
PZW wobec wyborów samorządowych 
 
Odezwa do członków i działaczy Polskiego Związku Wędkarskiego  
 
21 listopada odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy wójtów gmin, prezydentów 
miast, radnych gmin, miast i powiatów, a takŜe sejmików wojewódzkich. Wśród nich nie 
moŜe zabraknąć przedstawicieli prawie milionowej rzeszy wędkarzy, w tym takŜe członków 
Polskiego Związku Wędkarskiego. Wybory poprzedzi kampania, w której członkowie i 
działacze PZW powinni aktywnie uczestniczyć, bo tylko w ten sposób zdołamy wnieść do 
programów wyborczych treści związane z kierunkami działania i statutowymi celami PZW. 
Chodzi przede wszystkim o działania w dziedzinie proekologicznego wychowania dzieci i 
młodzieŜy, zwalczania patologii społecznych, promocję wędkarstwa jako zdrowego i 
aktywnego sposobu na Ŝycie, upowszechnienie sportu wędkarskiego. Chodzi takŜe o 
powstrzymanie dewastacji środowiska naturalnego, zwłaszcza degradacji rzek i ograniczania 
moŜliwości migracji ryb, o zapewnienie lokalnym społecznościom dostępu do czystej i 
odpowiednio zagospodarowanej wody. We wszystkich tych działaniach nie moŜe zabraknąć 
wędkarzy, bo tylko poprzez aktywność w Ŝyciu samorządu terytorialnego zdołamy wywrzeć 
wpływ na programy zagospodarowania środowiska wodnego, na świadomość ekologiczną 
miejscowych władz i instytucji, pod hasłem ,,Nic o nas – bez nas’’. 
 
  Koledzy ! 
 
Aby skutecznie wnosić nasze wędkarskie sprawy do samorządów terytorialnych musimy 
znaleźć ludzi, którzy opowiedzą się po stronie wędkarzy i, których wędkarze poprą w 
wyborach.  Powinniśmy mieć reprezentantów, którzy będą chcieli i potrafili stawiać na forach 
samorządowych nasze postulaty. Winni to być ludzie, którzy swym działaniem we władzach 
samorządowych będą chcieli przyczynić się do rozwoju polskiego wędkarstwa oraz zagadnień 
ekologicznych w szerokim rozumieniu tego słowa. Dlatego zwracamy się równieŜ do 
organizacji pozarządowych i partii politycznych zainteresowanych tymi problemami i 
chcących realizować je w swej samorządowej działalności o taką deklarację, my zaś jako 
Związek udzielimy im w imieniu naszych członków pełnego poparcia w nadchodzących 
wyborach. Oczywiście oznacza to takŜe dzielenie się odpowiedzialnością za przyjęte 
programy, ale bez odpowiedzialności nie ma społecznego autorytetu, nie ma efektów 
społecznej pracy. Zachęcamy więc do udziału w kampanii wyborczej oraz do powszechnego 
uczestnictwa w akcie wyborczym. 
21 listopada, przy urnach wyborczych sprawdzi się nasze wędkarskie zaangaŜowanie i 
społeczna odpowiedzialność Związku. Pamiętajmy, Ŝe nieobecni nie mają racji. 
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