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Przygotowaliśmy dla Was drugie w tym roku, a czwarte z kolei wydanie naszego informatora. Nazywa się on 
nadal informatorem bez konkretnego tytułu – nazwy. Zgłoszone przez Was dotychczas propozycje nie rzuciły 
na kolana i nie rozstrzygnęliśmy konkursu na nazwę. Nie chcieliśmy dalej funkcjonować pod przypadkowym 
i banalnym tytułem. Proponujemy wrócić do tematu i przedłużyć okres przyjmowania zgłoszeń do końca wrze-
śnia br. Niech czas wakacyjnych i urlopowych przemyśleń przyniesie coś nowego. Dorzuci do przekazanej 
dotychczas puli kilka lub kilkanaście nowych luzackich pomysłów. Może one łatwiej wpadną w oko i pozwolą 
na oczekiwany wybór najciekawszej propozycji.

Jeszcze jeden istotny przekaz zwrotny od naszych czytelników - odbiorców z kół wędkarskich naszego okręgu. 
Część wędkarzy ma kłopot z dotarciem do kolejnego numeru informatora. Nasz dotychczasowy sposób dystry-
bucji opierał się na przekazywaniu ich przedstawicielom zarządów naszych kół. Informatory wysyłaliśmy pocztą 
na adresy domowe członków zarządów kół lub rozdawaliśmy uczestnikom przy okazji różnego rodzaju spotkań 
wewnątrz okręgowych. Czasami przekazywaliśmy kolejne numery poprzez skarbników kół rozliczających się 
w biurze Okręgu. Niestety dowiadujemy się, że w części kół numery te utykają w pewnych kręgach osób i nie do-
cierają do szerszego grona zainteresowanych. Dlatego apeluję aby po przeczytaniu, podczas zawodów lub spotkań 
związkowych przekazywać nasz informator dalej kolejnym zainteresowanym. Zachęcam także do zapoznania się 
z elektroniczną formą informatora, dostępną na naszej stronie internetowej Okręgu. Zapraszam do przekazywania 
do biura materiałów o swoich kołach. O tym co robicie ciekawszego od innych. Co Was wyróżnia i sprawia, że 
pokazanie dobrych działań Waszego koła rozszerzy wachlarz pomysłów do działań w innych kołach. Dotychczas 
otrzymaliśmy dane z Koła PZW w Łagowie i Świętnie. Dziękujemy. 

Ten numer informatora jest prawie monotematyczny. Dotyczy tematyki sportu i imprez wędkarskich organizo-
wanych przez nasz Okręg. Z materiałów dowiecie się szerzej jak i kiedy powstało międzynarodowe porozumienie 
organizacji zajmujących się wędkarstwem w kilku państwach należących do Unii Europejskiej, które przyjęło na-
zwę spotkań EUROPA TREFF. Czyli najprościej i po polsku spotkań wędkarzy kilku stowarzyszeń europejskich, 
w tym trzech polskich okręgów PZW. Spotkań połączonych z zawodami wędkarskimi. A najważniejsze wyjaśni 
Wam jak do tej grupy trafi ł Okręg PZW w Zielonej Górze. Co stało się z współpracą polsko-niemiecką zapocząt-
kowana według naszych kronik z DAV już od roku 1965 ! Poznacie dyscypliny, w których przez 16 kolejnych 
lat z rzędu w ramach ET trwały sportowe rywalizacje. Dowiecie się kto i kiedy nas reprezentował ze zmiennym 
szczęściem. Poznacie tych, którzy zwyciężają w ET już kilku lat. Są na co dzień uczestnikami naszych zawodów 
z cyklu Grand Prix Okręgu. Gdzie odradzają się lub tworzą od podstaw zalążki wędkarstwa rzuto-
wego, które dotychczas było mało znaną dyscyplina naszego okręgu. Przede wszystkim zaś prezen-
tujemy wyniki ostatnich zawodów ET rozegranych w dniach od 8 do 10 czerwca br. w Krośnie Od-
rzańskim. Czy Okręgowi PZW w Zielonej Górze, który był gospodarzem tegorocznej imprezy 
pomógł, jak na zawodach ekstraligi żużlowej atut  tz w. „własnego toru” i znajomość Odry, na której odby-
ły się zawody ? Czy pomogło to pokonać i zdeklasować rywali ? O tym dowiecie się z bezpośredniej relacji 
z Europa Treff .

Zgodnie z tradycją naszego informatora formuła 3 pytania do …… została zachowana. Tym ra-
zem na pytania odpowiada prezes Zarządu Okręgu Mirosław Kamiński. Zapraszamy Was także na 
56-tą Złotą Rybkę przygotowywaną w terminie późniejszym niż w poprzednich latach, bo dopiero 
na 8 lipca 2018 r. w Krośnie Odrzańskim.  Tematy numeru ściśle wiążą się jeden z drugim. Spotka-
nia europejskie mają stały termin. Odbywają się w drugi weekend czerwca każdego roku. Dlatego Zło-
ta Rybka tylko w tym roku jednorazowo ma inny lipcowy termin. Zapraszamy wszystkich na te zawo-
dy. Zapraszamy także Wasze dzieci i wnuków. Nie zawiedźcie nas przyjedźcie, a my postaramy się je 
należycie przygotować i przeprowadzić z jak największą satysfakcją dla uczestników. Do zobaczenia 
8 lipca w porcie rzecznym Krosno Odrz. Program godzinowy w numerze. Nie zapomnijcie o wpła-
tach wpisowego na wskazane konto bankowe. Wpłaty te pozwolą nam na przygotowanie odpowied-
niej liczby stanowisk i innych rozwiązań organizacyjnych. Najmłodsi jak zwykle w ZR są zwolnieni 
z opłat. Zapraszamy do Mini Złotej Rybki bezpośrednio w dniu imprezy do zgłoszenia w sekretariacie imprezy.

Z ostatniej chwili!!! Uczestnik Europa Treff  Piotr Orszulak w dniu 01.07.2018 został Mistrzem Polski PZW 
Seniorów w spławiku. Szczegóły w następnym numerze.

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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RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH 
EUROPA TREFF 08-10 CZERWCA 2018 R.

W dniach 0d 8-10 czerwca 2018 r. Okręg PZW w Zielonej Górze był organizatorem 
16 edycji Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich Europa Treff , które rozegrano 

na terenie Krosna Odrzańskiego. 
Sportowa rywalizacja indywidualna i drużynowa ekip z 

Niemiec, Litwy i Polski obejmowała trzy dyscypliny: spławik, 
spinning i rzut. Przebiegała, poza spinningiem, z podziałem 
na kategorie: juniorów, kobiet i seniorów. Zawody były jed-
nym z elementów plenerowej imprezy przygotowanej przez 
miasto i gminę Krosno Odrzańskie pod nazwą „RYBOBRA-
NIE 2018”. Aby poznać dlaczego organizacja tych zawodów 
trafi ła do Okręgu PZW w Zielonej Górze, musimy sięgnąć do 
ich historii.

Nutka historii ET
Pomysł organizacji Międzynarodowych Zawodów Węd-

karskich Europa Treff był efektem wieloletniej współpracy 
międzynarodowej kilku związków wędkarskich i admini-
stracji państwowych na kilku różnych płaszczyznach. Myśl 
przewodnia zrodziła się w roku 2003 podczas spotkania 
w Poczdamie. Ówczesny prezydent LAV Brandenburg 
Eberhard Weichenhan i prezes Zarządu Okręgu PZW w To-
runiu Mirosław Purzycki i kierowane przez nich wówczas 
zespoły ludzi byli ich bezpośrednimi współautorami. Roz-
wijana w tym okresie integracja państw w ramach Unii Eu-
ropejskiej spowodowała uaktywnienie współpracy także w 

ich organizacjach zajmujących się wędkarstwem. Kontakty 
bilateralne krajowych związków Brandenburgii z Saksonią, 
Słowakami oraz Okręgiem PZW w Toruniu  zagęszczały co-
raz bardziej kalendarz imprez wędkarskich, w których za-
czynało brakować wolnych terminów na zawody i spotkania 
wewnętrzne oraz kolejne zobowiązania międzynarodowe. 
Dlatego w miejsce prowadzonych dotychczasowych spo-
tkań dwustronnych zaproponowano jeden cykl wspólnych 
spotkań kilku związków wędkarskich państw UE, w tym sa-
mym stałym terminie, połączonych ze sportową rywalizacją. 
Nazwano je spotkaniami europejskimi - Europa Treff i przy-
dzielono im w kalendarzach stały termin - weekend drugiego 
tygodnia czerwca. Kontakty administracji państwowej Toru-
nia, z administracją na historycznej Żmudzi i rejonem Kiej-
dany na Litwie spowodowały, że szukano i tam partnera w 
postaci organizacji zrzeszającej wędkarzy. Grono pomysło-
dawców uzgadniało skład zainteresowanych wędkarskich 
partnerów i budowało podstawy pierwszego nowego poro-
zumienia. Organizacje pierwszego spotkania wziął na siebie 
Okręg PZW w Toruniu. To właśnie tam zrealizowano po raz 
pierwszy ten pomysł. W dniu 23 czerwca 2003 r. doszło do 
spotkania i podpisania pierwszego porozumienia pomiędzy 

Otwarcie imprezy
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pięcioma organizacjami wędkarskimi kilku krajów Europy. 
Były to wówczas: LAV Brandenburg, LAV Sachsen-Anhalt, 
Slovenský  Rybarský Zwäz, Litewski Ochotniczy Wędkarski 
Związek Rejonu Kiejdany i Okręg PZW w Toruniu. Skład taki 
wynikał z przyjęcia wspólnych warunków organizacji spotkań 
i zasad wędkarskich rywalizacji. 

Rozszerzenie składu ET 
Do ósmej edycji spotkań przygotowanych po raz drugi przez 

Okręg PZW w Toruniu zaproszono drugi z polskich okręgów. 
Współpracował on od wielu lat z LAV Sachsen- Anhalt. W dniu 
13 czerwca 2008 r. po wcześniejszych uzgodnieniach z kapitułą 
porozumienia umożliwiono uzupełnienie składu o Okręg PZW 
w Katowicach. Prezes ZO PZW w Katowicach Mirosław Iwań-
ski wyposażony w pełnomocnictwa swego Zarządu podpisał 
13 czerwca 2008 r. przystąpienie do porozumienia z 2003 roku. 
Od tego momentu sygnatariuszami porozumienia było już sześć 
organizacji wędkarskich, w tym dwa polskie okręgi naszego 
Związku z Katowic i Torunia. 

Będzin 2013 otwarciem dla Okręgu PZW w Zielonej Górze
Okręg PZW w Zielonej Górze współpracował od roku 1965 

z przygraniczną placówka DAV we Frankfurcie nad Odrą. Po 
zmianach administracyjnych w Polsce od 1975 roku porozu-
mienie polsko-niemieckie z Okręgiem PZW w Zielonej Górze 
rozszerzono o nowopowstały wówczas z byłych kół naszego 
Okręgu - Okręg PZW w Gorzowie Wlkp. Spotkania trójstron-
ne opierające się na wspólnych zawodach wędkarskich dla 
kadry sportowej i dla działaczy, spotkaniach ichtiologów oraz 
corocznych podsumowaniach osiągnięć z poszczególnych lat 
z przyjęciem wspólnych planów na kolejny rok przetrwały 
kilkadziesiąt lat, tj. do chwili likwidacji placówki LAV Bran-
denburg we Frankfurcie nad Odrą. Wybudowanie głównej 
siedziby LAV Brandenburg pod Poczdamem - w Nuthetal OT 
Saarmund spowodowało przeniesienie pracowników z Frank-
furtu do nowej placówki i likwidacje biura we Frankfurcie. Do-
tychczasowa współpraca nie mogła być kontynuowana w do-
tychczasowych formach. Podczas 65 urodzin prezydenta LAV 
Brandenburg E. Weichenhana zorganizowanych w małym 
hoteliku w Marquardt kierujący placówką LAV Brandenburg 
Andreas Koppetzki zaproponował przedstawicielom Okręgu 
PZW w Zielonej Górze Mirosławowi Kamińskiemu i Wojcie-
chowi Raunke rozważanie  możliwości dołączenia przez Okręg 
PZW w Zielonej Górze do porozumienia Europa Treff. Nasi 
przedstawiciele korzystając z zaproszenia nie wysłali od razu 
kompletu zawodników lecz rozpoczęli od wysłania swoich ob-
serwatorów. W roku 2013 do Będzina na spotkanie przygoto-
wywane przez debiutujący wówczas w roli organizatora Okręg 
PZW w Katowicach wysłali delegację w składzie: wiceprezes 
Zdzisław Kowalski i dyrektor biura Wojciech Raunke. Nasi 
przedstawiciele przywieźli z Będzina bogaty materiał fi lmowy 
oraz wiele fotografi i z zawodów, które przedstawili Zarządowi 
Okręgu PZW w Zielonej Górze. Na wyjazdowym posiedzeniu 
Zarządu w Kosobudzu podjęto uchwałę o przystąpieniu do 
ET. Określono wewnętrzne zasady ustalania składów repre-
zentantów Okręgu PZW w Zielonej Górze na ET i w kolejnych 
latach, braliśmy udział w spotkaniach: w 2014 r. w Toruniu, w 

2015 r. w Brandenburgii, 2016 w Saksonii i w 2017 w okręgu 
kowieńskim rejonu kiejdańskiego. Część naszych zawodników 
w poszczególnych edycjach systematycznie zwycięża zajmując 
co roku miejsca medalowe. Są wśród nich od samego początku 
m. in. Beata Szulczewska i Wojtek Liczbiński w reprezentacji 
spławikowców. Osoby, które nie znalazły miejsc na podium ET 
zastępują zdobywcy pierwszych miejsc w klasyfi kacji Grand 
Prix Okręgu. W razie konfl iktu terminów do składu wchodzą 
zawodnicy sklasyfi kowani na kolejnych miejscach w danej ka-
tegorii. Udział juniorów ogranicza regulaminowe kryterium 
wieku. Forma zawodów umożliwia jednak aby juniorzy wystę-
powali w kategorii seniorów. Dość istotne są jednak przepisy 
dot. organizacji zawodów w poszczególnych krajach. Dlatego 
ważne są aktualizacje regulaminów zawodów i ich praktyczne 
omawianie podczas konferencji technicznych poprzedzających 
zawody. Przebieg tegorocznych spotkań zawiera szczegółowa 
relacja poniżej.

16 Edycja EUROPA TREFF
W ustalonym przez organizatorów terminie wpłynęły zgło-

szenia ponad dziewięćdziesięciu uczestników. Dodatkowo o 
możliwość przyjazdu poprosili przedstawiciele Krajowego 
Związku Meklemburgii Pomorze Przednie w osobach: pre-
zydent LAV M-V prof. dr. Karl-Heinz Brilowski i kierujący 
biurem Axel Pipping, w charakterze obserwatorów. Wstępna 
rezerwacja bazy w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Drzonkowie z uwagi na wcześniejsze zobowiązania unie-
możliwiała zakwaterowanie wszystkich w tych obiektach. De-
biutujący w roli organizatora Okręg w Zielonej Górze musiał 
skorzystać dodatkowo z bazy w Hotelu Odra w Krośnie Odrz. 
W piątek 8 czerwca wszystkie ekipy stawiły się na czas w 
swoich bazach, a od piętnastej rozpoczęły treningi. Natomiast 
kierownictwa delegacji spotkały się na konferencji technicznej, 
aby szczegółowo omówić praktyczne strony przeprowadzenia 
zawodów w poszczególnych dyscyplinach i klasyfi kacjach.

Obowiązek rozgrywania zawodów na żywej rybie, skrajnie 
odmienny od zasad obowiązujących na terenie Niemiec i Litwy 
wymagał szczegółowych wyjaśnień. Podobnie jak punktacja w 
zawodach spinningowych. Uroczyste otwarcie 16 edycji Europa 
Treff przygotowano wspólnie w piątek wieczorem na placu pik-
nikowym WOSiR w Drzonkowie.

Odprawa techniczna kierowników i sędziów
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Otwarcie prowadził osobiście prezes Zarządu Okręgu PZW 
w Zielonej Górze Mirosław Kamiński. W imieniu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego gości przywi-
tała pani Sylwia Tylzon-Stojanowska z Departamentu Rolnic-
twa Zasobów Naturalnych Rybactwa i Rozwoju Wsi. Ekipami 
uczestników tegorocznych spotkań kierowali: LAV Branden-
burg – prezydent Gunter Fritsch i dyrektor Andreas Koppetz-
ki, Litewski Ochotniczy Wędkarski Związek Rejonu Kiejdany 
– Gedyminas Misius  i Raimund Barkauskas, Okręg PZW w 
Katowicach – Mirosław Iwański prezes ZO i Lech Gorczyński. 
Okręg PZW w Toruniu – prezes Mirosław Purzycki i dyrektor 
biura Grażyna Dajewska. Reprezentacji gospodarzy przewodził 
Mariusz Brzeziński – wiceprezes ZO ds. sportu oraz Piotr Szul-
czewski – trener drużyny spławikowej. Sędziami głównymi z 
ramienia organizatorów byli: Zygmunt Gorzelańcyk – spławik, 
Ryszard Franiszyn – spinning, Jan Kanduła – rzut.

W sobotę 9 czerwca 2018 r. od rana rozpoczęto sportowe ry-
walizacje w takt muzyki dochodzącej ze scen przygotowywa-
nego Rybobrania. Nie zabrakło także pochodu uczestników 
Rybobrania z górnej do dolnej części miasta. Jednak wydłużenie 
o godzinę zawodów spławikowych i zmęczenie upałem bezpo-
średnich uczestników spowodowało, że organizatorzy zrezy-
gnowali z udziału ekip ET w przemarszu. W pochodzie brali 
natomiast udział przedstawiciele Społecznej Straży Rybackiej z 
powiatu Krosno Odrz. z Komendantem Powiatowym SSR Mi-
rosławem Cyrą na czele.

Gospodarze „wykorzystali atut własnego boiska” - znajomość 
rzeki Odry wygrywając drużynowo w dyscyplinie spławiko-
wej, przed reprezentacją Kiejdan i Okręgu PZW w Toruniu. 

W kategorii juniorów reprezentujący nasz Okręg Sebastian 
Siekierki zajął drugie miejsce ulegając jedynie Florianowi Lemke 
LAV Brandenburg.

 Beata Szulczewska – nasza reprezentanta w kat. kobiet zde-
klasowała pozostałe panie wynikiem wyższym o ponad dwa ty-
siące punktów, który był także trzecim rezultatem tegorocznych 
zawodów

Wszystkie reprezentacje na otwarciu

Spławik juniorzy

Spławik kobiety

Pierwsze miejsce spławik drużynowo Zielona Góra

SPŁAWIK - Juniorzy - indywidualnie
I Brandenburg Florian Lemke 3388
II Zielona Góra Sebastian Siekierski 2927
III Kedaniai Aurimas Viburys 1921

SPŁAWIK - Juniorzy - indywidualnie
I Brandenburg

 Beata Szulczewska – nasza reprezentanta w kat. kobiet zde-

III

Brandenburg

II Zielona Góra

III Kedaniai

I Brandenburg

II Zielona GóraII
III Kedaniai
II Zielona Góra

SPŁAWIK - Kobiety - indywidualnie
I Zielona Góra Beata Szulczewska 5543
II Toruń Patrycja Straszewska 3171
III Kedaniai Lina Jackaityte 2795III
II
III Kedaniai
II
III Kedaniai

SPŁAWIK - Kobiety - indywidualnie
I Zielona Góra

Toruń
I Zielona Góra

II ToruńII Toruń

SPŁAWIK - drużynowo
I Zielona Góra 11
II Kedaniai 12
III Toruń 16
IV Brandenburg 17
V Katowice 19

SPŁAWIK - drużynowo

W kategorii juniorów reprezentujący nasz Okręg Sebastian 
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Nasi seniorzy w spławiku też pokazali swoje dobre strony 
Piotr Orszulak wygrał sektor M-2, jednak w klasyfi kacji indy-
widualnej musiał uznać wyższość Mariusa Uniskasa z Kiejdan, 
który osiągnął od niego ponad dwa i pół tysiąca punktów wię-
cej. W sektorze zwycięzcy klasyfi kacji indywidualnej dzielnie 
walczył Wojtek Liczbiński – ubiegłoroczny złoty medalista na 
Litwie. W tym roku jego drugie miejsce w sektorze dało mu naj-
gorsze z możliwych - czwarte  miejsce w klasyfi kacji indywidu-
alnej, ale za to dobre punkty dla drużyny.

Niestety znajomość Odry nie pomogła naszej reprezentacji 
spinningowej. Szczęście nie dopisało naszemu juniorowi Patry-
kowi. Paweł Herba z wynikiem 130 punktów zajął szóste miej-
sce, a tegoroczny Mistrz Polski juniorów Patryk Świątkiewicz 
nie zdołał wprowadzić do podbieraka ok. 90 centymetrowego 
szczupaka i zrywając linkę z zerówką zajął ostatnie dziesiąte 
miejsce.

Z założenia występ naszej reprezentacji w rzucie traktowa-
ny był jako poligon doświadczalny. Nasi juniorzy od niedawna 
trenują tą dyscyplinę pod katem przygotowań do rywalizacji 
w olimpiadach młodzieży. Wiceprezes ds. młodzieży Grzegorz 
Rutkowski dwoił się i troił aby skompletować skład w oparciu 
o juniorów z trenujących w szkółkach wędkarskich. Nie dyspo-
nujemy bowiem rzucającymi paniami, a w okręgu nie ma aktu-
alnie trenujących rzut seniorów. Dlatego w składzie rzutowców 
reprezentowali nas juniorzy  ze szkółki w Lubsku. Dziękujemy 
im za odwagę i chęć podnoszenia kwalifi kacji w rzucie. Mamy 
nadzieję, że poprawią swoje umiejętności do przyszłorocznych 
rywalizacji.

Spławik seniorzy

Pierwsza trójka spinning indywidualnie Juniorzy rzut pierwsza trójka

Drużynowo spinning: Toruń, Kiejdany, Brandenburgia

SPŁAWIK - Seniorzy - indywidualnie
I Kedaniai Marius Unikas 8100
II Zielona Góra Piotr Orszulak 5590
III Kedaniai Izydorius Unikas 3670III

SPŁAWIK - Seniorzy - indywidualnie
I Kedaniai

Zielona Góra
I
II
III Kedaniai
II
III Kedaniai

I Kedaniai

II Zielona GóraII Zielona Góra

SPINNING - indywidualnie
I Toruń Marcin Pociżnicki 2860
II Toruń Filip Biskupski 650
III Kedaniai Henrikas Miśkinis 400III
II
III Kedaniai
II
III Kedaniai

SPINNING - indywidualnie
I Toruń

Toruń
I Toruń

II ToruńII Toruń

SPINNING - drużynowo
I Toruń 3
II Kedaniai 13
III Brandenburg 14
IV Katowice 15
V Zielona Góra 16

CASTING - Juniorzy - indywidualnie
I Toruń Kacper Kamiński 430.990
II Brandenburg Emilie Kunce 272.835
III Katowice Monika Bogusz 199.050
II Brandenburg

III Katowice

CASTING
I Toruń

II BrandenburgII BrandenburgII Brandenburg

III Katowice

I Toruń

II BrandenburgII Brandenburg

SPINNING - drużynowo
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W klasyfi kacji generalnej Europa Treff 2018 zwyciężyła ekipa 
Okręgu PZW w Toruniu, która z najokazalszym pucharem wy-
jechała z Krosna Odrz.

Uroczysta gala z wręczaniem medali i pucharów rozpoczęła 
się od godziny 18-tej w restauracji Hotelu Odra w Krośnie Odrz. 
Na zaproszenie organizatorów na uroczystości podsumowania 
zawodów przybyli: Marek Cebula – burmistrz Krosna Odrz, 
Grzegorz Garczyński – zastępca burmistrza a z Warszawy do-
jechał prezes Zarządu Głównego PZW Teodor Rudnik. Impreza 
była możliwa do realizacji na takim poziomie dzięki wsparciu 
partnerów i sponsorów w postaci: Lubuskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Miasta i 
Gminy Krosno Odrzańskie, Urzędu Miasta Zielona Góra, Ma-
rek Kardasz – Niwa s.c. oraz dobrowolnych wpłat członków 
Zarządy Okręgu i pracowników biura. Serdecznie dziękujemy 
także członkom zarządu, którzy społeczne pomagali w pracy 
sekretariatów, sędziowaniu, poszukiwaniu sponsorów itp. Nad 
przygotowaniem spotkania i jego realizacją pracowali także pra-
cownicy biura w osobach: Beata Gacek, Agnieszka Zarzycka, 
Angelika Charytoniuk, Piotr Ejchart oraz Jerzy Sałek. Serdecznie 
dziękujemy. Na zakończenie Europa Treff prezes Mirosław Ka-
miński przekazał pałeczkę Mirosławowi Iwańskiemu – preze-
sowi Okręgu PZW w Katowicach, który będzie organizatorem 
kolejnych spotkań. Do zobaczenia w Katowicach. Wir

Rzut kobiety

Rzut seniorzy

Pierwsze miejsce drużynowo rzut Brandenburgia

Klasyfi kacja generalna najlepsza drużyna Toruń

CASTING - Kobiety - indywidualnie
I Brandenburg Anke Muhle 403.605
II Toruń Monika Merholc 332.360
III Katowice Natalia Rzeźnik 331.250
II
III

Brandenburg

Toruń

Katowice
II
III Katowice

CASTING
I Brandenburg

IIII
I Brandenburg

II ToruńII Toruń

CASTING - Seniorzy - indywidualnie
I Brandenburg Klaus Folc 495.640
II Katowice Zbigniew Mośko 463.300
III Brandenburg Klaus Gellert 448.420

BrandenburgI
II Katowice

Brandenburg

CASTING
I BrandenburgI Brandenburg

II KatowiceII
III
II
III Brandenburg

KatowiceII

CASTING - drużynowo
I LAV Brandenburg 1 993,045
II Okręg Toruń 1 812,965
III Okręg Katowice 1 769,385
IV Zielona Góra 278,495
V Kedaniai NK

CASTING
LAV Brandenburg

Kedaniai

LAV Brandenburg
Okręg Toruń
LAV Brandenburg
Okręg ToruńOkręg Toruń
Okręg Katowice
Okręg Toruń

Zielona Góra
Kedaniai

IV Zielona Góra
Kedaniai

Okręg Katowice
IV Zielona GóraIV Zielona Góra

Okręg Katowice

Klasyfi kacja generalna
I Toruń 6 pkt
II Brandenburgia 8 pkt
III Kedaniai 9 pkt
IV Zielona Góra 10 pkt
V Katowice 12 pkt

Brandenburgia
Kedaniai
Brandenburgia
Kedaniai

Klasyfi kacja generalna
Toruń
Brandenburgia
Toruń
BrandenburgiaBrandenburgia

Uroczysta gala z wręczaniem medali i pucharów rozpoczęła 
Katowice

Kedaniai
Zielona Góra
KedaniaiKedaniai

IV Zielona Góra
Kedaniai

IV Zielona Góra
Katowice

IV Zielona Góra
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1.    Za nami  kolejna edy-
cja zawodów Europa 

Treef które odbyły się w 
Krośnie Odrzańskim. Jak 
Pan je ocenia ?
Była to 16 edycja zawodów 
Europa Treff  ale dla Nasze-
go Okręgu 5 w której brali-
śmy udział. Jeżeli chodzi 
o ocenę, pozostawiam to 
uczestnikom. W moim od-
czuciu porównując do po-
przednich edycji Okręg zie-
lonogórski wywiązał się z 
roli gospodarza bardzo do-
brze.
Od samego przyjazdu każ-
dej ekipie przydzieliliśmy 
opiekuna, którego zadaniem 
było ułatwienie pobytu pod 
każdym względem. Bardzo 
dobrze przygotowany teren 
zawodów nad Odrą i  stadio-
nie OSiR w Krośnie Odrzań-
skim.
Wyznaczone zespoły sę-
dziowskie do organizacji tre-
ningów i przeprowadzenia 
zawodów poradziły sobie 
perfekcyjnie. Patrole SSR 
powiatu krośnieńskiego 
sprawnie zabezpieczyli teren 
zwodów. Pogoda dopisała, 
rybki też chętnie brały, do-
bra przyjacielska atmosfera, 
więc podsumowując odczu-
wamy satysfakcję z wyników 
i organizacji zawodów.

2. Panie Prezesie co o 
poziomie i organizacji 

zawodów mówili goście z 

zagranicy oraz nasi kole-
dzy z innych okręgów?
 Każdy organizator chce, 
żeby wszystko wypaliło, 
żeby zaskoczyć czymś no-
wym i żeby wszyscy chwalili. 
I to chyba nam się udało, bo 
po gali kończącej 16 edycję 
usłyszeliśmy wiele pochwał 
od wszystkich ekip.
Kolejnym organizatorem 17 
edycji międzynarodowych 
zawodów Europa Treff  jest 
Okręg w Katowicach i właśnie 
prezes ZO Mirosław Iwański 
zapraszając do Katowic wy-
raził obawy o utrzymanie po-
ziomu, który zaprezentowała 
Zielona Góra. To wszystko 
cieszy. Skorzystam z okazji, 
by podziękować  pracowni-
kom biura z dyrektorem na 
czele, zespołowi sędziowskie-
mu i strażnikom SSR z Kro-
sna Odrzańskiego. Szczegól-
ne podziękowania kieruję dla 
p. Marka Cebuli - Burmistrza 
Krosna Odrzańskiego za 
wsparcie i okazaną pomoc. 
Dziękujemy także Naszym 
sponsorom, którzy pomogli 
podnieść poziom tej pięknej 
imprezy.
Sponsorami 16 edycji ET 
byli: Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego, 
miasto Zielona Góra, UMiG 
Krosno Odrz., Wojewódz-
ki Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Drzonkowie, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Krośnie 

Odrz., Marek Kardasz Niwa 
s.c., Hotel Odra, Mirosław 
Cyra i Elżbieta Wrona.

3. Panie Prezesie już 
niedługo kolejna Zło-

ta Rybka. Co w tym roku 
przygotowano dla naszych 
wędkarzy ?
Przygotowywana 56-ta 
edycja Złotej Rybki odbę-
dzie się w wyjątkowo innym 
późniejszym terminie, tj. 8 
lipca br. Przesunięcie wyni-
ka z konieczności zachowa-
nia stałego terminu spotkań 
Europa Treff . Mimo to, że 
jest to normalna nie jubile-
uszowa impreza postaramy 
się utrzymać ją na podob-
nym niezmiennym pozio-
mie. Zapraszam wszystkich 
do portu w Krośnie Odrzań-
skim. Pamiętajcie także o 
najmłodszych : dzieciach 
i wnukach, dla których 
przygotowujemy Mini Złotą 
Rybkę. Niech będzie to dla 
nich fajną już wakacyjną 
przygodą z wędką. Zachę-
cam też do propagowanej 
przez Okręgowa Komisje 
Młodzieżową i wicepreze-
sa kol. G. Rutkowskiego 
akcji zakładania szkółek 
wędkarskich w kolejnych 
miejscowościach i przy ko-
lejnych kołach. Członkowie 
komisji służą fachową radą 
i pomocą. Życzę połamania 
kija na złotej rybce. 
Dziękuje za rozmowę B.G

TRZY 
PYTANIA DO...

INFORMATOR WYDANO Z DOTACJI URZĄDU MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO



Informator PZW  Okręg w Zielonej Górze2 (4) / 2018 11

Zapraszamy na 56 Złotą Rybkę 
do Krosna Odrzańskiego!!!

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze 
w porozumieniu z Okręgowym Kapitanatem Sportowym informuje, 

że w dniu 8 lipca 2018 r. odbędą się towarzyskie 
zawody wędkarskie „56 Złota Rybka”. 

Tegoroczna edycja imprezy rozegra-
na zostanie na rzece Odrze w miejsco-
wości Krosno Odrzańskie, na kanale 
Odry oraz na rzece Bóbr w następują-
cych kategoriach: 

a  kadeci U-14 – „MINI ZŁOTA 
RYBKA” (zawodnicy z roczni-
ka 2004 i młodsi)– Kanał Odry 
kategoria „MINI ZŁOTA RYBKA” 
zostanie dodatkowo podzielona na 
kategorię wiekową:

 b  do 10 lat - roczniki 2008 i młodsze 
 b  do 14 lat – roczniki 2004 – 2007
  Przy czym możliwy jest udział za-

wodników z kategorii do 10 lat w 
kategorii do lat 14.

  Wyniki „Mini Złotej Rybki” będą 
zaliczane do klasyfi kacji Młodzie-
żowego Pucharu Okręgu zgodnie z 
regulaminem MPO.

a  juniorzy U-18 (zawodnicy z roczni-
ka 2003 - 2000) – rzeka Bóbr Radu-
szec

  Wyniki juniorów będą zaliczane do 
klasyfi kacji Młodzieżowego Pucha-
ru Okręgu zgodnie z regulaminem 
MPO.

a kobiety – rzeka Bóbr Raduszec
a  seniorzy (klasyfi kacja indywidual-

na) – rzeka Bóbr Raduszec
a  drużynowo – Odra (na przygotowa-

nych stanowiskach – około 90)

W klasyfi kacji drużynowej udział 
mogą wziąć tylko i wyłącznie drużyny 
kołowe – 3 zawodników z tego samego 
koła (drużyna może być mieszana – tzn. 
np. junior + senior + kobieta).

W klasyfi kacji indywidualnej seniorów 

udział w pierwszej kolejności mogą wziąć 
zawodnicy startujący w Indywidualnych 
spławikowych zawodach wędkarskich 
Grand Prix Okręgu oraz zaproszeni go-
ście (ilość miejsc ograniczona).

Jednocześnie nadmieniamy, że impre-
za wędkarska ma charakter towarzyski 
i nie będzie brana pod uwagę w punk-
tacji klasyfi kacji zawodów GPO w Zie-
lonej Górze.

„Opłatę startową” należy dokonać 
na konto Okręgu do dnia 3 lipca 2018 
r., – decyduje data wpływu na rachunek 
Okręgu i kolejność wpłat. Wcześniejsze 
wpłaty obowiązują: seniorów biorących 
udział w klasyfi kacji indywidualnej, 
uczestników biorących udział w klasy-
fi kacji drużynowej oraz kobiet. Kadeci 
oraz juniorzy są zwolnieni z opłaty star-
towej i zapisują się na miejscu w dniu 
zawodów. 

Opłata startowa wynosi:

a kobiety:
 b  20 zł – jeżeli wpłaca macierzyste 

koło
 b  24,60 zł – jeżeli wpłata indywidu-

alna
a seniorzy:
 b  40 zł – jeżeli wpłaca macierzyste 

koło
 b  49,20 zł – jeżeli wpłata indywidu-

alna
a drużyny:
 b  80 zł – jeżeli wpłaca macierzyste 

koło
 b  98,40 zł – jeżeli wpłata indywidu-

alna

Wpłaty należy dokonać na konto ban-
kowe: Raiffeisen Bank Polska S.A. 96 
1750 1149 0000 0000 0257 8212 wpisując:
a  kwotę (wysokość w  zależności od 

kategorii), 
a  tytuł: „opłata startowa – Złota Ryb-

ka – indywidualna” lub „ opłata 
startowa – Złota Rybka – za drużynę 
- …..” (nazwa drużyny – Koło PZW) 

Warunkiem udziału w zawodach jest: 
a  Telefoniczne 68 453 73 33 lub e-ma-

ilowe sport@pzw.zgora.pl zgłosze-
nie udziału do dnia 3 lipca. 

a  Wniesienie stosownej opłaty starto-
wej za udział w zawodach, w termi-
nie do 3 lipca (liczy się data wpływu 
na rachunek organizatora). 

a  Zgłoszenie się w Sekretariacie za-
wodów w czasie i w miejscu wska-
zanym w komunikacie o zawodach. 

a  Zgłoszenia i wpłaty po ustalonym 
terminie nie będą przyjmowane za 
wyjątkiem kadetów i juniorów.

Szczegółowy program oraz regula-
min zawodów dostępny będzie w regu-
laminie imprezy: „REGULAMIN ZŁO-
TA RYBKA 2018”.

Przypominamy, że z racji ograniczo-
nej liczby stanowisk, zapisy zawodni-
ków w dniu zawodów nie będą przyj-
mowane za wyjątkiem kadetów oraz 
juniorów.

Uwaga: Kontakt pod nr tel. 453 73 33 
lub e-mail: sport@pzw.zgora.pl

Wiceprezes ZO PZW ds. Sportu
Mariusz Brzeziński
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