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  I.    Stan posiadania wód. 
 

  Areał wód użytkowanych przez Okręg PZW w Gorzowie Wlkp., w roku 

minionym ulegał niewielkim zmianom. W miesiącu październiku Okręg podpisał 

umowę na dzierżawę jeziora Dalsze o powierzchni 11,95 ha, leżącego na terenie 

powiatu myśliborskiego. Umowa zawarta została na okres 10 lat. W dalszym 

ciągu nie rozwiązana została kwestia statusu prawnego jezior leżących na terenie 

powiatu myśliborskiego i choszczeńskiego. Główną częścią składową  

powierzchni wód użytkowanej przez Okręg w dalszym ciągu są obwody 

jeziorowe, mniejszą część stanowią rzeki nizinne i górskie oraz jeden zbiornik 

zaporowy. 
 

Ewidencja  wód  Okręgu  PZW  w  Gorzowie  Wlkp.  za  rok 2022  przedstawiała  

się  następująco : 
 

1. rzeki ( nizinne i górskie ) : 2 304,8 ha 

2. jeziora    : 5 618,6 ha 

3. zbiorniki  zaporowe  :      80,2 ha 

4. wody  drobne ( do 5 ha ) :      68,4 ha 

            ………………………………………………….. 

wody  PZW  ogółem :              8072,0 ha. 
 

 

Aktualne podpisane porozumienia  z innymi użytkownikami rybackimi 

stwarzają wędkarzom zrzeszonym w naszym Okręgu dodatkowe możliwości 

korzystania z większej powierzchni wód leżących na terenie działania Okręgu 

PZW w Gorzowie Wlkp. Poniższe zestawienie obrazuje areał wód objętych 

porozumieniami z podaniem poszczególnych użytkowników rybackich. 

 

Urząd Gminy w Lubniewicach : 

 jezioro Lubiąż  -  146,20 ha 
 



Urząd Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich : 

 jezioro Klasztorne Górne  - 18,94 ha  

 jezioro Klasztorne Dolne - 6,93 ha 
 

Gospodarstwo Rybackie ,, Hod Ryb ” Dobiegniew - R. Jerzyński : 

 jezioro Wielkie  -  138,90 ha 

 jezioro Rolewice  - 30,15 ha 

 jezioro Kukwa  - 14,57 ha 

 jezioro Nadolinek  - 12,02 ha 

 jezioro Buszów Duży  - 35,06 ha  

 jezioro buszów Mały  - 4,59 ha 

 jezioro Buk Duży  - 8,46 ha 

 jezioro Buk Mały  - 0,78 ha 
 

Wody PZW będące pod pozycją – M. Kotowicz 

 jezioro Bobowicko - 33,6 ha 

 jezioro Krzywy Róg - 16,20 ha 

 jezioro Piaseczno - 43,45 ha 
 

Wody Gospodarstwa Rybackiego G. Siwek  - Myślibórz : 

 jezioro Myśliborskie  - 630,39 ha  

 jezioro Łuba ( Głazów )  - 160,27 ha 

 jezioro Renice  - 50,74 ha 

 jezioro Wierzbnickie  - 23,73 ha  

 jezioro Czółnowskie  - 41,03 ha 
  

Wody Parku Narodowego ,, Ujście Warty ” : 

 głównie rzeka Warta i Postomia w granicach Parku – ok. 500 ha 

 

Sumując powierzchnię wód z wyżej wymienionych porozumień do 

dyspozycji wędkarzy roku 2022 w roku była  dodatkowa powierzchnia prawie 

1 920 ha, która w połączeniu z powierzchnią wód Okręgu dała mam ogólną 

przybliżoną powierzchnię 10 000ha zbiorników o różnym charakterze począwszy 

od dużych zbiorników jeziorowych i rzek nizinnych, skończywszy na niewielkich 

zbiornikach wodnych ( do 1 ha.) 

Należy dodać, że w roku bieżącym nie obowiązuje już porozumienie z 

Gospodarstwem Rybackim ,, Hod Ryb ” Dobiegniew - R. Jerzyński. W roku 

minionym Okręg Nasz wystąpił do właściwych terytorialnie Dyrektorów RZGW 

z wnioskami o rozwiązanie umów na poniższe wody:  

jezioro Stawne – gmina Pełczyce (RZGW Szczecin) 

rzeka Santoczna – gmina Santok (RZGW Bydgoszcz) 

Umowa na obwód rybacki jeziora Stawne ze względów formalnych rozwiązana 

zostanie z końcem roku bieżącego.  

 



 
 II.  Zarybienia wód Okręgu PZW Gorzów. 

 

Zarybienia stanowią najważniejszy i zarazem najbardziej niepewny aspekt 

prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. Racjonalna gospodarka może być 

rozumiana dwuznacznie : z formalnego punktu widzenia polega na dbaniu o 

aktualny oraz przyszły  stan ichtiofauny, w celu pozostawienia jej przyszłym 

użytkownikom w stanie niepogorszonym.  Opiera się to na pozytywnie 

zaopiniowanych operatach rybacki oraz na zapisach w umowach ze skarbem 

państwa. W celu przedłużenia umów dzierżawnych Okręg postawiony jest w 

sytuacji, w której niekiedy trzeba pójść na ustępstwa. Dotyczy to przede 

wszystkim zdefiniowanych w operatach rybackich nakładów rzeczowo-

finansowych. Dostępność materiału zarybieniowego często dyktuje jaki materiał 

zarybieniowy i w jakiej ilości trafi do wód obwodów rybackich. Niestety równie 

często nie pokrywa się to z tym, co z ichtiologicznego punktu widzenia byłoby 

najkorzystniejsze. Nie jest możliwym zaplanowanie zarybień na okres dziesięciu 

lat w oparciu o gatunki i sortymenty których przewidywana dostępność na rynku 

pozostaje relatywnie niska. Z tego faktu w zarybieniach figurują np.: duże ilości 

wylęgu szczupaka (jest to pewniejsze niż starsze formy), oraz brakuje niektórych 

gatunków np.: brzany, czy też starszych form np.: dwulatków sandacza. 

Przeprowadzanie i planowanie zarybień w formie jaka wynika z przepisów prawa  

z reguły daje użytkownikom jedną refleksję : Nie chcę, ale muszem – jak mawiał 

klasyk. Oczami ichtiologa, oraz bardzo często oczami wędkarza zarybienia 

powinny wyglądać nieco inaczej. W pełni się z tym zgadzamy, jednak aby 

udźwignąć zmiany na rynku, wytyczne RDOŚ’iu, opinie naukowców, zdanie 

właściciela (czyli RZGW), preferencje wędkarzy, możliwości finansowe okręgu 

oraz na końcu - własną opinię ichtiologiczną, zmuszeni jesteśmy do ustępstw. 

Patrząc w przeszłość wielu z nas pamięta rozsądniej prowadzoną gospodarkę w 

latach ubiegłych , ale niestety czasy te zaczynają przemijać. Przyszłość kieruje się 

w dość nieznanym kierunku. Kierunku który pasowałby do futurystycznych wizji 

Stanisława Lema, ponieważ ogrom przepisów i spełnianie wszelakich wymagań 

daje sprawozdania, które nadawałyby się do Akademii Sztuk pięknych, a czytając 

je Bareja powiedziałby „ Spełniło się” . Mimo wszystko mamy nadzieję że 

faktyczna troska o środowisko weźmie w przyszłości górę, a rozrośnięta, niewiele 

wprowadzająca biurokracja odejdzie do lamusa. 

 

Zarybienia przede wszystkim powinny rekompensować środowisku straty 

wynikające z prowadzenia gospodarki rybackiej (typu wędkarskiego w Okręgu 

PZW Gorzów Wlkp.), oraz wspierać gatunki których możliwości rozrodcze z 

przyczyn środowiskowych są ograniczone. Zwiększają również produktywność 

rybacką zbiornika, a co za tym idzie podwyższa wydajność wędkarską. Wartość 

zarybień na wodach użytkowanych przez Okręg systematycznie wzrasta, gdy 

przypomnimy sobie rok  2002 w którym zarybienie wykonane zostało na kwotę 



40 631 zł, w 2018 roku niespełna 1 mln zł natomiast w 2022 roku już blisko 2 

mln zł. Pomijając fakt samej inflacji, wzrost nakładów jest aż nadto wyraźny. 

Szczegółowy obraz zarybień dokonanych na wodach PZW w minionym 

roku przedstawia załącznik nr 1( zestawienie zarybień ). Ogółem w 2023 roku 

do wód okręgu PZW Gorzów trafiło 48 423 kg i 19 072 480 sztuk materiału 

zarybieniowego na kwotę 1 932 405,00zł.  Współpraca z Kołami Wędkarskimi 

często odciąża Naszą pracę, za co serdecznie dziękujemy. Dotyczy to takich 

kwestii jak pomoc przy rozprowadzaniu materiału zarybieniowego, dostarczanie 

rzetelnych informacji z terenu czy też zaopatrzenie w dużą dozę cierpliwości, 

która w tym dziale gospodarki jest niestety wymagana. Z racji zwiększonych 

kosztów związanych z nakładami wynikającymi z umów ze skarbem państwa 

jesteśmy zmuszeni do ograniczania zarybień „ze środków kół”. Mówiąc wprost – 

często materiału zarybieniowego nie wystarcza.  

 

 Komórka Zagospodarowania wód ma nadzieję że rok 2023 będzie 

spokojniejszy, dostępność materiału zarybieniowego będzie pewniejsza, a 

oczekiwania Kół co do zarybień z ich środków będą w dużej mierze 

zaspokojone. Będziemy również dokładać starań by areał wód pozostał 

nienaruszony, ewentualnie by móc zawrzeć umowy na użytkowanie 

kolejnych wód stojących.  

 
  

 

III. Połowy rybackie a połowy amatorskie. 

 

Połowy rybackie. 

 

Gospodarka odłowowa prowadzona na wodach naszego Okręgu oparta jest o 

model wędkarski przyjęty w operatach rybackich, należy przez to rozumieć że 

odłowy rybackie są tylko marginalną lub uzupełniającą jej częścią, zaś 

priorytetowo traktowane są połowy wędkarskie. 

 

Wyniki odłowów rybackich na wodach Okręgu PZW w Gorzowie  odzwierciedla  

poniższa tabela : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODŁOWY I OBROTY RYBAMI Z WÓD WĘDKARSKICH 

 

Gatunek Odłów Rozchód 

Ilość 

 

kg 

do dalszej 

produkcji 

kg 

na 

zarybienie 

wód 

kg 

Sprzedaż 

ilość 

kg 

wartość 

zł 

1 2 3 4 5 6 

Sieja 26   26 615,00 

Sielawa 604   604 12 511,00 

Węgorz 4   4 220,00 

Szczupak 1   1 25,00 

Lin 150   150      2 250,00 

Okoń                 10   10 100,00 

Leszcz 101   101 808,00 

Karaś 34   34 170,00 

RAZEM 930 kg - - 930 kg 16 699,00 

 

Rybak naszego Okręgu z wód użytkowanych rybacko w roku 

sprawozdawczym odłowił łącznie 930 kg ryb, jest to dość znaczny spadek 

wielkości odłowów w stosunku do lat poprzedzających, przykładem jest rok  2017 

kiedy to odłowiono  3425 kg ryb. 

Spośród  gatunków wymienionych w powyższej tabeli  najwięcej  

odłowiono sielawy 604 kg. Łączna masa pozostałych gatunków ryb to ilość 326  

kg  w skład której wchodzą głownie gatunki spokojnego żeru. Masa odłowionych 

ryb drapieżnych ( szczupak , okoń , węgorz ) to ilość 15 kg!.  

W okresie wiosennym nie przeprowadzono odłowów węgorza 

zstępującego w związku z wyraźnym brakiem przepływu wody w ciekach 

odpływowych z jezior.  W miesiącach  letnich rybak Okręgu PZW w Gorzowie 

Wlkp.,  skupił się głownie na połowie  gatunku nie wędkarskiego czyli sielawy. 

W okresie jesiennym nie przeprowadzono towarowych odłowów 

sieciowych.   

W początkiem miesiąca grudnia podjęto próbę odłowu tarlaków sielawy z 

jeziora Dominikowo Duże ( gm. Drawno), niestety w związku ze zmianą pogody 

powodującą szybkie zamarzanie zbiornika, a także rozproszeniem tarlaków 

sielawy spowodowanym  żerowaniem dużego stada kormoranów na tym gatunku, 

odstąpiono od odłowu.  

 

 

 

 

 

 



Połowy amatorskie. 

 

Okręg  Polskiego  Związku  Wędkarskiego w Gorzowie  Wlkp. prowadzi 

na wodach gospodarkę rybacko – wędkarską, przy priorytetowym traktowaniu 

eksploatacji wędkarskiej. Prowadzenie gospodarki tego typu wymusza położenie 

zwiększonego  nacisku  na  oszacowanie  presji  wywieranej  przez  wędkarzy.  

W omawianym roku gospodarczym wędkarze zrzeszeni w naszym Okręgu 

zarejestrowali następujące gatunki oraz ilości ryb:  

 

 

 

Lp. 
 

Gatunek 

 

Sztuki 

 

Ilość (kg) 

1 Boleń 997 1 215,9 

2. Brzana      247 219,7 

3. Jelec 24 4,3 

4. Jaź 2 438 1 632,3 

5. Karaś ( wszystkie gat.) 3 148 1 394,8 

6. Karp     1 871 1 848,8 

7. Kleń 2 741 1 796,3 

8. Krąp  14 533 3 148,7 

9. Leszcz 59 360 40 855,4 

10. Lin 28 575 17 289,1 

11. Lipień 49 22,1 

12. Łosoś  2  6,2 

13. Miętus 233 95,1 

14. Okoń       47 177 12 527,1 

15. Płoć     234 758 27 754,2 

16. Pozostałe 84 726 17 554,8 

17. Pstrąg potokowy            383 190,1 

18. Pstrąg tęczowy                5 2,6 

19. Rozpiór 890 301,0 

20. Sandacz 1 889 3 204,0 

21. Sieja 2 0,8 

22. Sum 134           769,5 

23. Szczupak 8 712 11 065,0 

24. Troć wędrowna 2 3,5 

25. Ukleja 6 166 240,5 

26. Węgorz 3 770 2 715,6 

27. Wzdręga  19 590 2898,8 

 Razem :    522 422 szt.  148 756,2 kg. 



 

Według zebranych ewidencji połowów można wywnioskować, że 

najbardziej preferowanymi łowiskami były jak co roku rzeki Odra i Warta a 

najczęściej poławianymi gatunkami były  leszcz  40 855,4 kg, płoć 27 754,2 kg, 

oraz lin w ilości 17 289,1 kg. Najczęściej łowionymi gatunkami drapieżnymi 

były: szczupak, okoń, węgorz oraz sandacz. Należy stwierdzić, że  gatunki 

preferowane w połowach wędkarskich to te gatunki którymi Okręg PZW w 

Gorzowie Wlkp. systematycznie zarybia  nasze wody.  

Biorąc pod uwagę zeszłoroczny stan członków Naszego Okręgu, który to 

stan kształtował się na poziomie 23 366 wędkarzy oraz dane dotyczące poziomu 

zarejestrowanych odłowów wędkarskich należy stwierdzić, że średnio na jednego 

wędkarza przypada ok. 6,3 kg ryb pozyskanych z łowiska w ciągu roku. Przy 

założeniach Instytutu Rybactwa śródlądowego określającego średnie połowy 

wędkarskie na przybliżonym poziomie 50 kg na rok dla jednego wędkarza, należy  

stwierdzić że poziom połowów wędkarskich na terenie Okręgu PZW w Gorzowie 

nie odzwierciedla aktualnego stanu ichtiofauny w zbiornikach .  

Negatywne  podejście  wędkarzy  do obowiązku  wypełniania  zestawień   

rocznych  połowów  amatorskich ma  ujemny wpływ  na rzetelność  informacji   

pozyskiwanej  z  tychże  rejestrów  a  co  za  tym  idzie  błędnego   

odczytywania składu  ichtiofauny i jej  masy. Jest  rzeczą  oczywistą  że  

 wielkość  presji wędkarskiej  wywieranej  na  poszczególne  wody  ma   

ogromny  wpływ  na  uzyskanie  wydajności w  kg/ha.   Sumiennie   

wypisywane  rejestry  połowów  dają  możliwość  oceny  stanu  pogłowia   

ryb, określają  strukturę  gatunkową  charakterystyczną  dla  danego   

obwodu  rybackiego a  także  określają średnie  masy  łowionych   

osobników  najbardziej  preferowanych  gatunków  ryb. Rejestry  połowów   

powinny  również  dać  możliwość  oceny  efektywności  zarybień  na   

wodach  PZW, jednakże przez nierzetelną informację uzyskiwaną z rejestrów 

połowów, błędy osób wypełniających,  taka  ocena  na  dzień   

dzisiejszy  jest  niemożliwa. 

 

 

IV. Sprawy różne 

 

Rok 2022 był czasem bardzo niespokojnym dla Naszego Okręgu. W trakcie 

minionego roku dotknęła nas katastrofa ekologiczna, która wystąpiła na rzece 

Odrze. Katastrofalne w skutkach były nie tylko masowe śnięcia ryb, ale również 

nietrafne i w wielu przypadkach krzywdzące nas decyzje urzędników. 

Przykładem mogą być tutaj decyzje dotyczące zawieszenia całej gospodarki 

rybackiej do końca kwietnia bieżącego roku.  Decyzja ta zablokowała możliwość 

przeprowadzania zarybień na rzece Odrze, ewentualne przedłużenie okresu 

zawieszenia gospodarki rybackiej spowodować może powstanie zaległości w 

gospodarce zarybieniowej.  



W roku minionym Okręg Nasz narażony był na wielokrotne bezprawne ataki 

ze strony Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, były to między innymi 

próby nałożenia zakazu stosowania zanęt na wszystkich wodach czy też próba 

wymuszenia dodatkowych opłat za organizację zawodów wędkarskich. Miniony 

rok dobitnie pokazał niekompetencję i niespójność w działaniach pracowników 

RZGW.  

Jak już wcześniej wspomniano Okręg nasz podjął próbę odłowu tarlaków 

sielawy na jeziorze Dominikowo (gmina Drawno). Zabieg ten miał na celu 

zabezpieczenie materiału zarybieniowego sielawy na potrzeby Naszego Okręgu. 

Niestety nie udało się pozyskać odpowiedniej ilości tarlaków sielawy i finalnie 

tarło nie zostało przeprowadzone. Jednakże podczas przeprowadzania odłowów 

okazało się, że na jeziorze Dominikowo bytuje duża ilość kormoranów czarnych, 

które w znacznym stopniu ograniczają populację nie tylko sielawy ale również 

ryb z innych gatunków. Dlatego też Okręg nasz wystąpił do RDOŚ w Szczecinie 

z wnioskiem o wydanie odstrzału redukcyjnego na kormorany czarne, czaple siwe 

o raz wydry. Wniosek dotyczy jezior Dominikowo Duże, Piaski i Trzebuń. Po 

uzyskaniu stosownego zezwolenia myśliwi przystąpią do odstrzału redukcyjnego 

wspomnianych gatunków zwierząt.  

W minionym roku Zarząd Okręgu zatwierdził zmiany do Regulaminu 

Amatorskiego Połowu Ryb na rok 2023, przedstawione przez komisję 

regulaminową. Zmiany te dotyczyły zmniejszenia limitów połowowych :  

-  certa - 4 szt.  

-  jaź/kleń – 5 szt. łącznie 

-  leszcz – 6 szt. ,  

- zmniejszenie górnego wymiaru ochronnego dla : bolenia  (do 75 cm) 

szczupaka oraz sandacza (do 85 cm) – dolny wymiar pozostał bez zmian. 

Wprowadzono również całoroczny zakaz połowu ryb w przystaniach żeglarskich 

w Gorzycy i Kostrzynie, całoroczny zakaz połowu z jednostek pływających  na 

rzece Warcie na odcinku od mostu drogowego w miejscowości Kostrzyn nad 

Odrą  do ujścia do rzeki Odry, oraz zakaz połowu ryb ze środków pływających i 

ryb drapieżnych w okresie od 1 stycznia do 31 maja na jeziorze Grabino.  

W nowym regulaminie znajduje się również ujednolicony wykaz wód na 

których obowiązuje zakaz używania silników spalinowych (strefy ciszy), a także 

wykazano zbiorniki na których występują obostrzenia dotyczące stosowania 

zanęt. W wodach jeziora Grażyna związane jest to z obszarem Natura 2000, 

ograniczenia dotyczące Kanału Ulgi mają znaczenie profilaktyczne –  przy 

utrzymującej się dalej sytuacji hydrologicznej zbiornik ten jest szczególnie 

narażony na eutrofizację, a także na potencjalne śnięcia ryb. Pozostałe jeziora  

posiadają inną genezę ograniczeń. Nie wynika to z dyrektywy siedliskowej (a 

więc obszarów Natura 2000), nie wynika również z samego faktu występowania 

siedlisk przyrodniczych w wyżej wymienionych wodach. Siedliska przyrodnicze 

3150 oraz 3140 faktycznie tam występują, jednak same w sobie nie mogą 

przyczyniać się do ograniczeń, jeśli nie są włączone do obszarów Natura 2000 i 

nie są pod jurysdykcją RDOŚ. 



 Ograniczenia wprowadzane na tych wodach wynikają z zapisów w operatach 

rybackich, a znalazły się tam, ponieważ były wymagane w celu pozytywnego 

zaopiniowania operatów rybackich. Stanowiło to po prostu przykaz instytucji 

opiniującej. W zaistniałej sytuacji bardziej korzystne było wprowadzenie 

ograniczeń, niż nieprzedłużenie umów z powodu negatywnie zaopiniowanych 

operatów rybackich. 

 


