodach „Mini Złota Ryb-
ka”/. Ryby należy przechowywać w stanie żywym /
obowiązuje posiadanie siatek/. Ważenie ryb odbywa się 
na stanowisku wędkarza, obowiązuje zakaz wyjmowa-
nia siatek z wody do czasu przybycia komisji wagowej, 
/nie przestrzeganie tego wymogu grozi dyskwalifikacją 
zawodnika/. Ryby po zważeniu są z powrotem wpusz-
czane do wody.

7. Reklamacje
Organizator powołuje Komisję Odwoławczą, której skład po-
dany zostanie na odprawie zawodników. Reklamacje mogą 
składać zawodnicy, kierownicy ekip lub trenerzy po wpła-
ceniu wadium w wysokości trzykrotnej wartości opłaty star-
towej.

8. Nagrody
Ustala się następujące nagrody:
a  klasyfi kacja drużynowa  – nagradzane miejsca od I – XV ( 

3 puchary, nagrody rzeczowe)
a  kategoria seniorów – nagradzanych jest 6 miejsc (3 pucha-

ry, nagrody rzeczowe)
a  kategoria kobiet – nagradzane są 3 miejsca (3 puchary, na-

grody rzeczowe)
a  kategoria juniorów – nagradzanych jest 6 miejsc (3 pucha-

ry, nagrody rzeczowe)
a  „Mini Złota Rybka” – nagradzanych jest:
    h  do 10 lat:  6 miejsc (3 puchary, nagrody rzeczowe)
    h  11 – 14 lat:  6 miejsc (3 puchary, nagrody rzeczowe)
    h  upominki dla wszystkich pozostałych uczestników 

„Mini”
a  we wszystkich kategoriach nagradzana pucharem zostanie 

„największa ryba”
a  inne klasyfi kacje według uznania sponsorów,

9. Postanowienia końcowe
Po zakończeniu zawodów obowiązuje zakaz opuszczania 
stanowiska do czasu przybycia komisji wagowej. Brak za-
wodnika na stanowisku podczas ważenia ryb powoduje dys-
kwalifi kację całej drużyny.

10. Uwagi
Wszelkie spory wynikłe w trakcie zawodów a nie ujęte w 
regulaminie „Złotej Rybki” rozstrzyga Główna Komisja Sę-
dziowska.

11. Program minutowy imprezy „Mini Złota Rybka”(grupa 
I do 14 lat)

8.00 
8.30

-
-

8.15
9.00

otwarcie imprezy – Harcerska Górka
zbiórka zawodników (stara Odra w 
Przyborowie

9.00 - 9.15 odprawa zawodników
9.15 - 9.30 losowanie stanowisk
9.30 - 10.30 zajmowanie stanowisk
10.30 - 12.30 zawody „Mini Złota Rybka”

12.30 - 13.00 ważenie ryb
13.00 - 13.30 obliczanie wyników
13.30 - 14.00 wręczenie nagród, pucharów, (głów-

na scena-Harcerska Górka)

12. Program minutowy zawodów „Złota Rybka” (Kobiety, 
Juniorzy)

6.00 - 7.45 rejestracja zawodników i sędziów – 
Harcerska Górka

8.00 - 8.15 otwarcie imprezy – Harcerska Górka
8.30 - 8.45 zbiórka zawodników, losowanie sta-

nowisk (stara Odra w Przyborowie)
8.45 - 10.20 zajmowanie stanowisk, przygotowa-

nie do zawodów
10.20 - 10.30 nęcenie
10.30 - 13.30 zawody wędkarskie „Złota Rybka”
13.30             - 14.30 ważenie ryb na stanowiskach
14.30 - 15.30 obliczanie wyników
15.30 - 16.00 wręczenie nagród, pucharów, (głów-

na scena – Harcerska Górka)

13. Program minutowy zawodów „Złota Rybka” (Seniorzy)
6.00 - 7.45 rejestracja zawodników i sędziów – 

Harcerska Górka
8.00 - 8.45 otwarcie imprezy, losowanie stano-

wisk – Harcerska Górka
8.45 - 10.20 zajmowanie stanowisk, przygotowa-

nie do zawodów
10.20 - 10.30 nęcenie
10.30 - 13.30 zawody wędkarskie „Złota Rybka”
13.30           - 14.30 ważenie ryb na stanowiskach
14.30 - 15.30 obliczanie wyników
15.30 - 16.00 wręczenie nagród, pucharów, (głów-

na scena – Harcerska Górka)

14. Program minutowy zawodów „Złota Rybka” (grupa V – 
zawody drużynowe)

6.00 - 7.45 rejestracja zawodników i sędziów – 
Harcerska górka

 8.00 - 8.45 otwarcie imprezy, losowanie stano-
wisk (główek),

8.45 - 10.20 zajmowanie stanowisk, przygotowa-
nie do zawodów,

10.20  - 10.30 nęcenie
10.30 - 14.30 zawody wędkarskie „Złota Rybka”
14.30 - 15.30 ważenie ryb na stanowiskach (głów-

kach)
15.30 - 16.00 obliczanie wyników
16.00 - 17.00 wręczenie nagród, pucharów, (głów-

na scena-Harcerska Górka)

Uwaga
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu minu-
towego z przyczyn niezależnych od organizatora zawodów.
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57 Złota Rybka w roku 65 urodzin 
Okręgu PZW w Zielonej Górze

W dniu 9 czerwca 2019 r. organizujemy wspólnie z gospo-
darzami Nowej Soli Złotą Rybkę. Jej szczególny charakter nie 
wynika ani z liczby siedemnaście stanowiącej ilość edycji na 
terenie Nowej Soli i okolic, ani z liczby pięćdziesiąt siedem – 
oznaczającej kolejną liczbę zawodów w ramach tego cyklu. 
Impreza ta w 2019 r. przypada na rok 65 urodzin Okręgu 
PZW w Zielonej Górze. Stąd ma swój bardziej uroczysty niż 
dotychczasowe charakter. W zawiązku z tym, że jest impre-
zą z największą liczbą uczestników, decyzją Zarządu Okręgu 
postanowiliśmy w tak szerokim gronie naszych wędkarzy 
wspólnie poświętować ten jubileusz. Organizacyjnie zabez-
pieczono zwiększoną pulę środków na nagrody oraz bogat-
sze zestawy gadżetowe. Wszystko to z myślą o tych, którzy 
zdecydują się przybyć do Nowej Soli, wystartować w zawo-
dach i bawić się razem z nami.

Zajrzymy do historii okręgu jubilata. Przypomnijmy kilka 
szczegółów o jego utworzeniu i losach w okresie minionych 
sześćdziesięciu pięciu lat. Poznajmy skrót najważniejszych 
wydarzeń z jednoczesną zapowiedzią, że we wrześniu br. 
planujemy wydanie pierwszego w dziejach bardziej szcze-

gółowego zarysu monografi o - kroniki okręgu. W przygo-
towywanej publikacji pt.: „Czas jak rzeka …. upłynęło już 
65 lat” nawiązującej do tekstu piosenki Czesława Niemena, 
postaramy się żeby: „ … wspomnienie dalej trwało, unosząc 
w przeszłość tamte dni”. Znajdziecie tam skróty tematyki 
poruszanej na dwudziestu ośmiu Okręgowych Zjazdów De-
legatów. Ważniejsze wydarzenia z okresów między zjazda-
mi. Składy władz i organów wybranych w poszczególnych 
kadencjach i ich oceny przez delegatów. Publikacja zawiera 
także nazwiska 23 wędkarzy naszego Okręgu, którym na-
dano tytuł Członka Honorowego PZW. Poznacie bliżej żyją-
cych honorowych, którzy podzielili się z nami fragmentami 
swego wędkarskiego życiorysu. Notki o dwóch najstarszych 
żyjących tj. o 95 letnim Józefi e ŁABUDZIU i o 91 letnim Alek-
sandrze DZIEDZICU publikujemy już w  dzisiejszym infor-
matorze. Przekazane przez nich dane stanowiły podstawę ich 
opracowania. Panowie Ci pomogli także wyjaśnić kilka mało 
precyzyjnych, czasami sprzecznych informacji zachowanych 
w archiwalnych dokumentach okręgu różnej rangi. Poznacie 
ich sylwetki i działania, które przyczyniły się do przyzna-
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nia im tego zaszczytnego tytułu. Kadencje wybieranych na 
zjazdach działaczy do składów zarządów, organu kontrolne-
go i sadu organizacyjnego, który też zmieniał swoja nazwę 
wynosiły od roku do czterech lat. W tym okresie wybierano 
„WŁADZE” okręgu w różny sposób defi niowane w statutach 
Związku. Pierwotnie np. w statucie z 1956 roku WŁADZA-
MI na szczeblu okręgów były: okręgowy zjazd delegatów, 
zarząd okręgu, okręgowa komisja rewizyjna i sąd organiza-
cyjny okręgu (§ 26. ust. 2). Zapis taki zawiera także statut z 
22.06.1989 r. (§ 18 ust. 3 i 4). Natomiast w statutach z ostatnie-
go okresu, np. z 17.03.2017 r. w grupie zaliczanej do WŁADZ 
obok zjazdów znajdują się tylko zarządy, a komisje rewizyjne 
i sądy zdefi niowane zostały jako organy Związku (§ 17). 

Te 65 lat to setki nazwisk lokalnych działaczy zmieniają-
cych funkcje w kolejnych lub po kilku kadencjach. W okresie 
tym zarządami okręgu kierowało dziewięciu prezesów. Biuro 
Okręgu znajdowało się w czterech różnych siedzibach zaczy-
nając od wynajętego od miasta małego lokalu na ul. Szkolnej 
1 (dzisiejsza Lisowskiego), po obecną wykupioną jako wła-
sność - budynek przy ul. Głowackiego 9 wraz z zapleczem 
garażowo-magazynowym. Biurem kierowało najpierw 3 kie-
rowników biura, potem 4 dyrektorów. Szczegóły znajdziecie 
w zapowiadanej publikacji o naszym Okręgu. Poznacie prze-
krojowy zarys różnych form pracy z młodzieżą oraz naszych 
wędkarzy - sportowców, którzy sięgnęli po najwyższe tytuły 
w kraju, Związku i na świecie. Zainteresowanych zapraszam 
i odsyłam do publikacji, którą biuro rozkolportuje bezpłatnie 
wśród zarządów kół, gości jubileuszu i zainteresowanych 
wędkarzy. Wszyscy Ci, których uwieczniły zapisy w archi-
walnych dokumentach Okregu mają szanse znaleźć swoje 
nazwiska w tym opracowaniu. Opierając się na ustaleniach 
wstępnych przejdźmy nieco bliżej do szkicu historycznego 
Okręgu PZW w Zielonej Górze.

Zaczniemy od 1950 roku i tego, że początek lat 50-tych w 
Polsce - to przekształcenie dotychczasowych różnych  form 
zorganizowanego wędkarstwa w jeden kierowany centralnie 
Związek, który przyjął nazwę Polski Związek Wędkarski. 
Potem następowało tworzenie jednostek terenowych w po-
staci okręgów w kilku dużych miastach. Z czasem kolejnych 
okręgów PZW w każdym z 17 województw, funkcjonujących 
według podziału administracyjnego kraju z lipca 1952 r. 

Uchwałą plenum Zarządu Głównego PZW z 30 września 
1953 roku postanowiono z dniem 1 stycznia 1954 r. utwo-
rzyć Okręg PZW w Zielonej Górze. Wędkarze zamieszkujący 
wcześniej na naszym terenie należeli do Okręgowego Związ-
ku Sportowego Wędkarzy „WARTA” w Poznaniu. Z chwi-
lą powstania PZW przeszli do kół powstałego wcześniej niż 
nasz Zarządu Okręgowego PZW w Poznaniu. Po decyzji ZG 
PZW o utworzeniu Okręgu PZW w Zielonej Górze wędkarze 
z tego terenu zostali przeniesieni wraz ze swoimi kołami do 
nowo tworzonego Okręgu. Według stanu na 31 grudnia 1953 
roku w 24 przekazanych z Poznania kołach PZW liczba węd-
karzy wynosiła 3.793 osoby. Obszar ówczesnego wojewódz-
twa zielonogórskiego bardziej odpowiadał dzisiejszemu wo-
jewództwu lubuskiemu, ale był dodatkowo większy o tereny 
Głogowa i okolic po Przemków, należące dziś do Okręgu 
PZW w Legnicy. Prezes Koła PZW w Zielonej Górze Erwin 
Malicki, pełniący równolegle funkcje wiceprezesa Zarządu 
Okręgu w Poznaniu został decyzją ZG PZW z 28.01.1954 r. 
pełnomocnikiem ds. założenia Okręgu PZW w Zielonej Gó-

rze. Utworzył wówczas 7 osobową Radę Pełnomocnika zło-
żoną z członków Koła PZW w Zielonej Górze. To z nią przy-
gotowali Pierwszy Okręgowy Zjazd Założycielski PZW w 
Zielonej Górze. Podjęli skuteczne działania uzyskania pierw-
szego lokalu na biuro. Dokonali także rekrutacji pierwszych 
pracowników biura nowo tworzonego Okręgu. Trafność wy-
boru osób do Rady Pełnomocnika potwierdza fakt, że czte-
rech z siedmiu członków tej rady, nie licząc prezesa zostało 
wybranych na Zjeździe na ważniejsze funkcje w Okręgu. 
Zjazd odbył się 4 kwietnia 1954 roku w świetlicy budynku 
należącego do PKP, mieszczącego się naprzeciw dworca 
osobowego PKP. Uczestniczyło w nim 45 delegatów z 24 
kół PZW zlokalizowanych na terenie woj. zielonogórskiego. 
Koła te wraz z członkami przekazano z Zarządu Okręgowe-
go w Poznaniu. Były to koła PZW w : Drezdenku, Głogowie, 
Gorzowie, Gubinie,   Głogów, Kostrzyn n/O, Krosno Odrz., 
Międzyrzecz, Nowa Sól, Pszczew, Rzepin, Strzelce Krajeń-
skie, Skwierzyna, Sulęcin, Sulechów, Szprotawa, Trzciel, 
Witnica, Wschowa, Zbąszynek, Zielona Góra, Zielona Góra 
„Odra”, Żagań i Żary. Koła te wg stanu na 1 stycznia 1954 r. 
liczyły łącznie 3.793 członków. Po pierwszym roku spadku 
liczby członków, będącej konsekwencją niedoinformowania 
wędkarzy o zmianach organizacyjnych, obserwowalny był 
wzrost liczba kół, które powstawały w kolejnych nowych i 
mniejszych miejscowościach. Początkowo obserwowano 
spadek członków w dużych kołach, choć ich liczba w skali 
całego okręgu rosła. Najstarsze, duże koła traciły swoich do-
tychczasowych członków, w związku z ich przechodzeniem 
do kół powstających w ich miejscach zamieszkania lub bliżej 
niż działały ich koła dotychczasowe. Z czasem powstają koła 
przy zakładach pracy. Ich gwałtowny przyrost wynikał z 
możliwości korzystania z zakładowych funduszy socjalnych. 
Zakłady pracy wspierały je fi nansowo lub sprzętowo np. udo-
stępniając samochody ciężarowe lub autobusy na niedzielne 
lub świąteczne wycieczki nad wodę. Przełom lat 80 tych i 90 
tych to kryzys kół zakładowych. Likwidacja wielu zakładów 
pracy z powodu nierentowności lub wypierania przez kon-
kurencję skutkowała tym, że część tzw. kół przyzakładowych 
nie potrafi ła zatrzymać tracących pracę członków i wsparcie 
macierzystego zakładu. Niektóre przeciągały sztucznie swoją 
działalność, padając po czasie z powodu braku możliwości 
sprostania wymogom statutowym. Głownie z małej ilości 
członków i braku chętnych do pracy społecznej w zarządach 
i organach. Po okresie stabilizacji liczby kół aktualnie w Okrę-
gu mamy 106 kół. Należymy do okręgów o największej ilości 
kół. Najwięcej kół – 24 posiadają od 50 do 100 członków. Na 
drugim miejscu są koła o ilości 100-150 członków – to 23 koła 
oraz koła o ilości w przedziale 150-200 członków – 22 koła. 
W ostatniej kadencji odnotowujemy także systematyczny 
wzrost ilości członków, których liczba w 2018 roku wyniosła 
24.917. Taka ilością członków awansowaliśmy na czwartą po-
zycję pod względem ilości członków w Związku po okręgach 
mazowieckim, katowickim i poznańskim. Wyprzedziliśmy 
takie okręgi jak: Wrocław, Opole czy Lublin, które wcześniej 
wyprzedzały nas. Każdy okręg ma swoje chwile wzlotów i 
upadków. Nie ominęły ona także naszego okręgu. Choć nie 
są one powodem do dumy i chwalenia się, nie można ich 
jednak bagatelizować i ukrywać. O tym co dobrego i złego 
działo się u nas w tych 65 latach poczytacie sięgając do zarysu 
naszej monografi o- kroniki. Wir
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Najstarsi członkowie 
honorowi PZW, którzy doczekali 

65 lecia Okręgu.
Najwyższym i najcenniejszym wyróżnieniem w Polskim 

Związku Wędkarskim jest przyznanie tytułu Członka Ho-
norowego PZW. W historii naszego Okręgu na przestrzeni 
minionych 65 lat taki tytuł uzyskały tylko 23 osoby. Na dzień 
wydania naszego informatora z tego grona żyje  tylko jedena-
stu. Tym którzy odpowiedzieli na nasz apel i dostarczyli dane 
ze swego wędkarskiego życia do wykorzystania i uwiecznie-
nia w opracowywanym zarysie monografi i sporządziliśmy 
krótkie notki biografi czne. Znajdują się one w przygotowy-
wanym opracowaniu pt.: „Czas jak rzeka upłynęło już 65-
lat”. W dzisiejszym informatorze zamieszczamy materiał o 
dwóch najstarszych żyjących członkach honorowych PZW. 
Szanując ich dorobek i ponad przeciętny wiek, chcemy aby 
przeczytali o nich uczestnicy najliczniejszej imprezy wędkar-
skiej w kraju – Złotej Rybki.

Pan Józef Łabuć ma 95 lat. Jest nestorem wśród członków 
honorowych naszego Okręgu. Utrzymuje kontakt z kolegami 
z macierzystego Koła PZW Nr 1 w Krośnie Odrzańskim. Do 
niedawna zaglądał od czasu do czasu na posiedzenia Zarzą-
du Koła. Poznawał bieżącą problematykę zebrań i sprawdzał 
czy jego rady i doświadczenie przyda się w kierowaniu ko-
łem jego młodszym następcom. Podzielił się z nami infor-
macjami ze swego życia, podając to co uważa dla siebie za 
najważniejsze. 

Karierę wojskową rozpoczął w Trzecim Berlińskim Pułku 
Piechoty w Białymstoku. Zakończył w 1947 roku w Warsza-
wie. Mundur ofi cerski z gwiazdami na pagonach i czapka z 
żółtym otokiem zajmują w jego szafi e honorowe miejsce. Ubie-
ra je na ważne uroczystości państwowe i wojskowe. Na eme-
ryturę zawodową przeszedł po wieloletniej pracy urzędnika. 
Odszedł z poważnego stanowiska w urzędzie skarbowym. 

Emerytem wędkar-
skim praktycznie nie 
został do dziś.  Przy-
gody z wędkarstwem 
rozpoczął ponad 
70 lat temu zostając 
członkiem Koła PZW 
w Krośnie Odrzań-
skim. Koło to należało 
wówczas do struktur 
Zarządu Okręgowego 
w Poznaniu. Z chwilą 
dynamicznego roz-
woju kół wędkarskich 
w Związku otrzyma-
ło nadany już przez 
Okręg PZW w Zielo-
nej Górze numer jako 
Koło Krosno Odrz. 1. 

W skład Zarządu koła wybrano go w 1959 roku. W latach 
1959-1965 jako fi nansista pełnił funkcję skarbnika. Przez 6 ko-
lejnych był członkiem Zarządu Koła. W latach 1972-1976 prze-
wodniczył Komisji Rewizyjnej tego koła. W roku 1981 został 
wybrany do Zarządu Okręgu (ZO) PZW w Zielonej Górze. 
Funkcje w ZO pełnił w latach 1981-1985 oraz 1990-1994 pra-
cując w Zarządzie i jego komisjach. We władzach i organach 
koła pracował przez 53 kolejne lata bez przerwy. Posiadając 
tak bogate doświadczenia w Związku wybrano go prezesem 
Koła. Kierował krośnieńską jedynką nieprzerwanie przez 35 
lat. Z uwagi na stan zdrowia i osiągnięty wiek zrezygnował 
z dalszej prezesury. Macierzyste koła nadało mu tytuł Hono-
rowego Prezesa Koła PZW Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, a 
Krajowy Zjazd Delegatów PZW w roku 1997 tytuł Członka 
Honorowego PZW. Swoje 95-te urodziny obchodził niezależ-
nie od rodziny, także w gronie wędkarskich kolegów z Za-
rządu. Jeszcze do niedawna chętnie uczestniczył w Walnych 
Zgromadzeniach Koła. Na jednej z przekazanych fotografi i 
jest w swoim ulubionym mundurze. Na drugiej uśmiechnię-
ty wędkuje na jeziorze Chłopskie, które obok rzeki Odry jest 
jednym z jego ulubionych łowisk. W mundurze czuje się jak 
młodzieniec, odzyskując siły witalne przypominające mu lata 
służby wojskowej. Podobne odczucia towarzyszą mu przy 
wyprawach na ryby.

Drugi pod względem wieku członek honorowy to 91 let-
ni Aleksander Dziedzic. Za Czesławem Kwaśnym z „Gazety 
Zielonogórskiej” nazwiemy go  „Niekoronowanym królem 
zielonogórskich spinningistów”. Jako młodzieniec brał udział 
w Powstaniu Warszawskim. Swój konspiracyjny pseudo-
nim używa nadal w znany tylko dla osób wtajemniczonych 
sposób.  Z wykształcenia fi nansista. Zaczynał pracę w Urzę-
dzie Skarbowym w Lesznie, a skończył w Izbie Skarbowej 
w Zielonej Górze jako jej dyrektor. Należał do pierwszego 
Koła PZW w Zielonej Górze. Był jego członkiem i skarbni-
kiem. Znaki PZW rozprowadzał w jednym z pokojów byłego 
Domu Po ewangelickiego w okolicy Placu Wielkopolskiego 
w Zielonej Górze. Nazwano go później Domem Katolickim, 
pod którym w 1960 miały miejsce „Wydarzenia Zielonogór-
skie”. Jako działacz szczebla Okręgu pojawił się na VI Okrę-
gowym Zjeździe Delegatów (OZD) w 1956 roku będąc sekre-
tarzem Zjazdu. Gościem tego Zjazdu był przewodniczący 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze 
Jan Lembas. Z funkcją sekretarza nie rozstawał się na: VII, 
VIII i X OZD. W 1960 roku został delegatem Okręgu na Zjazd 
Krajowy Związku. Od VIII OZD w 1961 roku był członkiem 
Sądu Organizacyjnego Okręgu orzekając w zespole ds. połu-
dniowej części województwa zielonogórskiego. Potem wcho-
dził w skład Zarządu Okręgu. Do przyjęcia funkcji skarbnika 
w ZO zniechęcała go osoba rządzącego okręgiem prezesa, 
który zawodowo był jego zwierzchnikiem w strukturach Fo
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fi nansowych urzędów 
województwa. Dlate-
go działał w Kapitana-
cie Sportowym pełniąc 
funkcję z-cy kapitana 
ds. sportów rzutowych. 
Inicjował i uczestniczył 
w organizacji imprez 
rzutowych od szczebla 
kół poprzez eliminacje 
rejonowe do organizacji 
Mistrzostw Polski włącz-
nie. Przygotowywał re-
prezentantów okręgu, 
był także czynnym za-
wodnikiem reprezentu-
jącym nasz Okręgu. W 

Zarządzie Głównym pracował w Komisji Finansowo – Eko-
nomicznej Związku. Był zaproszonym na obchody 100-le-
cia zorganizowanego wędkarstwa w Polsce. Brał udział w 

uroczystościach central-
nych w lipcu 1979 r. w 
Krakowie. Przechodząc 
do Koła PZW Nr 13 jako 
jeden z jego współzało-
życieli zaczął traktować 
wędkarstwo bardziej 
hobbystycznie i towarzy-
sko. Korzystał z imprez 
zostawiając kierowanie 
kołem i Okręgiem młod-
szym. Służył jednym i 
drugim dobrymi radami 
dzieląc się doświadcze-

niami zdobytymi w Związku i jego kierowaniu na wszyst-
kich szczeblach. Od chwili nawiązania stałej współpracy 
Okręgu z „Gazetą Zielonogórska” (lata 60-te) jego nazwisko 
często padało w kąciku „Taaaka ryba” redagowanym przez 
„Kiełbika”.  Był nazywanym „Pogromcą szczupaków”, czy 
„Mistrzem województwa w spinningowych połowach od-
rzańskich szczupaków”. Kwaśny opisywał przypadki wy-
ciągnięcia na zawodach spinningowych leszcza „za ucho” 
czy karpia za płetwę. Aleksander Dziedzic był wielokrotnym 
uczestnikiem cyklu imprez „Złota Rybka”. Ostatni puchar z 
roku 2013 stoi na kominku w jego posiadłości. Na jesieni ży-
cia osiadł w małej lubuskiej wsi nad jeziorem. W albumach i 
segregatorach przechowuje  swoje wędkarskie tytuły, z któ-
rych wielu jeszcze nie wymieniałem, np. : Wędkarza roku 
1992,1993,1994, Mistrza w zawodach karpiowych i inne.  Na 
koniec jeszcze jeden tytuł mistrzowski: Króla Internetu i Fa-
cebooka. Wiek nie przeszkadza mu w swobodnym korzysta-
niu z komputera i Internetu. Fora społecznościowe i kontakt 
z Kołem PZW Nr 13 „Drobnica” w Zielonej Górze pomogły 
mi w odnalezieniu i dotarciu do Aleksandra. Dotarłem do 
„zaszytego” w swoim królestwie na spokojnej zielonogór-
skiej wsi. W dwóch spotkaniach w formie wywiadu mocno 
pomógł mi w uporządkowaniu wielu okręgowych puzzli. 
Jak na fi nansistę przystało sam elektronicznie sporządził PIT 
i wysłał swoje zeznanie podatkowe za rok 2018. Wieczorami 
buszuje na Facebooku pokazując co myśli o niektórych spra-
wach. Za tak szeroki i bogaty materiał do jego notki biogra-
fi cznej wspólnie obejrzeliśmy na YouTube ciekawą paradę 
wojskową nakręconą przez zespół Polskiej Kroniki Filmowej. 
Choć pochodziła z odległego dziś jubileuszu naprawdę było 
się czym pochwalić i co pooglądać.

Naszym najstarszym honorowym członkom Związku ży-
czymy przede wszystkim dużo zdrowia, bo do tradycyjnie 
składanych życzeń STU LAT niewiele już im zostało. Wir

uroczystościach central-
nych w lipcu 1979 r. w 
Krakowie. Przechodząc 

jeden z jego współzało-
życieli zaczął traktować 
wędkarstwo bardziej 
hobbystycznie i towarzy-
sko. Korzystał z imprez 
zostawiając kierowanie 
kołem i Okręgiem młod-
szym. Służył jednym i 

Mamy pierwszych Mistrzów Okręgu!
Sezon sportowy w naszym Okręgu zaczął się już na dobre. Za nami pierwsze rozstrzy-
gnięcia i wyłonieni pierwsi Mistrzowie, którzy będą reprezentować nasze barwy na 
Mistrzostwach Polski. 

Pierwszego Mistrza wyłoniono w dyscyplinie morskiej. Te-
goroczne Morskie Mistrzostwa Okręgu PZW w Zielonej Gó-
rze zostały zorganizowane przez Koło PZW nr 10 w Zielonej 
Górze, przy współpracy z OKS. Według planu zawody miały 
odbyć się w Darłówku. Z przyczyn niezależnych od organi-
zatora zostały przeniesione do Kołobrzegu. Jak to na Bałtyku 
bywa z zaplanowanych dwóch  tur (w dniach 30.03.2019 i 
31.03.2019) udało się rozegrać tylko pierwszą (30.03.2019). Ze 
względu na załamanie pogody II Tura została odwołana a o 
zwycięstwie zadecydowały wyniki z pierwszej tury.

Mistrzem Okręgu PZW w Zielonej Górze w dyscyplinie 
Morskiej został Wiesław Grzywna z Koła PZW nr 10 Zielo-
na Góra. I Wicemistrzem Okręgu Sylwester Popczyk z Koła 
PZW nr 1 Krosno Odrzańskie, a II Wicemistrzem Zbigniew 
Wojtasik z Koła PZW nr 1 Lubsko, który złowił największą 
rybę zawodów dorsza o długości 57,7 cm. Gratulujemy!

Mistrz Okręgu w Węd-
karstwie Morskim na 2019 
rok zagwarantował sobie 
prawo startu w Mistrzo-
stwach Polski, gdzie repre-
zentował nas w Darłowie.

W dniach 04-05 maja 
2019 na Zalewie „Karaś” w 
Lubsku rozegrane zostały 
Spławikowe Mistrzostwa 
Okręgu w kategoriach: 
U15, U20, U25, Kobiety. 
Pogoda odcisnęła piętno 
na zawodnikach. Deszcz i 
przenikliwe zimno wyma-
gały dużego samozaparcia 

 Morski Mistrz Okręgu na 
2019 – Wiesław Grzywna 
w akcji.  Fot. Jan Kanduła
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aby wytrwać do końca. Za co  należą im się szczególne słowa 
uznania.

W tym miejscu ogromne podziękowania kierujemy do 
osób, które zaoferowały swoją pomoc w przygotowaniu 
stanowisk do zawodów. Na zalewie nie często wędkuje tyle 
osób dla których konieczne było przygotowanie stanowisk o 
zbliżonych warunkach. Należeli do nich: Grzegorz Rutkow-
ski, Paweł Lesiński, Robert Kucharski, Andrzej Szczerbaty, 
Zbigniew Wojtasik, Ryszard Freier oraz juniorzy: Oskar Boj-
kowski i Krystian Kowalczyk, a także OSiR Lubsko. Dzięku-
jemy.

Serdeczne podziękowania składamy także fi rmie WĘD-
KARSTWO 555 Mirosław Cyra z Krosno Odrz. za ufundo-
wanie nagród, które zostały rozlosowane wśród uczestników 
zawodów.

Po rozegraniu dwóch tur i podliczeniu wyników przez sę-
dziego zawodów nastąpiło wręczenie nagród. 

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach 
przedstawiają się następująco:

KATEGORIA U-15:
1. Kacper Karpiński, Zielona Góra 53 - 3 punkty
2. Wiktoria Konopielko, Lubsko 1 - 6 punktów
3. Mikołaj Ceglewski, Krośnieńsko-Odrz. WKS - 7 punktów

Mistrz i Wicemistrzowie Okręgu w kategorii U-15 oraz 
zwycięzca największej ryby, w asyście Prezesa ZO, kol. 
Mirosława Kamińskiego. 

Fot. Grzegorz Rutkowski

KATEGORIA U-20:
1. Michał Małyszko, Lubsko 3 - 3 punkty
2. Gabriel Kucharski, Lubsko 1 - 6 punktów
3. Michał Stadler, Żary 2 - 6 punktów

Zwycięzcy w kategorii U-20 z sędzią głównym – kol. Ma-
rianem Olejniczakiem oraz Prezesem ZO, kol. Mirosła-
wem Kamińskim. 

Fot. Grzegorz Rutkowski

KATEGORIA U-25:
1. Paweł Siembida, Żagań 1 - 3 punkty
2. Sebastian Siekierski, Żary 8 - 4 punkty
3. Krystian Kowalczyk, Lubsko 1 - 5 punktów

Mistrz Okręgu w kategorii U-25 wraz z Pierwszym i Drugim 
Wicemistrzem Okręgu, w asyście sędziego głównego, kol. 
Mariana Olejniczaka oraz Prezesa ZO, kol. Mirosława Ka-
mińskiego.  Fot. Grzegorz Rutkowski

KATEGORIA KOBIET:
1. Anna Roguska-Jurek, Zielona Góra 2 - 2 punkty
2. Honorata Rutkowska, Lubsko 1 - 4 punkty
3. Maria Jóźwiak, Bytom Odrz. - 6 punktów

 Mistrzyni Okręgu w kategorii Pań, wraz z wicemistrzynia-
mi. Nagrody wręczał Prezes ZO, kol. Mirosław Kamiński 
oraz sędzia główny – kol. Marian Olejniczak. 

Fot. Grzegorz Rutkowski.

Składamy gratulacje dla nowych Mistrzów Okręgu z ży-
czeniami sukcesów na Mistrzostwach Polski. 

Za nami również rozstrzygnięcie Mistrzostw Okręgu w 
dyscyplinie feederowej. Zawody te zorganizowane były 
przez naszych okręgowych miłośników tej dyscypliny we 
współpracy z Okręgowym Kapitanatem Sportowym. Roze-
grane zostały w 3 turach. Pierwsza tura odbyła się 24 marca 
na „ścianie” w Nowej Soli. Drugi raz zawodnicy starli się na 
Wapnach w Jordanowie w dniu 13 kwietnia. Po dwóch tu-
rach żółta koszulka lidera należała do Pawła Stróżyka z koła 
ZASTAL Zielona Góra 10. W trzeciej turze jednak, faworyt 
musiał ustąpić miejsca koledze z koła, Grzegorzowi Jakuba-
sowi, który został Mistrzem Okręgu i będzie nas reprezento-
wać na Mistrzostwach Polski w Opolu.

Wyniki końcowe Feederowych Mistrzostw Okręgu przed-
stawiają się następująco:

1. Grzegorz Jakubas – Zielona Góra 10 ZASTAL, 6 punktów
2. Paweł Stróżyk – Zielona Góra 10 ZASTAL, 7 punktów
3. Krzysztof Kasprzak – Wolsztyn, 9 punktów.
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PRZEPROSINY 

„W związku z zawarciem pozasądowej ugody między stronami wyrażam 
ubolewanie i przepraszam Pana Mirosława Kamińskiego za użycie w gaze-
cie Moja Zielona Góra nieuprawnionych i będących nadużyciem stwierdzeń 
w artykułach pt. „Kamiński wyleciał z władz PZW” z dnia 7 listopada 2017 
i „Nielegalne zawieszenie” z 25.04.2017 r. Artykuły te zostały sporządzone z 
nienależytą starannością i godziły w dobre imię oraz kompetencje Mirosława 
Kamińskiego. Niniejsze przeprosiny są wynikiem zawarcia ugody poza proce-
sowej pomiędzy stronami i nie stanowią przyznania się do winy w rozumieniu 
zapisów Kodeksu Karnego.” 

Daniel Sawicki

„W związku z zawarciem pozasądowej ugody między stronami wyrażam 
ubolewanie i przepraszam pana Wojciecha Raunke za to, iż w 2016 roku od 
miesiąca maja do grudnia w Internecie na bliżej nieokreślonych stronach i w 
wiadomościach mailowych pojawiały się informacje podważające jego dobre 
imię oraz kompetencje. Żadne z ukazujących się informacji nie polegały na 
prawdzie i stanowią naruszenie dóbr osobistych Wojciecha Raunke. Niniejsze 
przeprosiny są wynikiem zawarcia ugody poza procesowej pomiędzy strona-
mi i nie stanowią przyznania się do winy.”

Daniel Sawicki

Realizując inny warunek ugody Pan Daniel Sawicki dokonał dobrowolnej 
wpłaty na rzecz młodzieży w wysokości 300 zł na konto PZW Okręg w Zielonej 
Górze. 

Pierwsza szóstka Feederowych Mistrzostw Okręgu. 
Fot. Paweł Stróżyk.

Wszystkim naszym reprezentantom na Mistrzostwach Pol-
ski życzymy sukcesów. Taaaakiej ryby!!!

Przed nami jeszcze Spławikowe Mistrzostwa Okręgu w 
kategorii seniorów, gdzie Mistrz wyłoniony zostanie 1 wrze-
śnia. Spinningowe Mistrzostwa Okręgu w kategorii senio-
rów i juniorów rozstrzygnięte zostaną 4 sierpnia, a Mistrzów 
Spinningowych Teamów z łodzi poznamy 7 lipca.

Wszystkim rywalizującym życzymy powodzenia!

Grzegorz Rutkowski, 
Jarosław Szpak, 

Beata Gacek
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krzywe

Pamiętajmy... 23 czerwca Dzień Wędkarza!
Zwracamy się z prośbą do Zarządów Kół o uroczyste 

zaakcentowanie „Dnia Wędkarza” w spotkaniach nad wodą 
dla swoich członków.

Z okazji przypadającego na 23 czerwca Dnia Wędkarza, życzymy 
całej Wędkarskiej Braci Wszystkiego Najlepszego. 

Czystej wody i słonecznego brzegu, wielu wymiarowych ryb (niech 
płyną dalej), mnóstwa wędkarskich emocji 

i jak najwięcej okazji do energetycznego relaksu 
nad wodą. 

Wszelkiej Pomyślności i połamania kija!!!!
Prezes Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze 

Mirosław Kamiński 

Fot. G. Rutkowski

Wkrótce ukaże się monogra� a z okazji 
65 rocznicy okręgu PZW w Zielonej Górze


