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Gdańsk, 6 grudnia 2014 r. 

 

KOMUNIKAT Nr 3/14 

 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku informuje w następujących sprawach: 

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 

Z okazji jubileuszu 65 lecia Okręgu Gdańskiego PZW, który przypada w roku 2015, 

Zarząd Okręgu składa wszystkim wędkarzom najlepsze życzenia, a przede wszystkim 

dużo satysfakcji w rozwijaniu swojej wędkarskiej pasji. Niech spotkanie na łowisku z 

przyjaciółmi przyniesie wiele emocji i radości. Życzymy, aby dobre zdrowie umożliwiło 

spędzanie każdej wolnej chwili na łonie przyrody, z dala od cywilizacji i jej 

problemów. 

Zarząd Okręgu, uroczystość jubileuszową z okazji 65 rocznicy powstania Okręgu 

Gdańskiego PZW planuje uczcić uroczystym spotkaniem w dniu 19 marca 2015 r., na 

które już dzisiaj zapraszamy Prezesów wszystkich kół. Szczegóły uroczystości zostaną 

Kolegom podane w odrębnym komunikacie. W uroczystości będą uczestniczyły 

władze województwa i samorządowe oraz przedstawiciele instytucji na stałe 

współpracujące z naszym stowarzyszeniem. 

Jednocześnie zwracamy się z apelem do zarządów kół o organizowanie z tej okazji 

ogólnodostępnych zawodów wędkarskich upamiętniających tę piękną rocznicę. 

Obchody można, a nawet należy organizować przez cały rok 2015, który jest 

jubileuszowym dla całej społeczności wędkarskiej. Zaprośmy na nie wędkarzy z 

rodzinami oraz władze gminne i powiatowe. Niech wędkarski jubileusz potwierdzi 

nasze przekonanie, że wędkarskie hobby może być powodem do dumy, że przynosi 

liczne i znaczące efekty społeczne, a przede wszystkim pozwala wielokrotnie 

spotkać się z urokami polskiej przyrody i środowiska wodnego. 
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I.1.  Kampania sprawozdawcza w kołach Okręgu Gdańskiego będzie przebiegać 

w terminie od 2 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r. 

Walne zgromadzenie koła należy przeprowadzić zgodnie ze Statutem PZW oraz 

uregulowaniami zawartymi w Regulaminie Organizacyjnym Koła PZW - Rozdział 3.1. 

Członkowie koła powinni być zawiadomieni o terminach zebrania (I i II) oraz porządku 

posiedzenia (zgromadzenia). 

O terminie zebrania należy powiadomić Zarząd Okręgu na minimum 7 dni przed jego 

odbyciem. Na zebranie sprawozdawcze można zapraszać przedstawicieli Zarządu 

Okręgu. 

W związku z wyborami samorządowych wskazane jest, aby zarządy kół zapraszały 

na swoje zebrania nowo wybrane władze samorządowe, jak np. burmistrza, 

prezydenta, wójta czy radnych. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania 

celów oraz osiągnięć naszego stowarzyszenia oraz nawiązanie współpracy dla dobra 

lokalnego społeczeństwa. 

Komplet materiałów z zebrania to: 

• Protokół z zebrania (podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza), 

który m.in. powinien zawierać następujące informacje: 

o w którym terminie odbyło się zebranie (I czy II), 

o imię i nazwisko wybranego przewodniczącego i sekretarza zebrania, 

o porządek obrad, 

o przebieg dyskusji, 

o jeżeli podjęto uchwały i wnioski do zarządu okręgu, muszą być 

dołączone do protokołu i posiadać podpisy, jak w protokole. 

(wzór protokołu i porządku obrad znajduje się na stronie 

www.pzw.gda.pl) 

• Sprawozdanie roczne (opisowe) z działalności w zakresie realizacji zadań 

wynikających ze Statutu PZW (sport, młodzież, ochrona i zagospodarowanie 

wód, inna działalność organizacyjna), 
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• Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła  –  druk w załączeniu, 

• Sprawozdanie Rzecznika Koła podpisane przez prezesa koła oraz imienną 

pieczątką – druk w załączeniu. 

• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła  ze swojej działalności (liczbowe) oraz 

opisowe) – podpisane przez prezesa koła. W przypadku wspólnego rzecznika, 

informację składa koło, którego rzecznik jest członkiem. Brak rzecznika w kole 

lub brak wykroczeń nie zwalnia koła od złożenia informacji, także negatywnej. 

• Ankieta w zakresie działalności sportowej i z młodzieżą – druk w załączeniu. 

 

Wymienione wyżej materiały z zebrania należy przesłać do biura Zarządu 

Okręgu w ciągu 14 dni od daty walnego zgromadzenia sprawozdawczego koła. 

Zarząd Okręgu zobowiązuje Prezesów kół o dopilnowanie, aby kompletna 

dokumentacja została dostarczona terminowo do biura Zarządu Okręgu. Jednocześnie 

przypomina się, że terminowe złożenie wymaganej dokumentacji jest jednym 

z kryteriów przy przyznawaniu odznaczeń i wyróżnień dla członków koła. 

 

 

I.2. Wnioski na odznaczenia i wyróżnienia PZW należy przesłać do Biura Zarządu 

Okręgu w terminie do dnia 31  marca  2015 r. 

Na Okręg przypada limit odznaczeń, tj. 2,7 promila liczby członków, według stanu na 

dzień 31 grudnia ubiegłego roku. 

Zwracamy się z prośbą do zarządów kół o wyważone decyzje i nie składanie 

nadmiernej liczby wniosków na odznaczenia, które komisja ds. odznaczeń i wyróżnień 

będzie zmuszona odrzucić. 

 Regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW 

zawierający wzory druków na odznaczenia, można nabyć w magazynie biura ZO,  

pokój nr 9 (p. Grażyna Klim). 
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II.  OCHRONA I ZAGOSPODAROWANIE WÓD 

 

II.1. Okręgowa Komisja Ochrony Wód informuje, że został zatwierdzony nowy 

Regulamin Okręgowej Komisji Ochrony Wód przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Regulamin – w załączeniu. 

 

 

II. 2. Szkolenie kandydatów na strażników Społecznej Straży Rybackiej odbędzie się 

w dniu 10 lutego 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie ZO – Gdańsk ul. Rajska 2. 

Koła zobowiązane są do zgłoszenia kandydatów na piśmie do dnia 31.01.2015 r. 

 

 

II.3. W dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie ZO PZW w Gdańsku 

odbędzie się spotkanie komendantów SSR kół grodzkiego powiatu gdańskiego. Z 

uwagi na ważność tematyki szkolenia prosimy o stawiennictwo komendanta lub w 

zastępstwie upoważnionej przez niego osoby. 

 

 

II.4. W związku ze zbliżającym się okresem połowów spod lodu przypominamy 

wędkarzom o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na lodzie. 

• Wyruszając na wędkowanie spod lodu koniecznie zabierz z sobą: 

- linkę o długości minimum 10 m zakończoną rzutką lub drążkiem, 

- gwizdek, 

- kamizelkę asekuracyjną, 

- warto też zaopatrzyć się w kolce asekuracyjne. 

• Jeśli widzisz, że pod kimś załamał się lód: 

- zadzwoń pod numer ratunkowy 112, 
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- nie podbiegaj zbyt blisko – bo możesz również wpaść pod lód, 

- najlepiej podczołgaj się po lodzie i spróbuj podać tonącemu linę, szalik, patyk 

czy nawet kurtkę. 

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ  Z  MŁODZIEŻĄ 

 

III.1. Rada ds. młodzieży zaprasza wszystkich zainteresowanych do uzyskania 

uprawnień Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego, które daje możliwość 

prowadzenia szkoleń teoretycznych dzieci i młodzieży w kołach, sekcjach i szkołach, 

a także do prowadzenia zajęć praktycznych na obozach młodzieżowych. 

Prosimy zarządy kół o zgłaszanie chętnych kandydatów na adres biura ZO. O terminie 

kursu zostaną poinformowane bezpośrednio zainteresowane koła. 

 

 

III.2. Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału  

w KONKURSIE   WIEDZY WĘDKARSKO -  EKOLOGICZNEJ, 2015 

Przewidziana jest atrakcyjna nagroda główna oraz upominki wędkarskie dla 

finalistów. 

Regulamin konkursu wiedzy wędkarsko – ekologicznej. 

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od lat 10 do 16 lat 

(bez względu na miesiąc urodzenia), z rejonu Okręgu Gdańskiego PZW. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – test, II etap – test. 

3.  Termin nadsyłania testu I etapu:  do 27 stycznia 2015 r. 

4.  Testy proszę przesłać na adres: 

• Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku 

ul. Rajska 2,      80-850 Gdańsk 

• lub pzw@ima.pl lub faks: 58/ 301 01 41 
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5. Testy kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi 

osobowymi nie będą brane pod uwagę. 

6. Oceny konkursu dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy 

Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku. 

7. Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz nazwiska osób, które 

zakwalifikowały się do II etapu zostaną ogłoszone na stronie www.pzw.gda.pl w 

terminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu. 

8. Termin II etapu (finał) ustala się na dzień 28 lutego 2015 r. godz. 9.00 

w Gdańsku ul. Rajska 2. 

9. Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma nagrodę główną, pozostali 

uczestnicy otrzymają wędkarskie nagrody rzeczowe. 

10. Test I etapu jest załącznikiem do niniejszego komunikatu. Opublikowany jest 

również na stronie internetowej Okręgu. 

Zwracamy się do Prezesów kół o rozpropagowanie konkursu, przede wszystkim 

w szkołach, które znajdują się na terenie ich działania. 

Komisja zwraca się do opiekunów o dopilnowanie, aby testy I etapu były wypełnione 

przez dzieci samodzielnie. W przypadku nadesłania prac budzących uzasadnione 

podejrzenie pracy grupowej, komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich 

prac danej grupy. 

 

 

III.3. Rada ds. Młodzieży Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku zaprasza na  

XXI Okręgową Olimpiadę Młodzieży Wędkarskiej. 

Termin: 25 – 26 kwietnia 2015 r. 

Patronat: Stanisław Lisak Prezes Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku 

Miejsce zakwaterowania i wyżywienia: Świbno, OW „Przystań u Kostka” ul. Trałowa 

20 (www.przystanukostka.pl) 

W olimpiadzie mogą brać udział drużyny składające się z trzech zawodników i 

opiekuna, który ukończył 18 lat, w następujących grupach wiekowych: 
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• szkoła podstawowa (urodzeni w roku 2001 i młodsi), 

• lub gimnazjum (urodzeni w roku 1999 i młodsi), 

• lub szkoła średnia (urodzeni w roku 1997 i młodsi). 

Przyjmowane będą również zgłoszenia zawodników indywidualnych (z opiekunem). 

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w olimpiadzie jest przynależność do PZW. 

Warunkowo zostaną dopuszczeni zawodnicy do lat 14, którzy po raz pierwszy startują 

w olimpiadzie. 

W ramach olimpiady przeprowadzone będą następujące konkursy: 

- Konkurs spławikowy – łowienie ryb wymiarowych i nie objętych okresem 

ochronnym. Łowisko: Kanał Śledziowy. 

- Trójbój rzutowy - rzuty ciężarkiem do tarczy Arenberga i konkurencja spinning 

cel 7,5g oraz konkurencja odległość 7,5g. 

-  Konkurs wiedzy wędkarskiej i ekologicznej obejmujący tematy ochrony 

środowiska naturalnego, ptaków, ssaków, rozpoznawanie ryb, Statutu 

i Regulaminu Połowu Ryb oraz tradycji Polskiego Związku Wędkarskiego. 

- Test sprawnościowy – rzut kulą zanętową (piłeczka do tenisa ziemnego) do 

tarczy Arenberga w pozycji siedzącej. 

Olimpiada zostanie rozegrana w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej 

w poszczególnych kategoriach. Punktacja prowadzona będzie ujemna tzn. za zajęcie 

pierwszego miejsca 1 punkt, drugiego 2 punkty itd. Do klasyfikacji drużynowej zalicza 

się punkty zdobyte przez trzech uczestników drużyny. 

Ramowy program: 

25.04.  sobota 

godz. 8.00   – zbiórka na łowisku – Kanał Piaskowy, losowanie  

godz. 9.00 – 12.00 - spławikowe zawody wędkarskie 

godz. 13.00   - zakwaterowanie w OW „Przystań u Kostka” w Świbnie 

godz. 14.30  - oficjalne otwarcie olimpiady 

godz. 15.00  - obiad 

godz. 16.00  - test wiedzy ekologiczno- wędkarskiej 

godz. 17.00  - test sprawnościowy 

godz. 19.00  - kolacja 
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26.04.  niedziela 

godz. 8.30  - śniadanie 

godz. 9.30  - trójbój rzutowy (boisko w Wiślince) 

godz. 13.00  - obiad 

godz. 14.30  - ogłoszenie wyników, zakończenie olimpiady 

 

Inne informacje: 

• Zgłoszenia z kół będą przyjmowane na piśmie do 31.03.2015 r. – druk 

w załączeniu.  

• Drużyny pokrywają koszty podróży we własnym zakresie, natomiast pozostałe 

koszty ponosi Zarząd Okręgu (w tym zakwaterowania i wyżywienia). 

• Koło może zgłosić dowolną liczbę drużyn. Każda drużyna musi posiadać 

opiekuna. 

• Ze środków ZO będzie finansowany tylko jeden opiekun każdej drużyny. 

• Rodzice lub inni opiekunowie mogą skorzystać z noclegu i wyżywienia Ośrodka 

w Świbnie „Przystań u Kostka” wyłącznie na własny koszt (organizator nie 

pośredniczy w rezerwacji). 

• W przypadku małego zainteresowania kół przewiduje się zmianę programu i 

miejsca olimpiady. 

• Kontakt do organizatora: 

Ilona Karkocka tel. 58/ 301 48 86 w. 83 lub 668 015 971 

Sylwester Ostapiak tel. 668 022 922 
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IV. SPORT  WĘDKARSKI 

 

IV.1. Najlepsi Wędkarze Roku 2014 

 

Dyscyplina SPŁAWIKOWA 

senior   Maciej Graban  Klub WKS Radunia 

senior 55+  Andrzej Bławat  18 Kokoszki Gdańsk 

kobieta  Wiesława Formella  Klub Browning Team Gdynia 

junior (U23)  Marcin Cyrocki  Klub Browning Team Gdynia 

junior (U18)  Adrian Łęgowski  128 „Portal” Gdańsk 

kadet (U14)  Dawid Makurat  57 Kartuzy 

 

DYSCYPLINA SPINNINGOWA 

senior    Krzysztof Mielkau  Klub Esox Gdańsk 

 

DYSCYPLINA MUCHOWA 

senior   Andrzej Wawryka  Klub Neptun   

junior   Kacper Podwojski  80 Wejherowo 

 

DYSCYPLINA MORSKA 

senior   Andrzej Wawryka  Klub Neptun 

 

DYSCYPLINA PODLODOWA 

senior   Waldemar Szyrowski Koło Śródmieście  
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IV.2. Zawody podlodowe - 2015. 

Grand Prix Okręgu w dyscyplinie podlodowej w kategorii seniorów będzie rozgrywane 

według poniższych zasad: 

1. Zwycięzca rocznej klasyfikacji otrzyma tytuł Wędkarza Roku. 

2. Do punktacji Grand Prix w danym roku kalendarzowym zaliczane będą zawody: 

• Mistrzostwa Okręgu – 2 tury (każda tura oddzielnie); 

• Grand Prix Okręgu:  1 tura 

Razem 3 tury. 

3. Zawody będą rozgrywane zgodnie z Zasadami Organizacji Wędkarskiego 

Sportu Kwalifikowanego PZW. 

4. Prawo do udziału w zawodach mają wszyscy wędkarze zrzeszeni w kołach i 

klubach Okręgu Gdańskiego PZW. 

5. Wysokość startowego ustali organizator w komunikatach zawodów. 

6. Obowiązuje wcześniejsze zapisanie się na zawody. Zgłoszeń zawodników 

dokonują wyłącznie koła lub kluby Okręgu Gdańskiego. 

• Nie będzie możliwości zapisania się nad wodą. 

7. Zbiórka zawodników do godz. 8:00 nad łowiskiem. 

8. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać: 

- aktualne składki (członkowska + okręgowa roczna lub okresowa) oraz 

zezwolenie na amatorski połów ryb na rok 2015.  

- linkę o długości minimum 10 m zakończoną rzutką lub drążkiem, którą 

podczas zawodów zawodnik musi mieć przywiązaną w pasie. 

9.  Zgłoszonych prosimy o kontakt z pracownikiem ds. sportu w biurze Okręgu na trzy 

dni przed zawodami, w celu potwierdzenia ich rozegrania. 

10.  W przypadku braku pokrywy lodowej, organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany terminu lub odwołania zawodów. 
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Planowane są następujące terminy i miejsca zawodów podlodowych: 

Mistrzostwa Okręgu: I termin 10 – 11 stycznia 2015, II termin 24–25 stycznia 2015 

łowisko: jez. Klasztorne, Kartuzy 

Grand Prix Okręgu: 25 stycznia lub 11 lutego 2015, rz. Motława lub jez. Wysockie 

Informacje o dokładnym terminie zawodów będą ogłaszane na www.pzw.gda.pl 

 

Mistrzostwa Okręgu w dyscyplinie podlodowej zostaną rozegrane na jeziorze 

Klasztornym, gmina Kartuzy. 

I termin zawodów:  10 – 11 stycznia 

II termin:           24 – 25 stycznia 

Organizatorem zawodów jest Koło 57 Kartuzy, którego prezesem jest Stefan Makurat. 

� Jedynym dopuszczonym sposobem połowu jest metoda mormyszki. 

� Startować można w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. 

� Drużyna składa się z trzech zawodników. Liczba drużyn i zawodników 

indywidualnych jest nieograniczona. 

� Obowiązują zgłoszenia na piśmie i wpłata startowego. 

� Zgłoszeń dokonują koła lub kluby, na obowiązującym druku. 

� Startowe od 1 zawodnika ustala się w wysokości – 30 zł. 

� Zgłoszenia pisemne i wpłaty startowego za zawody przyjmowane będą do dnia 

30 grudnia 2014, na adres Biura ZO,  faks: 58/ 301 01 41 lub pzw@ima.pl. 

� Nr konta: 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38   z dopiskiem  PODLODOWE  M. 

� Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału 

w zawodach. 

� Nie będzie możliwości zapisania się na zawody po ustalonym terminie 

zgłoszeń. 

� Nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty startowej na rzecz innego 

zawodnika. 

� W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom 

przysługuje zwrot opłaty startowej. 
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� Miejsce zbiórki: jeż. Klasztorne godz. 8.00 – parking leśny przy jeziorze. 

� Na 3 dni przed zawodami należy skontaktować się z Biurem ZO w celu 

potwierdzenia ich rozegrania. 

� Zwycięzcy zawodów zostaną uhonorowani medalami, pucharami 

i dyplomami. 

� Informacje bieżące dot. zawodów będą ogłaszane na www.pzw.gda.pl 

 

Podlodowe Grand Prix Okręgu  

Termin: 25 stycznia lub II termin 11 lutego 2015 r. 

łowisko: rz. Motława lub jez. Wysockie 

Termin zawodów uzależniony jest od terminu Mistrzostw Okręgu. 

Obowiązuje klasyfikacja indywidualna. Zgłoszeń zawodników dokonują koła lub kluby, 

na obowiązującym druku. 

Startowe od jednego zawodnika wynosi 15,- zł. 

Zgłoszenia pisemne i wpłaty startowego za zawody przyjmowane będą do dnia 

8 stycznia, na adres Biura ZO,  faks: 58/ 301 01 41 lub pzw@ima.pl. 

Nr konta: . 9611 6022 0200 0000 0061 8895 38   z dopiskiem  PODLODOWE  GPx 

• Organizator nie zwraca startowego osobom, które nie wzięły udziału w 

zawodach. 

• Nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty startowej na rzecz innego 

zawodnika. 

• W przypadku odwołania zawodów przez organizatora, zawodnikom 

przysługuje zwrot opłaty startowej. 

• Nie będzie możliwości zapisania się na zawody po ustalonym terminie 

zgłoszeń. 

• Zbiórka zawodników nad wodą do godz. 8.00. 

• Na trzy dni przed zawodami należy skontaktować się z Biurem ZO w celu 

potwierdzenia ich rozegrania. 

• Informacje bieżące dot. zawodów będą ogłaszane na www.pzw.gda.pl 
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Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie Morskim 

Mistrzostwa odbędą się na Zatoce Gdańskiej w dniach:  

I tura – 7.03 lub 21.03.2015 r. 

II tura – 8.03 lub 22.03.2015 r. 

� Wynajęte są jednostki: ALVAN, SEEWOLF, TYKELA – razem 33 miejsca 

(11 drużyn po 3 osoby.) 

� Koła i kluby dokonują zgłoszeń na piśmie, na obowiązującym druku, na adres: 

pzw@ima.pl lub fax (58) 301-01-41 i wnoszą opłaty w nieprzekraczalnym 

terminie do 21 lutego 2015 r. Koszt uczestnictwa wynosi 150,- zł za każdą turę.  

� Wpłatę należy dokonać w kasie biura ZO lub na konto: 

nr 96 1160 2202 0000 0000 6188 9538 z dopiskiem „MO Morskie” 

� O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń i terminowość wpłat. 

W pierwszej kolejności kwalifikuje się jedna drużyna z koła lub klubu, złożona 

z zawodników z ubiegłorocznej klasyfikacji Wędkarza Roku z miejsc od 1 do 15. 

� Wymiana zawodnika w drużynie następuje po pisemnym zgłoszeniu do biura 

ZO, najpóźniej na dzień przed losowaniem sektorów. Po dokonaniu wpłaty, 

w przypadku rezygnacji, poniesiony koszt uczestnictwa nie będzie zwracany 

(wpłacający szuka zastępstwa). 

� W piątek poprzedzający zawody w godz. 14 do 15 należy potwierdzić czy jest 

wyjście w morze – kontakt: Andrzej Król tel. 602-184-132 lub Ilona Karkocka 

tel. 668-015-971. 

� Komisyjne losowanie sektorów odbędzie się w siedzibie Okręgu w przeddzień 

zawodów (piątek) o godz. 13.45, a o jego wynikach zawodnicy mogą 

dowiedzieć się przy potwierdzaniu wyjścia w morze lub na odprawie przed 

zawodami. 

� Dojazd zawodników na własny koszt. Każdy uczestnik musi posiadać 

legitymację członkowską PZW z opłaconą składką na 2015 r. oraz dowód 

osobisty. 
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Program zawodów (na każdą turę): 

a) 6:00 – zbiórka na przystani – hurtowni „Baltryb” ul. Płońska 30 

b) 6:00 – 6:30 odprawa techniczna 

c) 6:30 – 15:30 wędkowanie 

d) 10:50 – 11:10 zmiana stanowisk 

e) 16:00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów i dyplomów (po II turze) 

• Ryby dopuszczone do klasyfikacji w zawodach to:  dorsz, czerniak 38 cm, 

belona 40 cm, witlinek 24 cm, łosoś, troć 60 cm, makrela 30 cm, stornia, 

zimnica 25 cm. 

• Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi „Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu 

Kwalifikowanego”. 

 

 

Informujemy, że Okręgowy Kapitanat Sportowy zatwierdził Regulamin Zawodów w 

wędkarstwie Rzutowym Okręgu Gdańskiego PZW, który wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2015 r. 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

 

 

 

V. Sprawy różne. 

 

V.1. Pochwal się swoimi rekordowymi rybami, złowionymi w wodach PZW 

Okręgu Gdańsk! 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zaprasza do prezentacji autorskich zdjęć złowionych 

rekordowych ryb, w wodach Okręgu Gdańskiego PZW. 

Zdjęcia (w formacie jpg, gif, png) wraz z opisem wydarzenia prosimy przesyłać na 

adres pzw@ima.pl  
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W informacji prosimy podać: 

- gatunek ryby, masa w kg, długość w cm, 

- datę złowienia, 

- nazwę wody, 

- metodę połowu, przynętę, 

- imię i nazwisko wędkarza (autor zdjęcia może zastrzec sobie publikację danych 

osobowych zaznaczając to jednoznacznie w przesłanym e-mailu), 

- zdjęcia powinny mieć rozdzielczość  minimalną 1024x768 i maksymalną 3648x2736, 

rozmiar nie większy niż: 2 MB. 

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odmowy 

publikowania zdjęć o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów 

tematycznych oraz braku opisu zdjęcia według kryteriów określonych powyżej. 

Przesyłanie zdjęć wraz z opisem jest jednocześnie akceptacją ustalonych zasad 

dot. galerii „Poławiacze okazów z wód Okręgu Gdańskiego PZW” oraz upoważnieniem 

organizatora do korzystania i publikacji przekazanych zdjęć ryby bez żadnych 

ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, wymienionych w par. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 

904), a w szczególności wprowadzenie do pamięci komputera, publikację na stronach 

internetowych PZW, prezentację na okolicznościowych wystawach oraz w 

wydawanych materiałach promujących Polski Związek Wędkarski. 

 

 

V.2. Zapraszamy koła i kluby sportowe PZW do zbudowania własnej prezentacji 

internetowej i upowszechniania swojej działalności zarówno na swoim szczeblu, jak i 

w całym Związku.  

Istotą ostatnio dokonanej modernizacji portalu związkowego PZW jest zachęcenie 

wszystkich kół i klubów sportowych PZW do związkowego portalu, aby stanowił on 

jednolitą platformę dla wszystkich ogniw naszego stowarzyszenia. 
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Każde koło czy klub sportowy PZW, które znajdzie w swoim gronie osobę 

zainteresowaną prowadzeniem prezentacji www, będzie mogło udostępnić swoją 

prezentację poprzez portal PZW, a jednocześnie zapewnić promocję całego portalu 

korporacyjnego PZW. 

Aktualności umieszczane przez koła lub kluby na swoich stronach, po decyzji 

administratora portalu, będą mogły trafić na stronę główną lub okręgową serwisu, 

zapewniając promocję tej działalności w ramach całego Związku i na zewnątrz. Dzięki 

temu łatwiej dotrą one do mediów i staną się powszechnym dorobkiem całego 

Związku. 

Prosimy zainteresowanych o kontaktowanie się z wiceprezesem Sylwestrem 

Ostapiakiem, s.ostapiak@gmail.com, tel. 668 022 922 

 

 

V.3. Praca Biura ZO w okresie świątecznym: 

- 24 grudnia 2014 r.  i 2 stycznia 2015 –  zamknięte, 

- 31 grudnia – ze względu na inwentaryzację roczną interesanci będą 

przyjmowani wyłącznie w godz. od 8.00 do 9.00. 

Skarbnicy kół proszeni są o wcześniejsze umawianie się na pobranie 

znaków z p. Grażyną Klim tel. (58) 301 11 71 lub (58) 301 48 86 w. 82 

 

V.4. Oferujemy kołom następujące materiały znajdujące się w magazynie biura 

Zarządu Okręgu: 

 Statut PZW 1,90 zł 
 Regulamin organizacyjny koła 2,36 zł 
 Regulamin Odznak honorowych i okolicznościowych PZW oraz nadawania 

tytułu Członka Honorowego PZW - 2,57 zł 
 Regulamin Komisji Rewizyjnych PZW - 2,89 zł 
 Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW - 0,50 zł 
 książka „ABC wędkowania”, autor Jacek Stępień - cena 10 zł 
 atlas wód wędkarskich porozumienia polsko-niemieckiego - 7,54 zł 
 plansze edukacyjne „Ryby Polski” - 75,87 zł 
 poradnik dla instruktorów szkolenia dzieci i młodzieży wędkarskiej - 18,38 zł 
 zeszyty edukacyjne „Młody wędkarz vademecum” - 3,05 zł 
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 koszulka z logo PZW Okręg w Gdańsku - 17,92 zł 
 czapeczka z haftem logo PZW Okręg w Gdańsku - 22,30 zł 
 wędka casting sport 147 Konger - 67,04 zł 
 tarcza Arenberga - 479,70 zł 
 gra planszowa „Wędkarz doskonały” - 73,68 zł 
 ciężarki do rzutów 7,5 g - 4,12 zł 

 

Załączniki do komunikatu: 

1. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła – druk. 

2. Sprawozdanie rzecznika koła – druk. 

3. Ankieta w sprawie sportu i młodzieży – druk. 

4. Test – konkurs dla młodzieży 

5. Zgłoszenie na olimpiadę okręgową młodzieży - druk 

6. Uchwała ZG PZW Nr 43 w sprawie składki członkowskiej na r. 2015 wraz ze zmianami. 

7. Składki okręgowe na 2015 r. 

8. Pismo z dn. 17.09.2014 r. Prezesa ZG dot. przeprowadzania egzaminów ze znajomości 

zasad i warunków ochrony i połowu ryb oraz wydawania zaświadczeń przez komisje 

egzaminacyjne. 

9. Pismo z dn. 11.06.2014 z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wydawania kart 

wędkarskich na podstawie zaświadczeń wydawanych przez komisje egzaminacyjne. 

10. Terminarz okręgowych imprez sportowych w r. 2015. 

11. Regulamin zawodów w wędkarstwie rzutowym Okręgu Gdańskiego PZW. 

12. Regulamin Okręgowej Komisji Ochrony Wód przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku. 

13. Stan członków kół Okręgu Gdańskiego w r. 2014 + z podziałem na powiaty. 

 

Zobowiązuje się Prezesów Kół do zapoznania członków Zarządu koła z niniejszym 

komunikatem oraz załącznikami. 

Jednocześnie informujemy, że bieżące informacje są zamieszczane na stronie 

www.pzw.gda.pl i są wiążące. 

 

 

Sekretarz Zarządu Okręgu 

Piotr Szpryngier 


