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1. „Chcesz łowić ryby w 2022 roku? Przeczytaj koniecznie. 
Zmiany w regulaminie” 

 
 
Od 1 stycznia 2022 roku w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, 
obowiązującego na wodach okręgu kieleckiego Polskiego Związku 
Wędkarskiego obowiązują nowe zasady. Trzeba je znać, by łowić legalnie i nie 
narazić się na mandat. 

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/chcesz-lowic-ryby-w-2022-roku-
przeczytaj-koniecznie-zmiany-w-regulaminie/ar/c1-15990237 

 

 

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/chcesz-lowic-ryby-w-2022-roku-przeczytaj-koniecznie-zmiany-w-regulaminie/ar/c1-15990237
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/chcesz-lowic-ryby-w-2022-roku-przeczytaj-koniecznie-zmiany-w-regulaminie/ar/c1-15990237
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2. „W 2022r. nie zabierzesz drapieżnej ryby z Wisły i Kanału 
Żerańskiego” 

 
Od 1 stycznia 2022 roku na wędkarzy z Warszawy czekają nie tylko 
większe opłaty za amatorski połów ryb wędką, o czym pisaliśmy w 
artykule o opłatach za wędkowanie na mazowszu. Zostały również 
rozszerzone zakazy zabierania i przechowywania ryb drapieżnych 
takich jak szczupak, sandacz i boleń na Wiśle w Warszawie oraz na tak 
chętnie uczęszczanym przez wędkarzy Kanale Żerańskim. 

https://wio.waw.pl/artykul/w-2022r-nie-zabierzesz/1263184 
 

3. „Ile kosztuje wędkowanie na świętokrzyskich wodach 
Polskiego Związku Wędkarskiego w 2022 roku? Znamy 
stawki” 

 
Znamy stawki opłat za łowienie ryb w wodach kieleckiego okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w 2022 roku. Wynoszą one od 25 do 

https://wio.waw.pl/artykul/w-2022r-nie-zabierzesz/1263184
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340 złotych rocznie, w zależności od wieku wędkarza i łowisk, na których 
zamierza wędkować. Zobacz, ile zapłacisz w tym roku. 
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ile-kosztuje-wedkowanie-na-
swietokrzyskich-wodach-polskiego-zwiazku-wedkarskiego-w-2022-
roku-znamy-stawki/ar/c1-15992005 

 

4. „Zmiana przepisów. Tym razem obeszło się bez wpadki” 

 
Gdy pod kieniec ubiegłego roku trafiły do nas zezwolenia na sezon 
2022, nie spodziewałem się niczego szczególnego. Lektura zezwolenia 
przyniosła jednak zaskoczenie – pojawiły się ciekawe zmiany. 
 
http://www.grodzkie.pl/zmiana-przepisow-ty-razem-bez-wpadki/ 
 

5. „Koniec z wędkowaniem za darmo” 

 

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ile-kosztuje-wedkowanie-na-swietokrzyskich-wodach-polskiego-zwiazku-wedkarskiego-w-2022-roku-znamy-stawki/ar/c1-15992005
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ile-kosztuje-wedkowanie-na-swietokrzyskich-wodach-polskiego-zwiazku-wedkarskiego-w-2022-roku-znamy-stawki/ar/c1-15992005
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/ile-kosztuje-wedkowanie-na-swietokrzyskich-wodach-polskiego-zwiazku-wedkarskiego-w-2022-roku-znamy-stawki/ar/c1-15992005
http://www.grodzkie.pl/zmiana-przepisow-ty-razem-bez-wpadki/
https://sloworegionu.pl/powiat-1/16632-koniec-z-wedkowaniem-za-darmo.html
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Miłośnicy wędkarstwa z naszego terenu w ostatnich latach, mogli się 
cieszyć możliwością wędkowania na wodach sąsiednich okręgów bez 
dodatkowych opłat. Niestety, w przyszłym roku tak wygodnie i 
bezpłatnie już nie będzie. Dlaczego? Wyjaśniamy to w aktualnym 
wydaniu Słowa. 

https://sloworegionu.pl/powiat-1/16632-koniec-z-wedkowaniem-za-
darmo.html 

 

6. „Dolina Racławki. Nadleśnictwo naprawiało szlak 
turystyczny. Koparka wjechała do rezerwatu. Wędkarze 
uznali, że to dewastacja koryta” 

 
 

Zatory z drzew i góry śmieci w potoku Racławka oraz zniszczony szlak 
turystyczny - to problemy, które narastały w rezerwacie Dolina 
Racławki. Rozwiązania ich podjęło się tego Nadleśnictwo Krzeszowice. 
Jednak sposoby działań wzbudziły oburzenie wędkarzy, którzy uznali, 
że czyszczenie koryta potoku za pomocą koparki to dewastacja. Na 
Nadleśnictwo wylała się fala krytyki ze strony internautów. 
 
https://dziennikpolski24.pl/dolina-raclawki-nadlesnictwo-
naprawialo-szlak-turystyczny-koparka-wjechala-do-rezerwatu-
wedkarze-uznali-ze-to-dewastacja-koryta/ar/c1-15986675 
 
 
 

https://sloworegionu.pl/powiat-1/16632-koniec-z-wedkowaniem-za-darmo.html
https://sloworegionu.pl/powiat-1/16632-koniec-z-wedkowaniem-za-darmo.html
https://dziennikpolski24.pl/dolina-raclawki-nadlesnictwo-naprawialo-szlak-turystyczny-koparka-wjechala-do-rezerwatu-wedkarze-uznali-ze-to-dewastacja-koryta/ar/c1-15986675
https://dziennikpolski24.pl/dolina-raclawki-nadlesnictwo-naprawialo-szlak-turystyczny-koparka-wjechala-do-rezerwatu-wedkarze-uznali-ze-to-dewastacja-koryta/ar/c1-15986675
https://dziennikpolski24.pl/dolina-raclawki-nadlesnictwo-naprawialo-szlak-turystyczny-koparka-wjechala-do-rezerwatu-wedkarze-uznali-ze-to-dewastacja-koryta/ar/c1-15986675
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7. „Nowy Sącz. Żywe choinki pomogą w zarybianiu jeziora 
Rożnowskiego? Wędkarze wykorzystają je do budowania 
sztucznych tarlisk [ZDJĘCIA]” 

 
Co zrobić z żywym drzewkiem po świętach? Sklep wędkarski w Nowym 
Sączu znalazł na to nietypowy sposób i zachęca do udziału w akcji. 
Zamiast wyrzucać można przekazać drzewka wędkarzom, którzy dzięki 
nim stworzą podwodne, sztuczne tarliska z naturalnego tworzywa. Na 
takich akcjach korzystają różne gatunki ryb zwłaszcza sandacze, 
szczupaki i okonie, ale także płocie czy leszcze. Choinki przyczynią się 
także do zarybiania jeziora Rożnowskiego. 
https://bukowno.naszemiasto.pl/nowy-sacz-zywe-choinki-pomoga-
w-zarybianiu-jeziora/ar/c1-8620731  
 

8. „Dzięki choinkom w sądeckich jeziorach może być więcej ryb” 

Wędkarze z Nowego Sącza zachęcają do oddawania im świątecznych 
drzewek. Posłużą one do budowy tzw. krześlisk. To sztucznie tworzone 
tarliska, czyli miejsca, w których ryby składają ikrę. 

https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowy-sacz/dzieki-
choinkom-w-sadeckich-jeziorach-moze-byc-wiecej-ryb 

 

 

 

https://gazetakrakowska.pl/autorzy/joanna-mrozek/au/194572
https://gazetakrakowska.pl/autorzy/joanna-mrozek/au/194572
https://bukowno.naszemiasto.pl/nowy-sacz-zywe-choinki-pomoga-w-zarybianiu-jeziora/ar/c1-8620731
https://bukowno.naszemiasto.pl/nowy-sacz-zywe-choinki-pomoga-w-zarybianiu-jeziora/ar/c1-8620731
https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowy-sacz/dzieki-choinkom-w-sadeckich-jeziorach-moze-byc-wiecej-ryb
https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowy-sacz/dzieki-choinkom-w-sadeckich-jeziorach-moze-byc-wiecej-ryb
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9. „Drugie życie choinki. Wędkarze chcą zrobić z nich sztuczne 
tarliska” 

 
Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca do oddawania 
świątecznych drzewek, które będą mogły trafić z powrotem do lasu. Ale 
drugie życie choinkom chcą dać także wędkarze z Nowego Sącza, a 
przy okazji pomóc rybom 

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27976210,drugie-zycie-
choinki-wedkarze-chca-zrobic-z-nich-sztuczne-
tarliska.html?squid_js=true 

 

10. „Wędkarze próbują odbudować rybostan w lokalnych 
jeziorach. Pomoże im... Twoja choinka” 

 
Miłośnicy wędkarstwa skupieni w nowomiejskim kole Polskiego Związku 
Wędkarskiego postawili sobie za cel odbudowę rybostanu w 

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27976210,drugie-zycie-choinki-wedkarze-chca-zrobic-z-nich-sztuczne-tarliska.html?squid_js=true
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27976210,drugie-zycie-choinki-wedkarze-chca-zrobic-z-nich-sztuczne-tarliska.html?squid_js=true
https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27976210,drugie-zycie-choinki-wedkarze-chca-zrobic-z-nich-sztuczne-tarliska.html?squid_js=true
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wybranych lokalnych jeziorach. W tym celu zbudują sztuczne tarliska, 
a pomóc im może... Twoja świąteczna choinka. 

https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/66394-wedkarze-
probuja-odbudowac-rybostan-w-lokalnych-jeziorach-pomoze-im-
twoja-choinka 

 

11. ”Wrak samochodu na brzegu Sanu. Sprawę bada policja 
[ZDJĘCIA]” 

 
W dniu 04.01 br. Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej w Sanoku 
dokonali kontroli na rzekach San, Osława ,Sanoczek oraz Potok 
Tyrawski, nie pominięto również łowisk PZW w Hłomczy i Sanoku. To, co 
ujawniła kontrola, było bardzo podejrzane. 

https://korsosanockie.pl/wiadomosci/wrak-samochodu-na-brzegu-
sanu-sprawe-bada-policja-zdjecia/9RJhxiBGbkxRn64AhaOE 

 

12. „Info dla wędkarzy. Krosino oraz Rzepowo dostępne. Na 
Dłusko wprowadzono zakaz dotyczący ryb drapieżnych” 

Kilka zmian nastąpiło w nowym roku na jeziorach w zakresie 
uprawiania wędkarstwa. O zmianach poinformowali strażnicy ze 
Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Drawskiego. 

https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/16213-info-dla-
wedkarzy-krosino-oraz-rzepowo-dostepne-na-dlusko-
wprowadzono-zakaz-dotyczacy-ryb-drapieznych 

https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/66394-wedkarze-probuja-odbudowac-rybostan-w-lokalnych-jeziorach-pomoze-im-twoja-choinka
https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/66394-wedkarze-probuja-odbudowac-rybostan-w-lokalnych-jeziorach-pomoze-im-twoja-choinka
https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/66394-wedkarze-probuja-odbudowac-rybostan-w-lokalnych-jeziorach-pomoze-im-twoja-choinka
https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/16213-info-dla-wedkarzy-krosino-oraz-rzepowo-dostepne-na-dlusko-wprowadzono-zakaz-dotyczacy-ryb-drapieznych
https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/16213-info-dla-wedkarzy-krosino-oraz-rzepowo-dostepne-na-dlusko-wprowadzono-zakaz-dotyczacy-ryb-drapieznych
https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/16213-info-dla-wedkarzy-krosino-oraz-rzepowo-dostepne-na-dlusko-wprowadzono-zakaz-dotyczacy-ryb-drapieznych
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13. „Wędkarze znów zjadą do Goleniowa. Troć Iny 2022  
już w piątek” 

 

W dniach 14 - 16 stycznia w Goleniowie odbędzie się 14. edycja 
wędkarskich zawodów Troć Iny. 
https://goleniow.naszemiasto.pl/wedkarze-znow-zjada-do-
goleniowa-troc-iny-2022-juz-w-piatek/ar/c1-8627111 
 

14. „Mistrzostwa Koła w wędkarstwie podlodowym” 

 
Mistrzostwa Koła PZW Dorohusk w wędkarstwie podlodowym odbędą 
się 16 stycznia 2022 r. na Zalewie Husynne. Zbiórka uczestników o godz. 
7:30 przy pomostach. W zawodach mogą brać udział osoby, które 
dokonały opłat wędkarskich na rok 2022. 

http://dorohusk.info/mistrzostwa-kola-w-wedkarstwie-
podlodowym-6/ 

https://goleniow.naszemiasto.pl/wedkarze-znow-zjada-do-goleniowa-troc-iny-2022-juz-w-piatek/ar/c1-8627111
https://goleniow.naszemiasto.pl/wedkarze-znow-zjada-do-goleniowa-troc-iny-2022-juz-w-piatek/ar/c1-8627111
http://dorohusk.info/mistrzostwa-kola-w-wedkarstwie-podlodowym-6/
http://dorohusk.info/mistrzostwa-kola-w-wedkarstwie-podlodowym-6/
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15. „Styczniowy Pstrąg Kwisy. Zainteresowanie zawodami 
przerosło oczekiwania” 

 
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego z Leśnej organizuje zawody nad 
rzeką Kwisa. Zainteresowanie przerosło oczekiwania organizatorów. Na 
liście startowej pojawili się m.in. Mistrzowie Świata! 
https://www.eluban.pl/wiadomosci/31081,pstrag-kwisy 
 

16. „Leśna. Złowili ponad 100 pstrągów!” 

 
Koło PZW Leśna zorganizowało zawody wędkarskie "Pstrąg Kwisy". Nad 
malowniczą rzekę zjechali pasjonaci wędkarstwa w dyscyplinie 
spinningowej z różnych regionów kraju. Triumfował jednak 
reprezentant gospodarzy. 
https://www.eluban.pl/wiadomosci/31123,lesna-zlowili-ponad-100-
pstragow 
 

https://www.eluban.pl/wiadomosci/31081,pstrag-kwisy
https://www.eluban.pl/wiadomosci/31123,lesna-zlowili-ponad-100-pstragow
https://www.eluban.pl/wiadomosci/31123,lesna-zlowili-ponad-100-pstragow
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17. „Skończył się sezon ochronny na trocie. Wędkarze z 
lęborskiego koła PZW ruszyli nad Łebę” 

 
Połów troci rozpoczął się od spotkania integracyjnego lęborskiego PZW na 
Białym Moście, czyli przystani kajakowej w Chocielewku. Pogoda nie 
dopisała, ale atmosfera jak najbardziej. Było wspólne wędkowanie, ognisko, 
pieczone kiełbaski. 

https://lebork.naszemiasto.pl/skonczyl-sie-sezon-ochronny-na-
trocie-wedkarze-z/ar/c15-8620465 

18. „Iławscy Strażnicy SOP rozpoczęli rok” 

 
Inaugurujące Nowy Rok ognisko iławskiej Straży Ochrony Przyrody 
odbyło się w niedzielę (9 stycznia) przy wiacie Koła Łowieckiego 
Odyniec w Gardzieniu. W nieformalnej atmosferze dyskutowano o 
przeszłości i przyszłości formacji. 

https://gazetaolsztynska.pl/796767,Ilawscy-Straznicy-SOP-
rozpoczeli-rok.html 

https://lebork.naszemiasto.pl/skonczyl-sie-sezon-ochronny-na-trocie-wedkarze-z/ar/c15-8620465
https://lebork.naszemiasto.pl/skonczyl-sie-sezon-ochronny-na-trocie-wedkarze-z/ar/c15-8620465
https://gazetaolsztynska.pl/796767,Ilawscy-Straznicy-SOP-rozpoczeli-rok.html
https://gazetaolsztynska.pl/796767,Ilawscy-Straznicy-SOP-rozpoczeli-rok.html
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19. „Przekonywanie ryb do współpracy. Wędkarze zrobili 
zawody nad Odrą” 

 
Trzecia edycja łowienia to już przeszłość! Nad Odrą zgromadziła 
24 wędkarzy. – Za nami naprawdę trudne zawody. Mimo że wyniki są 
zaskakująco równe, ryby nie były bardzo chętne do współpracy – 
słyszymy w Kole Jedynka Kożuchów, które zorganizowało 
to wydarzenie 

https://tygodnikkrag.pl/kozuchow/2022/01/przekonywanie-ryb-do-
wspolpracy-wedkarze-zrobili-zawody-nad-odra/ 
 

20. „Wędki podlodowe, czyli zaczynamy ekstremalne 
wędkowanie” 

 
Nawet najtęższe mrozy nie są w stanie zniechęcić pasjonatów 
wędkarstwa podlodowego. Jakiej przynęty i wędki powinni używać, 
realizując się w tej metodzie? 

https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/hobby/wedki-podlodowe-
pokrowiec-modele-co-wybrac-5553451 

https://tygodnikkrag.pl/kozuchow/2022/01/przekonywanie-ryb-do-wspolpracy-wedkarze-zrobili-zawody-nad-odra/
https://tygodnikkrag.pl/kozuchow/2022/01/przekonywanie-ryb-do-wspolpracy-wedkarze-zrobili-zawody-nad-odra/
https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/hobby/wedki-podlodowe-pokrowiec-modele-co-wybrac-5553451
https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/hobby/wedki-podlodowe-pokrowiec-modele-co-wybrac-5553451
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21. „Ratowanie zalewu Nakło-Chechło. W grę wchodzą duże 
pieniądze. Na co pójdą?” 

 
Zalew Nakło-Chechło zarasta roślinnością. Już w ubiegłym sezonie 
było źle, w tym może być jeszcze gorzej. Kąpiel z wywłócznikiem to 
średnia przyjemność, jednak koszty jego koszenia są bardzo duże. Na 
razie samorząd chce wykonać badania wody i osadu. 

https://gwarek.com.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/34191_ratowani
e-zalewu-naklo-chechlo-w-gre-wchodza-duze-pieniadze-na-co-
pojda.html 

 

 

 

https://gwarek.com.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/34191_ratowanie-zalewu-naklo-chechlo-w-gre-wchodza-duze-pieniadze-na-co-pojda.html
https://gwarek.com.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/34191_ratowanie-zalewu-naklo-chechlo-w-gre-wchodza-duze-pieniadze-na-co-pojda.html
https://gwarek.com.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/34191_ratowanie-zalewu-naklo-chechlo-w-gre-wchodza-duze-pieniadze-na-co-pojda.html

