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Dobiega końca rok 2019, który ob-
fi tował w wiele ważnych wydarzeń 
w życiu Naszego Okręgu. Nie prze-
szkodziły nam żadne uszczypliwo-
ści ze strony „naszych przyjaciół” 
włącznie z głośnym na całą Polskę 
programem Anity Gargas w TVP 1 
z udziałem naszych rozżalonych ko-
legów. Sensacji nie było. Poruszano 
jedynie stare, dyżurne i odgrzewane 
tematy. Niektórzy „główni bohate-
rowie” widowiska pewnie po emisji programu żałują 
teraz swoich wypowiedzi. W tym roku obchodziliśmy 
jubileusz 65-lecia powstania Nasze Okręgu. Ob-
chody akcentowaliśmy przy okazji 57 Złotej Rybki 
w Nowej Soli organizując wystawę starego i nowego 
sprzętu wędkarskiego. Było też więcej i atrakcyjniej-
szych nagród w bezpośredniej rywalizacji, jak i do lo-
sowania. Kolejne jubileuszowe spotkanie z udziałem 
prezesów kół oraz władz i organów okręgu odbyło się 
nad zalewem „Karaś” w Lubsku. Z zaproszenia sko-
rzystało i uczestniczyło w zawodach ok. 50 działaczy. 
Punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszowych 
było spotkanie w Łagowie z udziałem ok. 100 gości 
reprezentujących władze rządowe, samorządowe, in-
stytucje i fi rmy prywatne oraz nasi przyjaciele z Za-
rządu Głównego i Okręgów PZW. Po raz pierwszy w 
historii Okręgu wydaliśmy książkową monografi ę pt. 
„Czas jak rzeka… upłynęło już 65 lat” autorstwa 
Wojciecha Raunke – dyrektora biura. Dyrektor po-
święcił swój wolny czas i przez okres siedmiu miesię-
cy gromadził fakty niezbędne do jej napisania. Warto 
dodać, że W. Raunke zrobił to nieodpłatnie, nie biorąc 
za poświęcony na napisanie czas ani złotówki, za co 
składam mu w imieniu Zarządu Okręgu serdeczne 
podziękowania. Szerzej o obchodach jubileuszowych 
przeczytacie w dalszej części informatora. Wróćmy 
jednak do spraw ważnych dla wędkarzy. Podpisali-
śmy dalsze umowy z RZGW Wrocław na dzierża-
wę kolejnych obwodów rybackich na terenie Okręgu 

o dodatkowej łącznej powierzchni 65 
ha. Jesteśmy coraz bliżej fi nalizacji 
zakupu działek w Krośnie Odrzań-
skim, z przeznaczeniem pod budowę 
kolejnej bazy dla SSR i Rejonu IV. 
Czynimy usilne starania, aby roz-
poczęcie prac budowlanych ruszyło 
w 2020 roku. Pamiętając o zjazdo-
wym zobowiązaniu od nowego roku 
uruchamiamy łowisko „No kill” na 
jeziorze Moczydło w gminie Kro-

sno Odrzańskie. Zmierzamy do fi nalizacji zakupu 
stawów, w których uruchomimy kolejną produkcję 
materiału zarybieniowego niezbędnego do realizacji 
zapisów wynikających z operatów rybackich. Z cza-
sem jeden ze stawów planujemy przeznaczyć pod za-
wody wędkarskie i dla wędkarzy indywidualnych. Do 
chwili wydania numeru ze względu na prowadzone 
rozmowy nie możemy ujawnić szczegółów. Trzech 
pracowników naszego biura uczestniczy w pracach 
ośmioosobowej Komisji Cyfryzacji Zarządu Głów-
nego PZW w Warszawie. Komisji tej przewodniczy 
dyrektor naszego biura. Jej celem jest jak najszyb-
sze, jednak ewolucyjne przejście od klejonych przez 
69 lat znaczków na elektroniczne formy rozprowa-
dzania zezwoleń. Nadal możemy pochwalić się jedną 
z najniższych składek na Polsce. Rekordowo wzrosła 
również liczba członków w naszym Okręgu i wy-
nosi na koniec listopada 26 213. Co umacnia nas 
na 4 miejscu wśród 42 okręgów Związku.

Na zakończenie wyrażam szczere podziękowania 
dla naszych przyjaciół, działaczy w kołach, okręgu 
oraz pracowników biura za wsparcie, pomoc i poświę-
cany czas dla dobra naszego Okręgu. Życzę w 2020 
roku wszystkim dużo zdrowia, wzajemnego szacun-
ku, spełnienia marzeń oraz przyjemnego pobytu nad 
wodami w gronie rodzinnym i przyjaciół. 

Mirosław Kamiński
PREZES ZARZĄDU OKRĘGU

Drodzy Wędkarze ! 
Rok 2019 powoli przechodzi do historii. Przeczytacie o nim w najobszerniejszym materiale tego 

numeru. Był to rok 65 lat istnienia Naszego Okręgu. Jubileuszu obchodzonego w 3 etapach z finałem w 
Łagowie. Nie zabrakło posłanki, marszałka, dyrektora departamentu i władz zaprzyjaźnionych miast 
i gmin. Zabrakło prezydenta Wadima Tyszkiewicza, który w tym czasie przygotowywał swoja drogę 
do senatu, gratulujemy osiągnięcia celu i mandatu senatora. Choć milej byłoby nam gdyby zastąpił go 
inny przedstawiciel władz miasta, z którym kilkadziesiąt lat wspólnie organizujemy „Złote Rybki”. 
Przedstawicieli Zarządu Głównego i zaprzyjaźnionych okręgów przyjęliśmy w Łagowie. Gości z okrę-
gów naszych bezpośrednich sąsiadów graniczących z nami i z okręgów Strefy I gościliśmy wspólnie z 
nimi. Doczekaliśmy się przy tej okazji nakręcenia filmów reklamowo wizerunkowych o naszym Okrę-
gu i napisania pierwszej w historii tego okręgu monografii zatytułowanej „Czas jak rzeka…. upłynęło 
już 65-lat”, którą społecznie, bez honorarium napisał dyrektor biura Wojciech Raunke. Listopad to w 
okręgach okres ustalania składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Największym sukcesem roku 
2019 w skali całego Związku jest doprowadzenie po rocznym poślizgu do sfinalizowania uruchomie-
nia testowego programu elektronicznych płatności, w którym PZW Okręg w Zielonej Górze wiedzie 
prym. To u nas powstał pomysł modernizacji programu „Wędkarz” zakupionego w roku 2016 przez 
Zarząd Główny. Poczytacie o tym na stronie 12-tej. Jesień to także okres odłowów w ośrodkach zary-
bieniowych i zarybienia użytkowanych przez nas wód. I to mamy już za sobą. Niestety wiążą się z tym 
okresowe zamknięcia zarybionych wód. Odpowiadając na interwencje prawdziwych wędkarzy i ob-
serwujących te zjawiska strażników SSR byliśmy zmuszeni do okresowego wprowadzenia w portach 
i starorzeczach zasady No kill. Prawdziwy wędkarz zrozumie to okresowe ograniczenie w zabieraniu 
wszelkich ryb, a ten wykorzystujący zimowanie ryb w tych miejscach do masowego wyciągania ich 
„na szarpaka” stracił możliwość zaspakajania mięsiarskich ciągotek. Wybaczcie, to wszystko dla dobra 
naszych wód i zachowania rybostanu. Nowy Rok to czas na składanie życzeń. Znajdziecie je w tekście 
od prezesa. Ja z całym  świeżo powołanym przez Zarząd Zespołem redakcyjnym naszego Informatora 
tylko się do nich skromnie dołączamy. Wszystkiego najlepszego w 2020 r.

Beata Gacek 
- redaktor naczelna

Informator PZW Okręg Zielona Góra
ul. Bartosza Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, e-mail: redakcja@pzw.zgora.pl 

 

Zarząd Okręgu na ostatnim grudniowym posiedzeniu 
w 2019 r. zatwierdził w formie uchwały skład Zespołu 
Redakcyjnego Informatora PZW Okręg w Zielonej Gó-
rze. Redaktorem naczelnym została Beata Gacek będąca 
aktualnie rzecznikiem prasowym Zarządu Okręgu, a 
sekretarzem redakcji – Wojciech Raunke. W skład re-
dakcji wchodzą także: Mirosław Kamiński,  Zdzisław 
Kowalski i Grzegorz Rutkowski. Redaktorem technicz-

nym jest Zbigniew Dynowicz. Od nowego 2020 roku 
zespół bezpośrednio będzie przygotowywał kolejne wy-
dania od pisania materiałów po druk, ograniczając do 
niezbędnego minimum zlecenia dla fi rm zewnętrznych. 
Wybrani członkowie zespołu zadeklarowali wydawanie 
informatora w każdym kwartale, czyli cztery wydania w 
każdym roku kalendarzowym.

Wir



4 5

 
 
 

 

65 LAT PZW OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE.

Zarząd Okręgu powołał zespół do przygotowania obcho-
dów, pod przewodnictwem Roberta Jędrysiaka. Wybrano w 
jego skład poważne, jak przewodniczący osoby: prezesa ZO  
Mirosława Kamińskiego, wiceprezesa ds. młodzieży Grzego-
rza Rutkowskiego, przewodniczącego Rady Rejonu Nowa 
Sól Pawła Omachela oraz z biura: koordynatorkę Zespołu Or-
ganizacyjno-Sportowego Beatę Gacek i dyrektora Wojciecha 
Raunke. Jednym z wielu pomysłów zespołu było wydanie 
monografi i Okręgu. Robert przytargał na wzór kilka „cegieł” 
z monografi ami napisanymi przez doktora Jana Mielżyńskie-
go. Problem tkwił w tym, kto to u nas i za ile napisze? Fortel 
prezesa z zapałkami rozwiązał sprawę skutecznie. Wracający 
z toalety dyrektor nie wiedząc o co chodzi wylosował zapałkę 
jako pierwszy. Wybrał od razu tą właściwą i na niego spadł 
obowiązek pisania. Dopiero na obchodach w Łagowie prezes 
przyznał się, jak sprytnie wybrał z góry jej autora. W dodatku 
takiego, który sobie z tym musiał poradzić i poradził. Zaglą-
dając do wydanej we wrześniu br. książki o naszym Okręgu, 
dowiadujemy się, że 4 kwietnia 1954 roku w sali eksploata-
cyjnej PKP, naprzeciwko dworca osobowego, odbył się zjazd 
założycielski. Na nim pracująca wcześniej siedmioosobowa 
Rada Pełnomocnika z udziałem Erwina Malickiego, jako peł-
nomocnika Zarządu Głównego do spraw powołania Okręgu 
w Zielonej Górze zakończyła swoją pracę. Na zjeździe powo-
łano Okręg PZW w Zielonej Górze. Koła PZW z terenu na-
szego województwa przejęto z Zarządu Okręgowego PZW w 
Poznaniu. Nieco później uruchomiono pierwsze biuro PZW 
w Zielonej Górze przy ulicy Szkolnej Nr 1. Ulica nosiła taką 
nazwę od 18 sierpnia 1850 r., choć nazywała się po niemiecku 
Schulstraβe, po nadaniu tej nazwy przez rajców Grünbergu. 
Od 14 września 1959 r. za czasów PRL-u nazwę zmieniono 
na ul. Lisowskiego. Budynek z numerem pierwszym stoi tam 
nadal, choć biuro PZW Okręg w Zielonej Górze ma już swoją 
czwartą i największą w dziejach siedzibę. Po uruchomieniu 
pierwszego biura w 1954 roku na Szkolnej, w jednym pokoju 
o metrażu około pięćdziesięciu metrów kwadratowych oraz 
w jednym czasie pracowało jednocześnie najpierw sześć, a 
nieco później dziewięć osób. Wśród nich: kierownik biura, 
kierownik organizacyjny, starszy księgowy, komendant stra-
ży rybackiej, maszynistka i pomoc biurowa. Kilka miesięcy 
później dodatkowo zatrudnieni trzej etatowi strażnicy wód, 
którzy rozpoczynali pracę  pobierając służbowe rowery. Na 
nich prowadzili kontrolę wód, a po jej zakończeniu wracali 
przywożąc dorobek w postaci ościeni, pup, sieci itp. Z pew-
nością nieźle to wszystkim pachniało, zwłaszcza mokre siat-
ki. Bo ten jedyny pokój był także magazynem zatrzymanego 

sprzętu kłusowniczego. Pierwszy służbowy motocykl marki 
WFM dostał kilka lat później ichtiolog. Na pierwszy samo-
chód do ścigania kłusowników strażnicy czekali kilka kolej-
nych lat. W pomieszczeniu stanowiącym biuro odbywały się 
też posiedzenia władz, do których zaliczano członków Zarzą-
du Okręgu, organu kontrolnego - Komisji Rewizyjnej, a także 
przedstawicieli Sądu Organizacyjnego obecnie nazwanego 
Okręgowym Sądem Koleżeńskim. Takie i inne ciekawostki o 
naszym Okręgu znajdziecie w publikacji pt.: „Czas jak rze-
ka…. upłynęło już 65 lat”. Monografi i napisanej bezpłatnie 
przez dyrektora biura Wojciecha Raunke. Autorem okładki 
jest prezes ZO Mirosław Kamiński, który wspólnie ze Zdzi-
sławem Kowalskim wybrali fotografi e do tej książki. Zdję-
cia pochodzą ze zbiorów udostępnionych Okręgowi przez: 
Michała Ciesielczyka, Mariana Lesińskiego, Grzegorza Rut-
kowskiego i Pawła Stróżyka. Jednym z najpiękniejszych jest 
fotka Mariana Lesińskiego (ojca Pawła działacza z Lubska). 
Na stronie 183 monografi i Marian w skórzanej cyklistówce, 
na polskim motorowerze maki „Komar”, z przytwierdzoną 
do ramy wędką własnej produkcji, w dwurzędowej marynar-
ce jedzie z plecakiem na ryby, albo wraca z ryb. Te i wiele 
innych ciekawych historycznie tekstów i fotografi i znajdzie-
cie w naszej książce. Dowiecie się także, jak wykorzystując 
luki w wewnątrzzwiązkowym prawne dwaj nasi członkowie 
honorowi zachowali tytuły mimo wszczętych przeciwko 
nim postępowań dyscyplinarnych. Obaj panowie  w czasie 
wszczętych i prowadzonych przeciwko nim postępowań 
sprytnie zrezygnowali z przynależności do PZW. Postępowa-
nia zawieszono, a później z powodu przedawnienia umorzo-
no. Po upływie okresu przedawnienia postępowań w PZW 
obaj wrócili do Związku, choć kierowali Okręgiem i biurem 
w latach kradzieży ponad 3 milionów złotych. Jeden ujawnił 
się w sąsiednim okręgu. Drugi korzystając z zachowanego 
statusu członka honorowego i związanego z tym zaproszenia 
z urzędu przyszedł na obchody jubileuszu w Łagowie. Roz-
mawiał ze starymi znajomymi i udawał, jakby nigdy nic się 
nie stało. Pamiętający sytuację z tamtych wydarzeń uczestni-
cy uroczystości w momencie przedstawiania go przez preze-
sa Zarządu Okręgu przywitali go gwizdami. Nie usiadł na 
miejscach wyznaczonych dla członków honorowych, a po 
części ofi cjalnej szybko oddalił się z naszych uroczystości. 
Najstarszy obecny na naszym święcie 91 letni członek hono-
rowy wypowiedział w tej sprawie stosowny tekst podsumo-
wujący jego postawę i zachowanie. Chętnych do rozwinięcia 
tego wątku zapraszam do rozdziału XIII monografi i mówią-
cego o wszystkich członkach honorowych naszego Związku 
pochodzących z PZW Okręg w Zielonej Górze. Rok 2019 był 
zatem dla nas rokiem 65 lat istnienia w strukturach Polskiego 
Związku Wędkarskiego.

A JAK BYŁO NA 
60 JUBILEUSZU OKRĘGU W 2014 R.?

Świętowanie było wówczas dużo, dużo, dużo skrom-
niejsze. Powód – to zakup czwartej z rzędu, siedziby biu-
ra PZW Okręg w Zielonej Górze, przy ul. Głowackiego 
9. Obiektów na tej samej ulicy, po tej samej stronie, parę 
set metrów i numerów wyżej, niż poprzednio. Zaku-
piono przestrzenny biurowiec, z zapleczem garażowo
-magazynowym, w przystępnej cenie. Wartość nabyte-
go majątku i aktywa Okręgu istotnie wzrosły. Dziś jego 
wartość jest wielokrotnie wyższa od ceny zakupu. Do-
datkowo w pakiecie biuro było wyposażone w: komplet 
mebli biurowych, a garaże i magazyny w urządzenia, 
sprzęt i narzędzia pozostawione po upadłych poprzed-
nikach. Zakup był nabyciem pierwszej własnej siedziby 
w historii tego Okręgu. Nie dzierżawionej od miasta i 
nie stanowiącej tzw. mienia ogólnozwiązkowego. Mó-
wiąc wprost nie będącej własnością Zarządu Głównego 
PZW w Warszawie, jak to miało miejsce z wszystkimi 
wcześniejszymi biurami. Zespół organizacyjny obcho-
dów zaproponował świętowania w trzech etapach, z 
myślą o udziale jak najszerszego grona naszych wędka-
rzy. Zaczęto od  „Złotej Rybki”. W dniu 9 czerwca w 
zawodach tych wzięło udział ponad 450 rywalizujących 
sportowo wędkarzy. Rybka miała najbogatszą w dzie-
jach tego Okręgu pulę nagród, sponsorowanych przez 
firmę „NIVA s.c. z Jasienia z udziałem jej przedstawicie-
la w osobie Pana Marka Kardasza. Swój wkład wnieśli 
także inni, wspierający nas okresowo właściciele hur-
towni i sklepów wędkarskich,  takich jak  m.in. „Perfekt” 
z Sulechowa, czy „Wędkarstwo 555” Mirosława Cyry z 
Krosna Odrzańskiego. Uczestnicy „Złotej Rybki” otrzy-
mali sporo ciekawych nagród. Pula ta rosła w czasie 
losowania, gdyż obecny na zawodach współwłaściciel 
„NIVY” Marek Kardasz dorzucał co chwilę do losowania 
kolejne dodatkowe „fanty”. Pochodziły one z demonto-
wanych z ekspozycji elementów najnowocześniejsze-
go stanowiska wędkarskiego, wystawionego w czasie 
zawodów obok sceny głównej. Najważniejszą nagrodą 
imprezy był specjalistyczny obrotowy fotel wędkarski, 
umożliwiający korzystanie z niego przez wędkarzy kil-
ku dyscyplin. Drugim etapem obchodów było przygoto-
wanie przez kol. Grzegorza Rutkowskiego i Koło PZW 
Nr 1 w Lubsku spławikowych zawodów wędkarskie dla 
prezesów kół oraz działaczy władz i organów Okręgu. 
Przyjechała na nie najliczniejsza w historii ostatnich lat 
grupa uczestników. W dniu 14 września 2019 r. na Za-
lewie „Karaś” w szranki sportowych zmagań stanęło 
50 osób. Była to największa liczba uczestników zawo-
dów prezesów w kilkunastu ostatnich latach. Niestety 
nie wszyscy dobrze wylosowali i różnorodność  miejsc 
widoczna była w wynikach klasyfikacyjnych w poszcze-
gólnych sektorach. Poradzili sobie z tymi problemami 
mistrzowie Polski i zwycięzcy z klasyfikacji Grand Prix. 
Faktycznie dla wszystkich była to doskonała okazja do 
wspólnego świętowania i sportowej rywalizacji. Razem 
w trzech etapach jubileuszowych obchodów uczestni-
czyło ponad 600 naszych wędkarzy.

OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE CZWARTY
 POD WZGLĘDEM ILOŚCI CZŁONKÓW 

W PZW.
Zamknięcie roku 2019 r. kończymy według danych na ko-

niec listopada 2019 r. z ilością 26 213 członków. Umacnia to 
nas na 4 pozycji w liczbie 42 okręgów w kraju. Nadal pierw-
sze miejsce należy do Okręgu Mazowieckiego, na drugim 
utrzymuje się Okręg Katowice, brązowy medal dla Okręgu 
w Poznaniu, który nadal gubi dość spore ilości członków. Na 
czwartym umacniający pozycję PZW Okręg w Zielone Górze. 
Czy rozbudowa Strefy I o Okręg we Wrocławiu oraz ponow-
ne przystąpienie do Strefy I okręgów w Legnicy i Wałbrzychu, 
a także zawarte na 2020 r. porozumienia bilateralne pozwolą 
na dalszy wzrost członków w naszym Okręgu ? Odpowiedź 
da nadchodzący rok. Nie bawmy się we wróżenie z fusów.

ZAKOŃCZONE I NIE ZAKOŃCZONE
ZADANIA INWESTYCYJNE 2019 R.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa moc-
no wyhamowała dążenia Okręgu do wykupu gruntów użyt-
kowanych przez nas praktycznie od chwili powołania Okrę-
gu. Uzyskaliśmy indywidualną zgodę Ministra Rolnictwa na 
zakup podstawowych działek Ośrodka Zarybieniowego w 
Trzebulach. Część przygotowań przeciągnęła się na początek 
2019 roku. Zakończyliśmy czteroletnie starania o wykup dział-
ki fi gurującej jako gminna droga gruntowa należąca do Gminy 
Dąbie. Tak naprawdę grunt był od lat groblą głównego stawu 
produkcyjnego użytkowanego przez nasz Okręg. Zakupiliśmy 
także działkę po drugiej stronie drogi ośrodka, naprzeciw bra-
my wjazdowej. W gruntach tej działki znajduje się od lat wyko-
rzystywany przez nas rurociąg, a na niej mnich i odłówka, jako 
inne stanowiące naszą własność urządzenia hydrotechniczne, 
wcześniej na obcym gruncie. Nikt nie zwracał na to większej 
uwagi lub nie mówił o tym głośno, aby nie przyznawać się do 
tak istotnej, a nie załatwionej sprawy. Podsumowując zadania 
inwestycyjne Okręgu związane z wykupem nieruchomości w 
Trzebulach należy podać, że przekroczyły one łącznie kwo-
tę ponad 144 tysięcy złotych. Szkoda, że jeden z członków 
OKZiOW wypowiadający się na ostatnim posiedzeniu Zarzą-
du w tych sprawach, był przekonany, że nic na tym ośrodku 
w roku 2019 się nie działo. O dziwo częściowo przytakiwał mu 
także przewodniczący tej komisji, tłumacząc się beznadziejnie 
z poruszanych szczątkowo zagadnień na posiedzeniach komi-
sji. A tak naprawdę to w roku 2019 powstała zlecona fi rmie 
zewnętrznej przyjęta i pozytywnie zaopiniowana przez  Okrę-
gową Komisję Zagospodarowania i Ochrony Wód koncep-
cja zagospodarowania OZ Trzebule. Zakupiliśmy niezbędne 
mapy, pobraliśmy dostępne wypisy i wyrysy umożliwiające 
rozpoczęcie wymienionych w opracowanej koncepcji inwesty-
cji zadań szczegółowych. Część zgód już uzyskaliśmy w for-
mie decyzji. Utknęło na konieczności opracowania ekspertyzy 
oddziaływania na środowisko, w związku z planowaną pier-
wotnie budową zimochowów na terenie ośrodka.Ale i tu nie 
staliśmy w miejscu. Uzgodniliśmy wykonanie tego opracowa-
nia we własnym zakresie, przez posiadających wystarczającą 
wiedzę pracowników biura.  
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                               Wysokość składek członkowskich w roku 2020

Rodzaj składki

Wpisowe (tylko nowi 
członkowie i 

WSZYSCY po 30 
kwietnia)

 Członkow-
ska  

 Członkowska na ochronę 
i zagospodarowanie wód 

(„okręgowa”)  Razem z łodzią 
(plus wpisowe)

 Razem bez 
łodzi (plus 
wpisowe)

Uwagi
 Ze środka-
mi pływają-

cymi 

 Tylko z 
brzegu 

Podstawowa 25 zł 100 zł 155 zł 132 zł 255 zł 232 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie
Ulgowa: - mężczyzni 65+ 
Bez stażu 10 lat w PZW 25 zł 100 zł 115 zł 92 zł 215 zł 192 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 50 zł 115 zł 92 zł 165 zł 142 zł Obowiązek 10-letniego stażu w PZW (suma wszystkich lat). Do kwoty ra-
zem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: - kobiety 60+ 
Bez stażu 10 lat w PZW 25 zł 100 zł 45 zł  - 145 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 50 zł 45 zł  - 95 zł - Obowiązek 10-letniego stażu w PZW (suma wszystkich lat)

Ulgowa: - kobiety (do 60 lat) 25 zł 100 zł 45 zł  - 145 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie
Ulgowa: - kobiety i młodzież (16-24) 
odznaczone srebrną lub złotą odznaką 
PZW

25 zł 50 zł 5 zł  - 55 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 
kwietnia

Ulgowa: - młodzież szkolna i studenci 
16-24 lat 25 zł 50 zł 45 zł  - 95 zł - Aktualna legitymacja szkolna lub studencka. Do kwoty razem doliczyć wpi-

sowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia
Ulgowa: - mężczyźni srebrna odznaka 
PZW 25 zł 50 zł 115 zł 92 zł 165 zł 142 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: - mężczyźni złota odznaka 
PZW 25 zł 50 zł 105 zł 82 zł 155 zł 132 zł Do kwoty razem doliczyć wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 

kwietnia
Ulgowa: -  złota odznaka PZW z wień-
cami 25 zł 25 zł 5 zł  - 30 zł - Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia, i nowi członkowie

Ulgowa: - powyżej 75 lat 25 zł 50 zł 5 zł  - 55 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 25 zł 5 zł  - 30 zł - Członek uczestnik do ukończonych 16 lat.
Honorowy Członek PZW  -  -  -  - - zł - Bezpłatne zezwolenie. Do kwoty razem doliczyć wpisowe po 30 kwietnia.

Osoby ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności 25 zł  wg tabeli 115 zł 92 zł - - 

Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/KRUS o niezdolności 
do pracy lub zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej lub orzeczenia powiatowego 
zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełno-
sprawności ruchowej lub wzroku (kod 04-O lub 05-R)

Jeden akwen 25 zł wg tabeli 92 zł  - - - Składka członkowska wg wieku lub odznaczenia. Do kwoty razem doliczyć 
wpisowe dla nowych członków i wszyscy po 30 kwietnia

Porozumienia 50/50 -  - 115 zł 92 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
Cegiełka - dobrowolna wpłata na 
młodzież       5 zł dobrowolnie do każdej składki
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STREFA I

1. Elbląg
2. Jelenia Góra
3. Legnica
4. Nadnotecki w Pile
5. Słupsk
6. Wałbrzych
7. Wrocław

warunkiem wędkowania na wodach Strefy jest WYKU-
PIONA SKŁADKA PEŁNA W OKRĘGU ZIELONA GÓRA 
ORAZ POBRANIE BEZPŁATNEGO ZEZWOLENIA (w 
biurze Okręgu lub w kołach Okręgów Strefy).

Pamiętać należy, aby przystępując do wędkowania na wo-
dach okręgów należących do Strefy I zapoznać się z obowią-
zującymi w danym okręgu zasadami wędkowania!!!

POROZUMIENIA 2020

8
LEGENDA:

STREFA I

50 / 50

INNE

8

2

Spis porozumień 
zawartych przez 
PZW Okręg 
w Zielonej Górze 
na rok 2020
1.  1. Porozumienia wprowadzające opłaty 50/50 (115 

zł z łodzią, 92 zł bez łodzi)
 •  Okręg Szczecin – wody nizinne 75 zł, górskie 93 zł, 

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

 •  Okręg w Białymstoku – 90 zł na wszystkie wody; 
60 zł na wody nizinne

 • Okręg Kalisz – 90 zł
  W trakcie ustaleń:
     o    Okręg Bydgoszcz
     o    Okręg Gdańsk
     o    Okręg Katowice
     o    Okręg Koszalin
     o    Okręg Opole

2.  Porozumienie Gorzów Wlkp. (nie dotyczy Pliszki i 
Ilianki – zasada wzajemności):

 1)  Jednolite składki okresowe na wody w obu okrę-
gach:

  •   Za 1 dzień z brzegu i lodu 10 zł,
  •   Za 3 dni z brzegu i lodu 15 zł,
  •   Za 7 dni z brzegu i lodu 20 zł.
 2)  Opłata roczna na jedną wybraną wodę z 50% zniż-

ką (45 zł u nas i 55 zł w Gorzowie). Obowiązuje 
dodatkowa opłata za wędkowanie ze środków 
pływających – 25 zł wędkarze Okręgu w Zielonej 
Górze do Okręgu Gorzowskiego, 23 zł – wędka-
rze Okręgu w Gorzowie Wlkp. do wędkowania w 
Okręgu Zielona Góra.

 3)  Brak opłat w ramach organizowanych zawodów 
wędkarskich, na podstawie zgłoszenia w Okręgu i 
listy startowej.

3. Porozumienie z Poznaniem.
 1)  dopłata wędkarzy Okręgu Zielona Góra do węd-

kowania na wodach Poznania – 35 zł. 

3.  Brandenburgia, Meklemburgia – w trakcie ustaleń. 

Spis porozumień 
zawartych przez 
PZW Okręg 
w Zielonej Górze 
na rok 2020
1.  1. Porozumienia wprowadzające opłaty 50/50 (115 

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

 •  Okręg w Białymstoku – 90 zł na wszystkie wody; 

 • Okręg Kalisz – 90 zł
  W trakcie ustaleń:
     
     
     
     
     

2.  Porozumienie Gorzów Wlkp. (nie dotyczy Pliszki i 

 1)  Jednolite składki okresowe na wody w obu okrę-

  •   Za 1 dzień z brzegu i lodu 10 zł,
  •   Za 3 dni z brzegu i lodu 15 zł,
  •   Za 7 dni z brzegu i lodu 20 zł.
 2)  Opłata roczna na jedną wybraną wodę z 50% zniż-

 3)  Brak opłat w ramach organizowanych zawodów 

3. Porozumienie z Poznaniem.
 1)  dopłata wędkarzy Okręgu Zielona Góra do węd-

SZCZECIN

KOSZALIN

NADNOTECKI

POZNAŃ

KALISZ

OPOLE
CZĘS TOCHOWA

KATO WICE

WROCŁAW

WAŁBRZYCH

LEGNICA
JELENIA
GÓRA

ZIELONA
GÓRA

SŁUPSK
GDAŃSK

ELBLĄG

Bydgoszcz

Olsztyn

Ciechanów

Toruń
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Piotrków
Trybunalski

Skierniewice

Mazowieckie

Siedlce
Biała
Podlaska
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Chełm

ZamośćTarnobrzeg

Przemyśl
Rzeszów

KrosnoNowy Sącz

TarnówKraków

Biel sko-Biała

Kielce

Radom

Mazowieckie

BIAŁYSTOK

GORZÓW
WLKP.
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Od lewej Zdzisław Kowalski I-szy wiceprezes ZO, Wojciech Kozieja UMWL, Stanisław Tomczyszyn - marszałek Woje-wództwa Lubuskiego i Mirosław Kamiński po wyróżnieniu gości Medalami Okręgu.

Uczestnicy obchodów 65 lat Okręgu 
na uroczystościach w Łagowie.

Wojciech Raunke – autor 
książkowego wydania 
monografi i Okręgu.

Grupa osób wyróżnionych 
Medalem za zasługi 
dla Okręgu Zielona Góra.

Od lewej Dorothea Thide - tłumacz, Mirosław Kamiński odbierający prezent od delegacji niemieckiej, Klaus Pie-sker z małżonką – wiceprezydent LAV Brandenburg.

Mirosław Kamiński i Wojciech 
Raunke biegną do wspólnej 
fotografi i.

Kapela Koźlarska ze Zbąszynka.

Czesław Pachowicz, Antoni Lew-
kowicz, Mirosław Kamiński, Lidia 
Pirtań, Wojciech Raunke i Tadeusz 
Sienkiewicz.

Przedstawiciele delegacji 
zaprzyjaźnionych okręgów.

Kwartet smyczkowy Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Świebodzinie.

: Aleksander Dziedzic 
– członek honorowy 
PZW odznaczony 
Medalem Okręgu.
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Aplikowaliśmy po środki zewnętrzne zbierając oferty na 

monitoring i budowę ogrodzenia. Sami napisaliśmy pro-
jekt o dofi nansowanie. Negatywna odpowiedź z ARMiR-u 
wpłynęła dopiero w ostatnich dniach października. Czy na 
dwie merytorycznie przygotowane osoby w całym zespole, 
z bardzo szerokim spektrum innych specjalistycznych za-
dań podstawowych wynikających z zakresów ich obowiąz-
ków można tak oceniać pracę tego zespołu ? Może raczej 
sceptyczna wypowiedź jednego z bohaterów audycji Ani-
ty Gargas w TVP 1 z 4 lipca br. wynika z jego niewiedzy i 
braku wnikliwego zainteresowanie jego osoby pracą w tej 
Komisji?

ETAP WYKUPU GRUNTÓW OZ ZABÓR
Pod koniec roku do Oddziału Terenowego Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp.  Filia 
w Zielonej Górze wpłynęła zgoda Ministra Rolnictwa na 
zakup przez nasz Okręg działek Ośrodka Zarybieniowe-
go w Zaborze. Finalizację blokuje jeszcze konieczność 
uzyskania zgody jednego z nadleśnictw, na służebność 
umożliwiającą dojazd przez przyszłego właściciela duk-
tem leśnym do użytkowanych stawów produkcyjnych. 
Wcześniej pomocy w pozytywnym zaopiniowaniu nasze-
go wniosku udzieliła nam Lubuska Izba Rolnicza, po bez-
pośrednim spotkaniu przedstawicieli naszego Zarządu z 
prezesem tej izby.  

NOWE WODY W NASZYM OKRĘGU
Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Okręgu w 

grudniu 2016 roku starania o dzierżawę jezior Niwa, Su-
chodół i Wełnickie zostały odrzucone negatywną opinią 
przewodniczącego Rady Rejonu V Żary. W 2019 roku ten 
sam przewodniczący po opiniach tej samej lub nieco zmie-
nionej rady wykazał zainteresowanie wystąpieniem o moż-
liwość dzierżawy tych wód. W okresie od trzeciej dekady 
maja do drugiej dekady czerwca 2019 powstały trzy opera-
ty na obwody rybackie: Jezioro Wełnickie na rzece Wełnica 
Nr 1 (Nr X.9.), Jezioro Suchodół na rzece Odpływ z Jeziora 
Suchodół – Nr 1 (Nr X.5), Jezioro Niwa na rzece Dopływ 
z Czernej Nr 1 (Nr X.8). Prezes M. Kamiński z pierwszym 
wiceprezesem Z. Kowalskim po pozytywnym zaopiniowa-
niu wszystkich trzech operatów podpisali stosowne umo-
wy dzierżawy tych obwodów w siedzibie Wód Polskich 
RZGW we Wrocławiu i od 1 listopada 2019 r. powierzchnia 
wód użytkowanych przez PZW Okręg w Zielonej Górze 
wzrosła o kolejnych 65 hektarów.

INNE ISTOTNE SPRAWY W TOKU 
FINALIZACJI

Zgodnie z uchwałą XXVIII Okręgowego Zjazdu Dele-
gatów Zarząd Okręgu fi nalizuje realizację uchwały dot. 
utworzenia łowiska specjalnego, które pozwoliłoby na 
organizację zawodów, zwłaszcza karpiowych na wodach 
PZW, a nie jak dotychczas u prywatnych właścicieli w 
Łazach czy w Sączkowie. Jedno z łowisk z obowiązującą 
zasadą No KILL dopinane jest z władzami Krosna Od-

rzańskiego na jeziorze Moczydło. Drugi temat łowiska 
specjalnego karpiowego przygotowywany jest na jednym 
ze stawów koło Lubska. Okręg podjął działania związane 
z wykupem kilku stawów pod kątem kolejnego ośrodka 
zarybieniowego PZW. Dalej idące plany przewidują na 
tym terenie także budowę trzeciej bazy dla SSR. Tym ra-
zem dla strażników z powiatu żarskiego. A skoro mowa o 
planach dotyczących  już trzeciej bazy SSR, należy odpo-
wiedzieć co się dzieje z budową drugiej po Lubrzy, bazy 
dla SSR powiatu Krosno Odrzańskie. Sprawa ogólnie idzie 
do przodu, choć z wielkim opóźnieniem spowodowanym 
tak zwaną spec ustawą. Muszę wyjaśnić, że wchodzące z 
dniem 1 stycznia 2018 r. zmiany w ustawie prawo wodne 
uniemożliwiają zabudowę obszarów na gruntach szcze-
gólnie zagrożonych powodzią. Działki na których zakup 
nasz Okręg zawarł umowę wstępną, zostały w decyzji 
Wojewody Lubuskiego uznane częściowo za taki teren. 
Sprzedaż wstrzymano zabezpieczając w księdze wieczy-
stej odpowiednie wpisy, blokujące właścicielce sprzedaż, 
a nam kupno tych nieruchomości. Decyzja nie objęła ca-
łych działek, na których zamierzamy inwestować. Jednak 
część tego terenu została zablokowana do wywłaszczenia 
z uwagi na planowaną budowę zabezpieczenia przeciw-
powodziowego. W dniu 18 grudnia br. zawarliśmy kolej-
ną, warunkową umowę zakupu. Pod koniec stycznia 2020 
r. istnieją realne szanse fi nalnego zakupu działki pod bu-
dynek dla SSR powiatu krośnieńskiego, z pomieszczenia-
mi dla kół Krosna Odrzańskiego i powiatu.

Podsumowując rok 2019 r. był kolejnym rokiem konse-
kwentnie realizowanych zaplanowanych działań i przed-
sięwzięć Zarządu Okręgu. Wymagają one wiele wysiłku, 
cierpliwości w dążeniu do ich fi nalizacji i zabezpieczenia 
na te cele sporych i niezbędnych środków fi nansowych. 
Choć biurokratyczne machiny urzędnicze naprawiające 
stopniowo decyzje lekceważone wcześniej przez gminy 
leżące na takich obszarach, bardzo mocno wpływają na 
opóźnienia realizacji tego typu zamierzeń. Cierpliwości i 
wytrwałości.

ELEKTRONICZNE PŁATNOŚCI 
W TRAKCIE TESTOWANIA

Koniec listopada 2019 r. zapoczątkował testowanie 
programu elektronicznych płatności, wprowadzonego w 
Związku od roku 2020. Prace testowe rozpoczęło ponad 20 
skarbników z PZW Okręg w Zielonej Górze oraz 30 osób z 
15 okręgów PZW naszego Związku. Wykonawcą progra-
mu jest poznańska fi rma informatyczna, a bezpośrednimi 
autorami Komisja Cyfryzacji przy Zarządzie Głównym 
PZW. W jej skład wchodzi trzech pracowników naszego 
biura z Beatą Gacek, Piotrem Ejchartem i kierującym pra-
cami komisji przewodniczącym Wojciechem Raunke. Te-
stowany program jest fi nansowany przez Zarząd Główny 
PZW. Ma zastąpić tradycyjnie klejone przez 69 lat znaczki  
elektronicznymi formami potwierdzenia płatności typu: 
karty bankowe czy odbierane na adresach e-mail kody 
QR potwierdzające wniesienie składek lub opłat na dany 
okres. 

Wojciech Raunke


