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WSTĘP 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci! 

Kadencja władz i organów Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zielonej Górze wybranych na 

lata 2017-2020, wydłużona o cały 2021 rok,  dobiegła końca. Był to szczególny okres, naznaczony 

przede wszystkim epidemią COVID-19 i jej społeczno-gospodarczymi skutkami, ale jednocześnie był to 

czas dalszego harmonijnego rozwoju naszego Okręgu, realizowanego zgodnie z kierunkami i celami 

wyznaczonymi przez uchwały podjęte podczas XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Okręg  

w Zielonej Górze w czerwcu 2017 roku.  

Jak działaliśmy, co udało się osiągnąć, w jakim stanie jest nasz Okręg na koniec obecnej kadencji? Na 

te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w niniejszym dokumencie i załączonych sprawozdaniach 

Zarządu oraz poszczególnych Komisji. 

W trakcie kadencji udało się nam zrealizować zamierzenia i plany rozwoju Okręgu, mimo wielu 

przeszkód i niekorzystnych zdarzeń, jakie miały miejsce w trakcie ostatnich 5-ciu lat. Wśród 

najważniejszych należy wymienić pandemię Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), która dotknęła 

województwo lubuskie pod koniec 2019 roku oraz pandemię koronawirusa (COVID-19), która 

zdominowała lata 2020 i 2021. Podczas ASF zakazano swobodnego wędkowania na części naszych 

akwenów, co było uciążliwe dla nas wszystkich, ale był to jedynie przedsmak ograniczeń, jakie zostały 

wprowadzone w wyniku epidemii COVID-19 w pierwszym półroczu 2020 roku, kiedy to ogłoszono 

ogólnopolski lockdown, co uniemożliwiło wędkarzom m.in. wędkowanie i przebywanie nad wodami,  

a w późniejszym okresie bardzo utrudniało lub wręcz uniemożliwiało prowadzenie spotkań i zawodów 

wędkarskich na wszystkich szczeblach. Czas pokazał, że ograniczenia te nie były tymczasowe czy 

krótkotrwałe, zmagamy się z nimi w różnej formie do dziś.  

W tym świetle, nasze wspólne osiągnięcia w tej kadencji są tym bardziej wartościowe, bowiem 

zrealizowaliśmy je w dużo trudniejszych okolicznościach, niż zakładaliśmy rozpoczynając kadencję. 

Mimo przeciwności losu udało się nam przetrwać ten trudny czas i kontynuować rozwój naszego 

stowarzyszenia. Zdaliśmy wspólnie trudny egzamin, dlatego chciałbym wyrazić wdzięczność  

i podziękować wszystkim: szeregowym członkom naszego stowarzyszenia, władzom Kół, pracownikom 

Biura Okręgu, strażnikom Społecznej Straży Rybackiej, Komisjom i Zarządowi Okręgu. Bez waszego 

zaangażowania, pracowitości, otwartości i ludzkiej życzliwości nie udałoby się prowadzić i rozwijać 

naszego Okręgu w tych ciężkich czasach.  

W mojej ocenie jednym z najważniejszych osiągnięć zakończonej kadencji jest zwiększenie liczby 

członków Okręgu PZW w Zielonej Górze o ponad 3,8 tysiąca osób tj. z 23 368 członków w 2017 roku do 

27 200 w 2021 roku. Dzięki temu nasz Okręg jest obecnie 4-tym najliczniejszym Okręgiem PZW  

w Polsce. Te dane pokazują, jak duży jest potencjał rozwoju wędkarstwa i naszego stowarzyszenia na 

ziemi lubuskiej, jednocześnie podważając opinie tych, którzy naszą organizację krytykują, wieszcząc jej 

zapaść, czy wręcz upadek.  

Kolejne istotne osiągnięcie potwierdzające realizację przyjętych planów rozwoju Okręgu to rosnąca 

wartość posiadanych przez nas środków trwałych, czyli naszego okręgowego majątku. Wartość ta 

wzrosła w trakcie tej kadencji z poziomu 4,9 mln złotych w 2017 roku do niemal 9 mln złotych na koniec 

2021 roku, czyli udało się nam niemal podwoić tą wartość w porównaniu z początkiem kadencji. 

Osiągnęliśmy to realizując metodycznie założenia i wytyczne zawarte w uchwałach podjętych na XXVIII 

Okręgowym Zjeździe Delegatów w 2017 roku.  
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Wśród działań, które składają się na opisany wzrost wartości majątku Okręgu, warto wspomnieć o kilku 

najważniejszych inwestycjach. Wykupiliśmy od Skarbu Państwa grunty pod naszym Ośrodkiem 

Zarybieniowym w Trzebulach, a także zakupiliśmy i zainwestowaliśmy w Ośrodek Zarybieniowy  

w Nowińcu, gdzie mamy ponad 9 ha wody oraz 0,4 ha terenu przeznaczonego na parking oraz bazę. 

Tam też po remoncie stawu nr 3 uruchomiliśmy łowisko karpiowe, z którego może korzystać każdy 

członek naszego Okręgu. Wykonaliśmy również bazę dla wędkarzy oraz członków Społecznej Straży 

Rybackiej w Krośnie Odrzańskim. Dzięki tej inwestycji, podobnie jak dzięki uruchomieniu stanicy  

w Lubrzy, nasi członkowie i strażnicy SSR otrzymali dostęp do miejsca spotkań i przechowywania 

sprzętu, w tym sprzętu specjalistycznego, użytkowanego podczas patroli SSR w terenie. Dzięki tym 

inwestycjom, obecne i przyszłe pokolenia wędkarzy i strażników będą mieć dużo lepsze warunki do 

funkcjonowania w ramach naszego stowarzyszenia.  

Z dumą chcę zaznaczyć, że nasz Okręg stał się liderem wśród pozostałych Okręgów PZW w Polsce jeśli 

chodzi o nowoczesne technologie. Jesteśmy pierwszym Okręgiem, który w XXI wieku korzysta  

z udogodnień oferowanych przez technologie internetowe i nowoczesne urządzenia elektroniczne. 

Uruchomiliśmy system informatyczny „Wędkarz” wspierający patrole SSR w terenie, każde Koło 

naszego Okręgu ma swoją skrzynkę mailową działającą w ramach okręgowej domeny pocztowej 

@pzw.zgora.pl, dzięki czemu nie ma już konieczności korzystania z indywidualnych, prywatnych 

skrzynek poczty elektronicznej członków poszczególnych Kół. W ostatnich dwóch latach byliśmy 

pierwszym Okręgiem, który testował i pomagał budować nowe rozwiązanie przeznaczone do 

prowadzenia elektronicznej ewidencji wędkarzy oraz elektronicznego poboru składek. Dzięki 

podjętemu w Okręgu wysiłkowi oraz naszym staraniom, od początku stycznia 2022 roku możliwe stało 

się uruchomienie takiego rozwiązania dla całego PZW w Polsce, a nasz Okręg jako pierwszy rozpoczął 

korzystanie z niego. Tam, gdzie to potrzebne, przekazujemy do Kół odpowiedni sprzęt, umożliwiający 

korzystanie z elektronicznej ewidencji i poboru składek. W tym roku, zaplanowane są kolejne zakupy 

sprzętów do kół. To przedstawicielka naszego okręgu, koleżanka Beata Gacek stoi na czele Komisji 

Cyfryzacji przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego. Traktujemy to jako wyróżnienie  

i docenienie naszych działań związanych z cyfrową ewolucją PZW.  

Jak wszyscy wiedzą, w wyniku zmian wprowadzonych przez Rząd RP na poziomie centralnym, w 2018 

roku powstała nowa instytucja tzn. Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” – zastępująca 

naszych dotychczasowych partnerów tj. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW). Z Wodami 

Polskimi współpracujemy w dobrej wierze i na partnerskich zasadach, niemniej jednak nie da się ukryć, 

że wprowadzenie tej instytucji i zmian z tym związanych odbiło się na nas negatywnie poprzez 

zwiększenie kosztów korzystania z wód w obwodach rybackich, a także przez zwiększenie czasu pracy 

koniecznego na opracowywanie zmienionej (rozbudowanej) wymaganej dokumentacji związanej  

z zarybieniami, sprawozdawczością, jak i kontrolami przeprowadzanymi przez państwowe jednostki 

budżetowe. 

Kolejny, nurtujący stale nasze środowisko temat, to zarybienia, które są często przedmiotem 

emocjonujących dyskusji i nieporozumień. Chciałbym podkreślić, że nasze działania w tej kwestii 

realizujemy niezwykle starannie, skrupulatnie i należycie. Zarybienia musimy realizować zgodnie  

z operatami wydanymi na poszczególne wody i tak też działamy, dokumentując nasze prace  

w określony prawem sposób. Bardzo często nie wolno nam zarybiać ani więcej, ani mniej, niż wykazano 

w operacie na dane wody. Gdybyśmy sobie na to pozwalali, narażalibyśmy nasz Okręg na różnego 

rodzaju restrykcje i kary, włącznie z utratą praw do korzystania z danych wód. Warto o tym mówić  

i uświadamiać innych, gdyż obiegowe opinie w tej w kwestii są często krzywdzące dla naszego 

środowiska, pracowników i działaczy. Warto też podkreślić, że w naszym Okręgu ok. 60 procent 
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materiału zarybieniowego pochodzi z naszych ośrodków zarybieniowych. Kupujemy z zewnątrz jedynie 

te gatunki, których nie możemy wyhodować we własnym zakresie.  

Rywalizacja sportowa to jeden z istotnych elementów działania naszego stowarzyszenia. Wykonując 

uchwały XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW udało się nam w trakcie zakończonej kadencji 

rozszerzyć sportową rywalizację o kolejne rodzaje zawodów okręgowych. Dzięki temu nasi członkowie 

mieli możliwość rywalizowania w kolejnych konkurencjach tzn. Federowych Mistrzostwach Okręgu  

i Morskich Mistrzostwach Okręgu, a także w Indywidualnym i Drużynowym Karpiowym Grand Prix 

Okręgu. Na arenie ogólnopolskiej i światowej również nas nie zabrakło, odnieśliśmy wiele sportowych 

sukcesów. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy Drużynowe Mistrzostwo Świata zdobyte przez 

Annę Roguską-Jurek, która dodatkowo została Indywidualną Wicemistrzynią Świata w dyscyplinie 

spławikowej. Warte podkreślenia jest również pierwsze miejsce młodzieży naszego Okręgu  

w Olimpiadzie Młodzieży rozgrywanej w Ostrowie Wlkp., ponieważ dzięki temu widać wyraźnie, że 

realizowana w Okręgu praca z młodzieżą przynosi wspaniałe efekty. Szerzej o pracy z młodzieżą i ich 

sukcesach znajdziecie w sprawozdaniu przygotowanym przez kol. Grzegorza Rutkowskiego – v-ce 

prezesa ZO ds. młodzieży. 

Ostatnim tematem jaki chciałbym poruszyć, jest wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód 

w naszym Okręgu. Chciałbym zaznaczyć, że od lat jest to jedna z niższych składek w Polsce. Wysokość 

składki ustalana jest przez Zarząd Okręgu w oparciu o potrzeby i zobowiązania wynikające z umów 

dzierżawy wód, przyjętych  operatów i wymaganych zarybień, utrzymania i rozwoju Społecznej Straży 

Rybackiej, podatków oraz innych kosztów funkcjonowania Okręgu. Zawsze podkreślam, że całość 

środków z tej składki zostaje w naszym Okręgu i gospodarując nimi racjonalnie, dbamy o to  żeby nie 

było potrzeby windowania jej wysokości, co, jak zauważamy, ma miejsce w wielu innych Okręgach PZW 

w Polsce. 

Wspólnie dokładamy wszelkich starań, aby kontynuować rozwój naszego Okręgu. Rezultaty 

zakończonej kadencji pokazują, że ciężką pracą i zgodną współpracą wiele razem osiągnęliśmy. Jest to 

naszym wspólnym związkowym sukcesem, dlatego w imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję Wam 

wszystkim za pracę w zakończonej kadencji! 

  
Zielona Góra, styczeń 2022 r.       

             Za Zarząd Okręgu 

          Prezes 

             Mirosław Kamiński 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGU W KADENCJI 

2017-2021 

1 Skład Zarządu Okręgu 

W dniu 25 CZERWCA 2017 r. na XXVIII Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW Okręgu Zielona Góra 

wybrano Zarząd Okręgu, który ukonstytuował się następująco: 

 

1. Mirosław KAMIŃSKI    Prezes 

2. Zdzisław KOWALSKI    I-szy Wiceprezes ds. Ochrony Wód  

3. Czesław KOŁODZIEJCZAK   Wiceprezes ds. Zagospodarowania Wód 

4. Mariusz BRZEZIŃSKI   Wiceprezes ds. Sportu 

5. Grzegorz RUTKOWSKI   Wiceprezes ds. Młodzieży 

6. Zdzisław HOROCHOWSKI   Skarbnik Zarządu 

7. Robert JĘDRYSIAK   Sekretarz Zarządu 

8. Czesław ALEKSANDROWICZ   Członek Zarządu 

9. Leszek BANASZCZYK   Członek Zarządu 

10. Dariusz CHORAB   Członek Zarządu 

11. Mirosław CYRA   Członek Zarządu 

12. Rafał DYZMAŃSKI   Członek Zarządu 

13. Tomasz ŁUCKIEWICZ   Członek Zarządu 

14. Sławomir MICHALSKI    Członek Zarządu 

15. Henryk NOWAK    Członek Zarządu 

16. Robert SOBIAK    Członek Zarządu 

17. Edmund WEBER    Członek Zarządu 

18. Eugeniusz ZANKOWICZ  Członek Zarządu 

W toku kadencji miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu:  

Na początku 2021 roku odszedł od nas, na wieczne łowy kol. Eugeniusz Zankowicz – przedstawiciel  

i przewodniczący Rady Rejonu V Żary. W jego miejsce, Zarząd Okręgu, zgodnie ze Statutem Polskiego 

Związku Wędkarskiego, powołał uchwałą nr 04/05/2021 z dnia 15 maja 2021 roku kol. Pawła Stróżyka. 

Na Rzecznika Prasowego Zarząd Okręgu powołał kol. Beatę Gacek, która pełniła tę funkcję przez całą 

kadencję. Rzecznikiem Dyscyplinarnym Zarządu Okręgu, na pierwszym posiedzeniu został kol. Ryszard 

Franiszyn. W toku kadencji (uchwała 9/2/2019 z 11 lutego 2019 roku) powołano drugiego Rzecznika 

Dyscyplinarnego – kol. Andrzeja Nuckowskiego, który po blisko rocznym przyuczeniu się u boku 

doświadczonego kol. Franiszyna, został jedynym Rzecznikiem Zarządu Okręgu – uchwałą nr 

04/03/2020 z dnia 9 marca 2020 roku odwołano kol. Ryszarda Franiszyna z funkcji Rzecznika 

Dyscyplinarnego. Kolega Franiszyn mając uprawnienia sędziego klasy krajowej obecnie wspiera 

organizację zawodów okręgowych w dyscyplinie spinningowej. 

W toku kadencji zmienił się również Dyrektor Biura. Sprawujący to stanowisko do tej pory, kol. 

Wojciech Raunke, na posiedzeniu w grudniu 2019 roku złożył na ręce Prezesa wniosek o rozwiązanie 

umowy o pracę z dniem 31 marca 2020 roku. W związku z tym, Zarząd Okręgu, uchwałą nr 2/02/2020 

z dnia 17 lutego 2020 roku powołał koleżankę Beatę Gacek na stanowisko Dyrektora Biura z dniem  

1 kwietnia 2020 roku. Kol. Beata Gacek wcześniej koordynowała pracą Zespołu Organizacyjno-

Sportowego Biura Okręgu. 
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2 Organizacja pracy Zarządu Okręgu 

Na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu Okręgu dnia 28 czerwca 2017 (podobnie jak  

w poprzedniej kadencji) zrezygnowano z powołania prezydium Zarządu Okręgu, co miało zapewnić 

możliwość podejmowania wszystkich decyzji wyłącznie w szerokim kolegialnym gronie całości Zarządu 

Okręgu. Zdecydowano również o tym, że posiedzenia Zarządu będą zwoływane co dwa miesiące, aby 

wszystkie uchwały podejmowane były na bieżąco, a członkowie Zarządu byli informowani o sprawach 

Okręgu często i systematycznie. Pandemia uniemożliwiła jednak częste spotkania całego Zarządu i tym 

samym znacznie utrudniła działanie w tym modelu. Jak się okazało, kolejna uchwała, podjęta jeszcze 

przez poprzedni Zarząd, dotycząca wprowadzenia tzw. możliwości Elektronicznego Głosowania 

Uchwał w oparciu o uchwalony Regulamin, była bardzo pomocna po pojawieniu się pandemii COVID-

19 i wprowadzeniu obostrzeń.  

W celu usprawnienia pracy Zarządu i posiedzeń, wzorem poprzedniej kadencji powołano Komisje 

Problemowe, które rozpatrywały wnioski z kół, wypracowywały opinie i przedstawiały swoje 

stanowisko na forum Zarządu. W skład komisji problemowych, w większości wchodzili Członkowie 

Zarządu, ale również inni, nie funkcyjni członkowie naszego Okręgu, którzy posiadali odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie. Komisje posiadały kompetencje do decyzji finansowych w ramach 

uchwalonego na daną komisję budżetu, co znacznie usprawniało pracę Okręgu i przyspieszało 

podejmowanie decyzji. Sprawy wykraczające poza zakres kompetencji komisji były przez nie 

opiniowane i przedstawiane przez przewodniczących do decyzji Zarządu.  

Każde posiedzenie Zarządu Okręgu rozpoczynało się sprawozdaniem przewodniczących komisji 

problemowych z prac między posiedzeniami ZO. pozwalało  to zapoznać wszystkich członków Zarządu 

Okręgu z ich działalnością  i informowało o wszystkich kierunkach prac Zarządu i biura. Swoje 

sprawozdania składali również Prezes ZO oraz dyrektor, omawiając bieżące sprawy dotyczące 

funkcjonowania Okręgu i jego  biura.  

Praca Zarządu oparta była o przyjęte półroczne plany pracy, zatwierdzane zawsze na ostatnim 

posiedzeniu Zarządu w danym półroczu. 

Efekty ilościowe pracy Zarządu Okręgu w poszczególnych latach kadencji trwającej od 28.06.2017 do 

31.12.2021 przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Rodzaj danych 

Ilość w poszczególnych okresach 

Razem 
Od 

28.06.2017 
do 

31.12.2017 

Od 
01.01.2018 

do 
31.12.2018 

Od 
01.01.2019 

do 
31.12.2019 

Od 
01.01.2020 

do 
31.12.2020 

Od 
01.01.2021 

do 
31.12.2021 

1. Ilość posiedzeń 4 4 8 3 7 26 

2. Ilość podjętych uchwał 32 53 51 28 40 204 

2.1 Komisje problemowe Zarządu Okręgu 

Działając na podstawie § 47 ust. 12 Statutu PZW, na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu Okręgu 

w dniu 28.06.2017 r. Zarząd Okręgu powołał następujące komisje: 

• Okręgowa Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód 

• Okręgowa Komisja Odznak 

• Okręgowy Kapitanat Sportowy – sekcja spławikowa i spinningowa oraz kolegium sędziów 

• Okręgowa Komisja ds. Młodzieży 
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• Okręgowa Komisja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 

• Okręgowa Komisja Finansowa  

• Komisje przetargowe powoływane do konkretnych zadań 

 

Komisje obradowały między posiedzeniami Zarządu Okręgu, przedstawiając wypracowane wnioski na 

posiedzeniu Zarządu Okręgu. W zakresie finansowym, decyzyjność komisji ograniczała się do 

przyznawanego corocznie budżetu, a ponadto komisje pełniły funkcje organów opiniotwórczych dla 

Zarządu Okręgu. Dobór członków poszczególnych komisji umożliwiał sprawne analizowanie 

wpływających wniosków, dzięki czemu, członkowie Zarządu Okręgu przed uchwał mieli każdorazowo 

przedstawione stanowisko merytorycznej komisji.  

2.1.1 Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód 

Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód, jak wszystkie komisje problemowe, jest organem 

doradczym i opiniującym Zarządu Okręgu PZW w zakresie zadań związanych z gospodarką rybacką, 

zagospodarowaniem i ochroną wód będących w zarządzie i użytkowaniu Okręgu. 

Komisja Zagospodarowania i Ochrony Wód w kadencji 2017-2021 pracowała w 10-cio osobowym 

składzie, reprezentującym wszystkie rejony naszego Okręgu: 

• Czesław Kołodziejczak    - przewodniczący komisji 

• Zdzisław Kowalski    - zastępca przewodniczącego komisji 

• Henryk Nowak     - sekretarz komisji 

• Czesław Aleksandrowicz   - członek komisji 

• Leszek Banaszczyk   - członek komisji 

• Dariusz Chorab    - członek komisji 

• Mirosław Cyra    - członek komisji 

• Robert Jędrysiak   - członek komisji 

• Edmund Weber    - członek komisji 

• Eugeniusz Zankowicz    - członek komisji, 

Po śmierci kol. Eugeniusza Zankowicza od stycznia 2021 roku, komisja pracowała w składzie 9-cio 

osobowym. 

Praca komisji opierała się głównie na posiedzeniach, w których poza jej członkami brali udział 

zaproszeni goście, najczęściej: ichtiolog, koordynator SSR, dyrektor, gł. księgowa i inni. W minionej 

kadencji Komisja spotykała się na 30 posiedzeniach, z których 9 to posiedzenia wyjazdowe,  

w miejscach prowadzonych inwestycji bądź realizacji zadań dofinansowywanych z Okręgowego 

Funduszu zagospodarowania i Ochrony Wód realizowanych przez koła PZW. Szczególnie trudny  

w funkcjonowaniu naszego Okręgu 2020 rok. W początkowych miesiącach naznaczony wystąpieniem 

ASF, w kolejnych zaś pandemią Covid-19 sprawił, że na szereg kolejnych miesięcy funkcjonowanie 

Komisji zastało ograniczone do telefonicznych konsultacji i elektronicznego głosowania nad istotnymi 

decyzjami.  

Do głównych zadań Komisji w minionej kadencji należało: 

• opiniowanie założeń ogólnych i szczegółowych do planów zarybiania i odłowów wód Okręgu; 

• opiniowanie planów chowu i hodowli ryb w ośrodkach zarybieniowych Okręgu i kół PZW; 

• bieżące i końcowe oceny realizacji planów zarybień i odłowów; 

• analiza wyników produkcji ośrodków hodowlanych; 
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• określenie najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych proponowanych do 

budżetu Okręgu oraz opracowywanie propozycji zakupów sprzętu i wyposażenia dla gospodarki 

rybacko-wędkarskiej Okręgu; 

• opiniowanie wniosków kół PZW o czasowe zamknięcia zbiorników lub ograniczenia  

w wędkowaniu na poszczególnych akwenach; 

• opiniowanie wniosków kół i SSR o dofinansowanie szeroko rozumianej gospodarki rybacko 

wędkarskiej i ochrony wód z Okręgowego Funduszu Zagospodarowania i Ochrony Wód; 

• rozpatrywanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej. 

W zakresie realizacji tych zadań, do najistotniejszych osiągnięć zaliczyć należy zakup nowego ośrodka 

zarybieniowego w Nowińcu, o powierzchni stawowej około 9 ha. W OZ Nowiniec z trzech stawów 

hodowlanych wyodrębniono jeden, który został łowiskiem przeznaczonym na zawody wędkarskie, 

a w wybrane dni tygodnia ogólnodostępnym. W opracowaniu jest projekt inwestycji w OZ Nowiniec 

przewidujący dostosowanie go do potrzeb hodowlanych Okręgu. W 2017 roku oddano do użytku 

stanicę SSR w Lubrzy. Na początku 2020 sfinalizowano zakup gruntów pod stanicę SSR w Krośnie 

Odrzańskim, której oddanie do użytku nastąpiło w lipcu 2021 roku. 

Komisja podjęła decyzję o wygaszeniu produkcji w OZ Zabór z powodu braku wody.  

W okresie minionej kadencji działania Komisji ukierunkowane były także na dalsze pozyskiwanie wód  

z przeznaczeniem do wędkowania dla naszych członków. Należy podkreślić pozyskanie: 

• zbiornika Sobolice w ramach bezkosztowego porozumienia z Nadleśnictwem Wymiarki; 

• zbiornika Karaś w ramach bezkosztowego porozumienia z OSiR w Lubsku; 

• zbiornika Nowiniec w Lubsku; 

• obwodu rybackiego jeziora Suchodół; 

• obwodu rybackiego jeziora Niwa wraz z jeziorem Płytkie; 

• obwodu rybackiego jeziora Wełnickie; 

• zbiornika Buczek Kąpielowy w m. Buczek; 

• zbiornika tzw. Perełka w m. Bytom Odrzański; 

• zbiornika w Przytoku oraz żwirowni Raduszec Stary. 

Z upoważnienia Zarządu Okręgu Komisja dysponuje Okręgowym Funduszem Zagospodarowania  

i Ochrony Wód, który tworzony jest z odpisu od okręgowej składki członkowskiej za wędkowanie, 

dobrowolnych wpłat kół PZW lub ich członków oraz dotacji i darowizn przeznaczonych na 

zagospodarowanie i ochronę wód. Fundusz ten ma charakter celowy, a jego wielkość jest rokrocznie 

określana w preliminarzu budżetowym. 

W minionej kadencji odpisy na Fundusz oraz ich wykorzystanie wynosiło: 

• 2017 – fundusz: 71.785,68  wykorzystanie przez koła: 42.148,18 

• 2018 – fundusz: 75.788,73  wykorzystanie przez koła: 69.576,04 

• 2019 – fundusz: 85.287,36  wykorzystanie przez koła: 54.197,06 

• 2020 – fundusz: 87.357,69  wykorzystanie przez koła: 49.033,89 

• 2021 – fundusz: 88.546,08  wykorzystanie przez koła: 39.866,39 

Łącznie OFZiOW w latach 2017-2021 wyniósł 408.765,54 zł z czego wykorzystano przez koła kwotę 

254.821,56 zł. Kwota, która pod koniec każdego roku pozostawała niewykorzystana przez koła PZW, 

decyzją Komisji była przeznaczana na dodatkowe zarybienia wód Okręgu realizowane w końcówce roku. 
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Koła korzystające z funduszu, przy nakładzie pracy własnej swoich członków, otrzymane środki 

wykorzystywały przede wszystkim na działania związane z utrzymaniem czystości i porządku nad 

akwenami, będącymi pod opieką kół. Inne zadania to: posadowienie nowych oraz remont i naprawa 

istniejących już pomostów i kładek wędkarskich, posadowienie stołów i ławek w miejscach odpoczynku 

nad wodą, poprawa dróg dojazdu i tworzenie miejsc postoju dla samochodów, działania związane 

z oczyszczaniem akwenów. Wiele zadań podejmowanych było nawet w reżimie ograniczeń związanych 

z epidemią. 

2.1.2 Okręgowa Komisja Odznak (OKO) 

Komisja pracowała w składzie: 

• Henryk Nowak     – przewodniczący komisji 

• Robert Sobiak     – z-ca przewodniczącego komisji 

• Henryk Strzempek    – sekretarz komisji 

• Robert Jędrysiak   – członek komisji 

• Czesław Aleksandrowicz   – członek komisji 

• Jerzy Sałek     – członek komisji 

• Paweł Omachel    – członek komisji  

• Robert Jędrzejczak    – członek komisji 

W skład komisji wchodzili Przewodniczący Rejonów Okręgu PZW Zielona Góra. W toku kadencji  

w składzie Komisji zaszły dwie zmiany: kol. Robert Jędrzejczak w miejsce kol. Ryszarda Napierały, który 

zrezygnował z przewodniczącego Rejonu Świebodzin, natomiast w roku 2021 komisja działała  

w niepełnym składzie z powodu śmierci kol. Eugeniusza Zankowicza. Opiekunem komisji z ramienia 

biura ZO była najpierw Beata Gacek, a następnie Agnieszka Zarzycka. 

Posiedzenia odbywały się w miarę potrzeb, tj.: 

• celem rozpatrywania wniosków z rejonów o nadanie odznaczeń honorowych Polskiego 

Związku Wędkarskiego zgodnie z przydzielonymi limitami i kierowanie ich do Zarządu 

Głównego PZW, 

• rozpatrywanie wniosków o nadanie medalu Za zasługi dla wędkarstwa PZW Okręg w Zielonej 

Górze, 

• rozpatrywanie wniosków o nadanie Odznaki Wzorowy Młody Wędkarz. 

Prace komisji przebiegały sprawnie, co w dużej mierze zawdzięczamy Radom Rejonów PZW, które  

w większości przesyłały merytorycznie uzasadnione wnioski nie przekraczając narzuconych limitów. 

Zdarzały się przypadki odrzucenia wniosku, powodem był brak spełnienia wymogów formalnych. Mimo 

wcześniej wysłanych do kół zasad wypełniania wniosków, są one w dalszym ciągu nieczytelne  

i lakoniczne. 

Pocieszającym jest fakt nadawania odznaczeń honorowych dla zwykłych członków Koła, którzy za swoją 

rzetelną pracę zasłużyli na wyróżnienie. 

W roku 2019 przewodniczący Okręgowej Komisji Odznaki kol. Henryk Nowak wraz z grupą osób 

wyznaczoną przez ZO PZW Zielona Góra znowelizował regulamin przyznawania medalu Za zasługi dla 

wędkarstwa PZW Okręg w Zielonej Górze, który przyjęto uchwałą nr 2/4/2019 Zarządu Okręgu z dnia 

15 kwietnia 2019 r. 
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2.1.3 Okręgowy Kapitanat Sportowy (OKS, Kapitanat) 

Pracami Kapitanatu kierował wiceprezes ds. sportu Kol. Mariusz Brzeziński. OKS pracował w trzech 

zespołach: sekcji spławikowej, sekcji spinningowej, kolegium sędziów. 

2.1.3.1 Sekcja Spławikowa 

W skład Sekcji Spławikowej OKS wchodzili koledzy: 

• Mariusz Brzeziński   – wiceprezes ZO ds. sportu  

• Robert Sobiak    – członek OKS 

• Tomasz Łuckiewicz   – członek OKS 

• Zdzisław Bazela   – członek OKS 

• Paweł Stróżyk   – członek OKS 

• Wojciech Liczbiński  – członek OKS 

• Wojciech Kazimierczak  – członek OKS 

• Piotr Orszulak   – członek OKS 

• Piotr Szulczewski  – członek OKS  

Pomoc i obsługę ze strony biura prowadzili pracownicy: Beata Gacek i Agnieszka Zarzycka. 

Sekcja zajmowała się m. in.: 

• przygotowywaniem projektów zawodów spławikowych z cyklu Grand Prix Okręgu i innych do 

kalendarza imprez Okręgu; 

• określeniem akwenów i terminów organizacji zawodów oraz decyzji w sprawie zmiany terminu 

lub miejsca rozgrywania zawodów np. spowodowanych zbyt wysokim stanem wody w rzekach; 

• analizą wykonania budżetu w zakresie sportu, w poszczególnych latach kadencji; 

• przygotowywała propozycje wydatków do budżetu Okręgu, w zakresie sportu; 

• opracowywała projekty regulaminów zawodów oraz zmian w regulaminach; 

• wnosiła uwagi do opracowywanych zapytań ofertowych na wybór dostawców bonów 

nagrodowych, obsługi cateringowej i dostaw pucharów na zawody organizowane na szczeblu 

Okręgu oraz wyboru nagród w formie gotówkowej; 

• współuczestniczyła poprzez swoich przedstawicieli w komisji do spraw wyborów oferentów do 

obsługi zawodów wędkarskich na szczeblu Okręgu; 

• uczestniczyła w opracowaniu projektu Regulaminu Okręgowego Funduszu Sportu 

Kwalifikowanego i jego aktualizacji; 

• rozpatrywała wnioski zawodników o dofinasowanie udziału w Grand Prix Polski i krajowych 

zawodach wędkarskich ze środków OFSK; 

• rozpatrywała skargi uczestników zawodów wędkarskich szczebla kół i Okręgu, sugerujące 

błędy w decyzjach sędziów obsługujących zawody wędkarskie; 

• współuczestniczyła w przygotowaniach spławikowych zawodów wędkarskich na szczeblu 

Okręgu i pomagała organizacyjnie w przygotowaniach Młodzieżowych Mistrzostw Okręgu; 

• zajmowała stanowisko i proponowała rozwiązania innych bieżących problemów dot. 

dyscypliny spławikowej. 
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2.1.3.2 Sekcja spinningowa 

Sekcja spinningowa OKS pracowała w składzie: 

• Mariusz Brzeziński   – wiceprezes ZO ds. sportu 

• Tadeusz Prisacari   – przewodniczący Sekcji Spinningowej 

• Marian Olejniczak   – członek OKS 

• Ryszard Franiszyn   – członek OKS 

• Jerzy Łaboński    – członek OKS 

• Paweł Zagdański   – członek OKS 

• Grzegorz Woźniczka  – członek OKS 

• Paweł Stępczyński  – członek OKS 

• Władysław Korbik   – członek OKS opracowujący notatki z posiedzeń sekcji. 

Zadania sekcji spinningowej były bardzo zbliżone i analogicznie do opisanych przy sekcji spławikowej. 

Uwzględniały różnice wynikające ze specyfiki tej dyscypliny. Obie sekcje czynnie włączały się także  

w poszukiwanie propozycji rozwiązań związanych ze zmianą sposobu opłat za sędziowanie. 

Wypracowane propozycje rozwiązań własnych przekazali poprzez swoich przedstawicieli do akceptacji 

przez Zarząd Okręgu. 

2.1.3.3 Kolegium Sędziów  

W skład Kolegium Sędziów Okręgu PZW w Zielonej Górze wchodzili: 

• Mariusz Brzeziński   – wiceprezes ZO ds. sportu 

• Jan Kanduła   – przewodniczący Kolegium 

• Tomasz Poniedziałek   – zastępca Przewodniczącego Kolegium 

• Andrzej Nuckowski  – sekretarz Kolegium 

• Ryszard Franiszyn  – członek Kolegium 

• Sylwester Furman   – członek Kolegium 

• Tomasz Łuckiewicz   – członek Kolegium 

• Marian Olejniczak   – członek Kolegium 

• Robert Sobiak    – członek Kolegium 

• Władysław Korbik   – sędzia klasy okręgowej 

W skład Kolegium wchodzili najbardziej doświadczeni sędziowie z najwyższymi kwalifikacjami 

posiadający okresowo aktualizowane uprawnienia. Do głównych zadań Kolegium należało: 

• opracowanie propozycji obsad składów sędziowskich zawodów wędkarskich ujętych  

w Kalendarzu Imprez Wędkarskich Okręgu PZW w Zielonej Górze i pomoc w wyznaczaniu 

zastępstw na wypadek kolizji terminów; 

• ustalanie propozycji zmian wysokości stawek za sędziowanie; 

• opracowywanie propozycji i wymogów w zakresie ilości sędziów przy obsłudze zawodów  

w poszczególnych dyscyplinach; 

• uzgadnianie terminów organizacji weryfikacji uprawnień sędziowskich w poszczególnych 

kategoriach; 

• przygotowanie programów specjalistycznych przeszkoleń z zakresu zmian i aktualizacji  

w sędziowaniu zawodów wędkarskich; 
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• organizacja szkoleń dla sędziów klasy podstawowej i okręgowej, połączonych z praktyką 

sędziowania, np. podczas kolejnych edycji imprezy „Złota Rybka”. 

Ogólnie Okręgowy Kapitanat Sportowy w kadencji zbierał się w zależności od potrzeb kilka razy  

w roku. Zwoływanie posiedzeń poza terminami ujętymi w rocznych planach pracy OKS wynikało  

z potrzeb rozwiązywania pilnych spraw bieżących. Obywały się one także poza biurem, nad wodami, 

podczas organizacji poszczególnych zawodów, w których uczestnikami była większość członków 

Kapitanatu. Korzystano także z formy konsultacji telefonicznych i elektronicznych z wykorzystaniem 

obecnych możliwości. 

2.1.3.4 Wyniki zawodów w klasyfikacji Mistrzostw Okręgu i Grand Prix Okręgu 

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU w kat. KOBIET 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Beata Szulczewska - 

Tuplice 
Beata Szulczewska - 

Tuplice 
Anna Roguska-Jurek - 

Zielona Góra 2 

nie 
odbyły 

się 

Beata Szulczewska - 
Tuplice 

2 
Anna Roguska - Jurek 

- Zielona Góra 2 
Anna Roguska - Jurek 

- Zielona Góra 2 
Honorata Rutkowska - 

Lubsko 1 
 

Bogumiła Łukasiewicz - 
Lubsko 1 

3 
Alicja Jankowiak - 

Gubin 3 
Maria Jóźwiak -  

Bytom Odrzański 
Maria Jóźwiak -  

Bytom Odrzański 
 

Aleksandra Walenciak - 
WKS Krośnieńsko-Odrz. 

 

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU w kat. KADETÓW U-15 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Oskar Bojkowski -

Lubsko 1 
Michał Stadler - 

Żary 2 
Kacper Karpiński -
Zielona Góra 53 

nie odbyły 
się 

Krzysztof Ksiuk -
Lubsko 1 

2 
Marcel Jędraszak -

Nowa Sól 5 
Krzysztof Ksiuk -

Lubsko 1 
Wiktoria Konopielko -  

Lubsko 1 
 

Krzysztof Markulak -
Żary 8 

3 
Kacper Karpiński -
Zielona Góra 53 

Maciej 
Niewiadomski -

Lubsko 1 

Mikołaj Ceglewski -
WKS Krośnieńsko 

Odrzański 
 

Anita Budrewicz - 
Bytom Odrzański 

 

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU w kat. JUNIOR U-20 

Zajęte 
miejsce 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Sebastian Siekierski -

Żary 8 
Sebastian Siekierski - 

Żary 8 
Michał Małyszko -  

Lubsko 3 
nie odbyły 

się 
Gabriel Kucharski - 

Lubsko 1 

2 
Mariusz Domański -

Zielona Góra 10 
Marcel Jędraszak - 

Nowa Sól 8 
Gabriel Kucharski -  

Lubsko 1 
 

Kacper Karpiński - 
Zielona Góra 27 

3 
Jakub Graczyk -  

Lubsko 1 
Gabriel Kucharski - 

Lubsko 1 
Michał Stadler -  

Żary 2 
 

Władysław Janicki - 
Krosno 1 

 

SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU w kat. MŁODZIEŻY U-25 

Zajęte 
miejsce 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Marcin Runowski -  

Żary 8 
Tomasz Płocha -  

Gubin 1 
Paweł Siembida -  

Żagań 1 
nie odbyły 

się 
Paweł Siembida -  

Żagań 1 

2 
Tomasz Płocha -  

Gubin 1 
 Sebastian Siekierski -  

Żary 8 
 

Eryk Popiel -  
Krosno 3 

3 
Paweł Siembida -  

Żagań 1 
 Krystian Kowalczyk - 

Lubsko 1 
 

Michał Gaczyński -
Radnica 
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INDYWIDUALNE SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU SENIORÓW 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Tomasz Sandecki -  

PKM Gubin 
Piotr Orszulak -  
Zielona Góra 13 

Wojciech Liczbiński – 
Gubin 2 

nie odbyły 
się 

Norbert Sych -  
Jasień 

2 
Zbigniew Trubiłowicz 

- Zielona Góra 1 
Jerzy Nems -  

Iłowa 
Piotr Kuryłowicz – 

Krosno 3 
 

Krzysztof Żuk -  
Żary 8 

3 
Krzysztof Sendłak -

Łęknica 
Sebastian 

Szulczewski - Tuplice 
Tomasz Sandecki – 

Gubin 1 
 

Krzysztof Kanarek -  
Żary 8 

 

INDYWIDUALNE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU SENIORÓW 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Paweł Herba -  

WKS Kleń Sulechów 
Artur Świątkiewicz -
WKS Kleń Sulechów 

Paweł Zagdański -  
WKS Kleń Sulechów 

nie odbyły 
się 

Paweł Zagdański -  
WKS Kleń Sulechów 

2 
Grzegorz Woźniczka 

- WKS Spinrock 
Cigacice 

Paweł Zagdański -  
WKS Kleń Sulechów 

Władysław Relich -  
WKS Spinrock Cigacice 

 
Maciej Galacki -  

WKS Okoń Krosno 

3 
Krzysztof Kaczmarek  

- Żagań 1 

Krzysztof Kowalewicz 
- WKS Rapa Zielona 

Góra 

Grzegorz Foryszowski -
WKS Okoń Krosno 

 
Dariusz Kaczmarek -

Żagań 1 

 

INDYWIDUALNE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU JUNIORÓW 

Zajęte 
miejsce 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Patryk Świątkiewicz -
WKS Kleń Sulechów 

Patryk Świątkiewicz -  
WKS Kleń Sulechów 

Przemysław Krzyśko -  
Nowa Sól 2 

nie odbyły się nie odbyły się 

2 
Przemysław Krzyśko 

-Nowa Sól 8 
Oliwier Frąckowiak - 

Żagań 1 
Maciej Galacki -  

WKS Okoń Krosno 
  

3 
Maciej Galacki -  

WKS Okoń Krosno 
Przemysław Krzyśko -  

Nowa Sól 8 
Kamil Walczak -  

WKS Spinrock Cigacice 
  

 

DRUŻYNOWE SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU TEAMÓW 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 

WKS Perfekt 
Sulechów: 

Maria Purczyńska 
Jarosław Bryndzej 

WKS Kleń Sulechów: 
Paweł Herba 

Paweł Zagdański 

AMBA Team: 
Łukasz Doering 

Eryk Żytka 

nie odbyły 
się 

AMBA Team: 
Łukasz Doering 

Eryk Żytka 

2 
Świebodzin 5: 
Łukasz Doering 

Eryk Żytka 

WKS Gnom 
Babimost: 

Andrzej Prokop 
Józef Urban 

MRUWA Team: 
Sławomir Walkowiak 

Tomasz Mruk 
 

Zielona Góra 10, 
Spinrock Cigacice: 

Grzegorz Woźniczka 
Jerzy Łaboński 

3 
Zielona Góra 10: 

Grzegorz Woźniczka 
Jerzy Łaboński 

WKS Spinrock 
Cigacice: 

Jacek Nowotnik 
Bogdan Makowiecki 

WKS Kleń Sulechów: 
Patryk Świątkiewicz 

Ernest Pągowski 
 

Sławki 2: 
Sławomir Walkowiak 
Sławomir Brambor 

 

MORSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Szymon Piekarski –  

Zielona Góra 10 
Szymon Piekarski –  

Zielona Góra 10 
Wiesław Grzywna –  

Zielona Góra 10 
nie odbyły się nie odbyły się 

2 
Sylwester Popczyk – 

Krosno 1 
Zbigniew Wojtasik – 

Lubsko 1 
Sylwester Popczyk – 

Krosno 1 
  

3 
Jarosław Kałek – 

Krosno 3 
Jarosław Szpak – 
Zielona Góra 10 

Zbigniew Wojtasik – 
Lubsko 1 
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FEEDEROWE MISTRZOSTWA OKRĘGU 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
nie było tej 

dyscypliny w Okręgu 
Dariusz Czarny -  
Zielona Góra 20 

Grzegorz Jakubas -  
Zielona Góra 10 

Grzegorz Jakubas -  
Zielona Góra 10 

nie odbyły 
się 

2  
Artur Kraśnicki -  
Zielona Góra 10 

Paweł Stróżyk -  
Zielona Góra 10 

Tomasz Płocha - 
Gubin 1 

 

3  
Tomasz Trzeciak -  

Nowogród Bobrzański 1 
Krzysztof Kasprzak 

- Wolsztyn 
Krzysztof Kasprzak - 

Wolsztyn 
 

 

INDYWIDUALNE SPŁAWIKOWE GRAND PRIX OKRĘGU 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Beata Szulczewska 

- Tuplice 
Jerzy Nems - Iłowa 

Paweł Siembida - 
Żagań 1 

Paweł Siembida -  
Żary 2 

Krzysztof Żuk -  
Żary 8 

2 
Tomasz Sandecki -

PKM Gubin 
Beata Szulczewska 

- Tuplice 
Piotr Jodko -
Świebodzin 1 

Piotr Szulczewski-
Tuplice 

Sebastian 
Szulczewski -

Tuplice 

3 
Piotr Orszulak -
Zielona Góra 13 

Piotr Orszulak -  
Zielona Góra 13 

Wojciech Liczbiński -
Gubin 1 

Wojciech Liczbiński -
Gubin 2 

Krzysztof Kanarek -
Żary 8 

 

INDYWIDUALNE SPINNINGOWE GRAND PRIX OKRĘGU SENIORÓW 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Grzegorz 

Foryszowski -  
WKS Okoń Krosno 

Paweł Zagdański - 
WKS Kleń 
Sulechów 

Paweł Zagdański -  
WKS Kleń Sulechów 

Paweł Herba -  
WKS Kleń Sulechów 

Paweł Zagdański -
WKS Kleń Sulechów 

2 
Paweł Herba -  

WKS Kleń Sulechów 
Grzegorz Stawny -

Zielona Góra 1 
Dariusz Kaczmarek-

Żagań 1 
Piotr Andrzejczuk -

WKS Perfekt 
Ernest Pągowski -

WKS Kleń Sulechów 

3 
Grzegorz Michalik -
WKS Okoń Krosno 

Sławomir 
Dychtowicz – 

Zielona Góra 1 

Paweł Herba -  
WKS Kleń Sulechów 

Paweł Zagdański - WKS 
Kleń Sulechów 

Damian Kantak -
Nowa Sól 2 

 

INDYWIDUALNE SPINNINGOWE GRAND PRIX OKRĘGU JUNIORÓW 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Patryk Świątkiewicz -  
WKS Kleń Sulechów 

Patryk Świątkiewicz -  
WKS Kleń Sulechów 

Przemysław Krzyśko -
Nowa Sól 8 

Oliwer Frąckowiak -
Żagań 1 

nie odbyły 
się 

2 
Maciej Galacki -  

WKS Okoń Krosno 
Przemysław Krzyśko 

- Nowa Sól 8 
Maciej Galacki -  

WKS Okoń Krosno 
Kewin Jankowiak -

Zielona Góra 12 
 

3 
Przemysław Krzyśko  

- Nowa Sól 8 
Maciej Galacki -  

WKS Okoń Krosno 
Kamil Walczak -  

WKS Spinrock Cigacice 
  

 

DRUŻYNOWE GRAND PRIX OKRĘGU 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Zielona Góra 10 - 
Drużyna3: 

Dawid Tymiński  
Damian Tymiński 

Paweł Stróżyk 

Łęknica - Drużyna 1: 
Krzysztof Sendłak 
Mariusz Janowski 

Rafał Paciuszkiewicz 

Żary 2: 
Stanisław 

Lichodziejewski 
Zygmunt 

Gorzelańczyk 
Krzysztof Kudła 

Krosno 3: 
Jan Łuczak 

Michał Łuczak 
Dawid Janicki 

Sulechów 1: 
Wojciech 

Kazimierczak 
Robert 

Kazimierczak 
Łukasz Jarzębski 

2 

Zielona Góra 10 - 
Drużyna 2: 

Grzegorz Jakubas 
Michał Gnyp 

Łukasz Sikorski 

Zielona Góra 1 - 
Drużyna 1: 

Tomasz Król 
Jacek Gawron 
Artur Koncur 

Sulechów 1: 
Wojciech 

Kazimierczak 
Robert Kazimierczak 

Łukasz Jarzębski 

Sulechów 1: 
Wojciech 

Kazimierczak 
Robert Kazimierczak 

Łukasz Jarzębski 

Krosno 3: 
Piotr Kuryłowicz 

Eryk Popiel 
Dariusz Murawski 

3 

Gubin 2:  
Wojciech Liczbiński 

Patryk Liczbiński 
Edward Liczbiński 

Gubin 2:  
Wojciech Liczbiński 

Patryk Liczbiński 
Edward Liczbiński 

Zielona Góra 10: 
Radosław Stróżyk 

Paweł Stróżyk 
Dawid Tymiński 

Krosno 3: 
Piotr Kuryłowicz 

Eryk Popiel 
Dariusz Murawski 

Krosno 1: 
Jan Łuczak 

Michał Łuczak 
Dawid Janicki 
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KARPIOWE GRAND PRIX OKRĘGU PARAMI 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
nie było tej 
dyscypliny 
w Okręgu 

Zielona Góra 10: 
Anita Flis 

Grzegorz Jakubas 

Zielona Góra 10: 
Anita Flis 

Grzegorz Jakubas 

Zielona Góra 12: 
Tomasz Jankowiak 

Henryk Turski 

Zielona Góra 10 i 13: 
Bogdan Leśniak 

Mariusz Brzeziński 

2  
Zielona Góra 20: 
Krzysztof Czajka 
Maciej Szukała 

Zielona Góra 55: 
Marek Stępniak 
Dariusz Jóźwiak 

Kargowa 1: 
Henryk Jagoda 
Bartosz Jagoda 

Zielona Góra 10: 
Dariusz Czarny 

Artur Grzesiewicz 

3  
Zielona Góra 1: 

Artur Koncur 
Paweł Soroka 

Boll: 
Tomasz Król 

Piotr Orszulak 

Zielona Góra 10 i 13: 
Bogdan Leśniak 

Mariusz Brzeziński 

Zielona Góra 12: 
Tomasz Jankowiak 

Henryk Turski 

 

KARPIOWE GRAND PRIX OKRĘGU INDYWIDUALNIE 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 
nie było tej 

dyscypliny w 
Okręgu 

nie było tej 
dyscypliny w 

Okręgu 

nie było tej 
dyscypliny w 

Okręgu 

nie było tej 
dyscypliny w 

Okręgu 
Wojciech Liczbiński - Gubin 2 

2     Mirosław Kamiński - Krosno 3 

3     Tadeusz Rzewuski - Zielona Góra 12 

2.1.3.5 Wyniki zawodów Złota Rybka 

Uwaga: w latach 2021 i 2022 zawody Złota Rybka nie odbyły się ze względu na pandemię. 

MINI ZŁOTA RYBKA kat. U-10 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 

1 Jakub Ast - Nowa Sól 4 Adrian Ast - Nowa Sól 4 Julia Ast - Nowa Sól 4 

2 Alex Ast - Nowa Sól 4 Martyna Rusek - Iłowa Alex Chrapko - Nowa Sól 5 

3 Patryk Pośpiech - Nowa Sól 8 Kacper Koza - Nowa Sól 8 Seweryn Rusek - Iłowa 

 

MINI ZŁOTA RYBKA kat. U-14 

Zajęte 
miejsce 

2017 2018 2019 

1 Artur Walas - Bobrowniki Aleksander Omachel - Przyborów Mateusz Snopko - Nowa Sól 8 

2 Kacper Karpiński - Zielona Góra 53 Wiktor Grzegorek - Kargowa 1 Krzysztof Ksiuk - Lubsko 1 

3 Julian Pięt - Nowa Sól 8 Bartosz Szymczak - Lubsko 1 Natalia Snopko - Nowa Sól 8 

 

ZŁOTA RYBKA kat. JUNIOR 

Zajęte 
miejsce 

2017 2018 2019 

1 Gabriel Kucharski - Lubsko 1 Michał Małyszko - Lubsko 3 Gabriel Kucharski - Lubsko 1 

2 Patryk Goik - Lubsko 1 Gabriel Kucharski - Lubsko 1 Piotr Mackiewicz - Przyborów 

3 
Michał Domagała -  

Kożuchów 2 
Artur Walas - Kożuchów 2 Michał Małyszko - Lubsko 3 

 

ZŁOTA RYBKA kat. KOBIET 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 

1 Honorata Rutkowska - Lubsko 1 Bogumiła Łukasiewicz - Lubsko 1 
Bogumiła Hajdasz -  

Zielona Góra 27 

2 
Bogusława Obermuller - 

Kożuchów 2 
Honorata Rutkowska - Lubsko 1 

Bogusława Obermuller - 
Kożuchów 2 
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3 Maria Jóźwiak - Bytom Odrz. Bogusława Obermuller - Kożuchów 2 
Małgorzata Amrogowicz - 

Kożuchów 2 

 

ZŁOTA RYBKA kat. SENIOR 

Zajęte 
miejsce 

2017 2018 2019 

1 Tomasz Płocha - Gubin 1 Janusz Rubaszewski - Krosno 1 Robert Kamiński - Żary 8 

2 Przemysław Rajski - Sulechów 1 Piotr Jodko - Świebodzin 5 Jerzy Nems - Iłowa 

3 
Bogdan Samuel - Gorzów 8 

Kolejarz 
Paweł Siembida - Żagań 1 Piotr Pośpiech - Krosno 1 

 

ZŁOTA RYBKA kat. DRUŻYNOWA 
Zajęte 

miejsce 
2017 2018 2019 

1 

Bobrowniki: 
Jarosław Braun 
Mirosław Thir 
Konrad Joński 

Krosno 3: 
Piotr Kuryłowicz 

Zbigniew Grodzicki 
Marcin Berger 

Zielona Góra 10: 
Marek Buczko 
Artur Kraśnicki 

Marcin Fedorowicz 

2 

Kożuchów 2: 
Bartosz Obermuller 

Aleksander Guzik 
Krzysztof Karabin 

Bobrowniki: 
Sławomir Michalski 

Maciej Michalski 
Dariusz Domin 

Sulechów 1: 
Wojciech Kazimierczak 

Robert Kazimierczak 
Łukasz Jarzębski 

3 

Sulechów 1: 
Wojciech Kazimierczak 

Robert Kazimierczak 
Andrzej Gmur 

Zielona Góra 12: 
Jacek Gaziński 

Tadeusz Rzewuski 
Konrad Majcher 

Zielona Góra 10: 
Radosław Stróżyk 

Paweł Stróżyk 
Dawid Tymiński 

 

2.1.4 Okręgowa Komisja ds. Młodzieży (OKM) 

Komisja ds. Młodzieży w Kadencji 2017-2020 pracowała w następującym składzie: 

• Grzegorz Rutkowski  – przewodniczący i Sekretarz Komisji; 

• Rafał Dyzmański  – zastępca Przewodniczącego Komisji; 

• Tomasz Łuckiewicz  – sekretarz Komisji; 

• Mariusz Brzeziński  – członek Komisji; 

• Sławomir Michalski  – członek Komisji; 

• Paweł Stróżyk   – członek Komisji; 

• Norbert Królik   – członek Komisji. 

Kończymy przedłużoną kadencję 2017-2020. Jaka była? Czy udało się coś zmienić na lepsze? Co 

zapamiętamy na długo, a o czym będziemy chcieli zapomnieć jak najszybciej? 

Na te oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć sobie (i nie tylko) w moim krótkim podsumowaniu. 

Kiedy zaproponowano mi funkcję wiceprezesa ds. młodzieży miałem już za sobą doświadczenia 

kilkuletniej działalności w takiej roli na poziomie zarządu koła PZW nr 1 w Lubsku. W Lubsku 

stworzyliśmy od zera szkółkę wędkarską, której wychowankowie szybko zaczęli odnosić znaczące 

sukcesy w zawodach okręgowych i ogólnopolskich. Byłem współautorem strategii Łużyckiej Lokalnej 

Grupy Rybackiej, napisałem i zrealizowałem kilka projektów. Nie byłem więc osobą anonimową,  

a bagaż doświadczeń pozwalał mi na spokojne podejście do nowych wyzwań.  
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Dla osób zainteresowanych rozwojem pracy z młodzieżą w swoich kołach przykład szkółki w Lubsku był 

impulsem do działania i poligonem doświadczalnym. Od nas uczono się jak zorganizować i prowadzić 

zajęcia, kopiowano dokumenty dotyczące programu i planów zajęć, wnioski dot. pozyskiwania 

dofinansowania, konspekty, itd. Wiedziałem już wtedy co mi przeszkadza w pracy, a co chciałbym  

i powinienem zmienić. Mogłem więc szybko zaproponować Okręgowej Komisji ds. Młodzieży 

podstawowe założenia nowej kadencji. 

Pierwszą sprawą do rozwiązania było uporządkowanie działalności szkółek wędkarskich. Dlatego 

opracowaliśmy nowy regulamin „Zasady prowadzenia szkółek wędkarskich i udzielania im wsparcia 

finansowego”. Dzięki temu zagwarantowaliśmy nowo tworzonym szkółkom środki na start i rozwój.  

Opracowaliśmy ramowy program kształcenia, do realizacji w szkółkach, dzięki któremu Instruktorzy 

wiedzieli czym powinni się zająć w pierwszej kolejności i jakie są nasze oczekiwania. Nikt nie musiał już 

tracić czasu na uczenie się na błędach. Dzięki temu w obecnej kadencji znacząco zwiększyliśmy liczbę 

szkółek wędkarskich w naszym Okręgu, a zainteresowanie taką działalnością w kołach ciągle się 

zwiększa.  

Wraz ze wzrostem liczby szkółek wędkarskich następowały dalsze zmiany na lepsze. Szybko 

zaobserwowaliśmy kilkakrotny wzrost liczby zawodników startujących w Młodzieżowym Pucharze 

Okręgu (z kilkunastu zawodników do ponad sześćdziesięciu). Jednocześnie, poprzez premiowanie 

najlepszych zawodników awansem i dofinansowaniem startu w Grand Prix Polski, podnieśliśmy rangę 

tej rywalizacji. Realizując ten pomysł chcieliśmy większej liczbie zawodników dać szansę startu  

w Mistrzostwach Polski. Chcieliśmy także aby instruktorzy i rodzice zaczęli brać takie starty pod uwagę. 

Wprowadziliśmy klasyfikację drużynową w MPO. Teraz koła i szkółki poza niewątpliwym prestiżem 

premiowane są także nagrodami finansowymi za drużynowe sukcesy swoich zawodników w cyklu 

rocznym. 

 
Zakończenie sezonu - MPO – Zalew Karaś 2019 r. 

 

Wprowadziliśmy wędkarstwo do szkół poprzez organizację Okręgowego Konkursu Ekologiczno-

Wędkarskiego dla uczniów szkół podstawowych (etap szkolny i finał okręgowy). Dzięki temu mamy 

indywidualne i drużynowe sukcesy w turniejach wiedzowych na Ogólnopolskich Olimpiadach 
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Młodzieży w Sportach Wędkarskich. Nawiązaliśmy współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym  

i wspólnie pracujemy nad organizacją Finału Spławikowych Uczniowskich Mistrzostw Polski. A to daje 

nam nadzieję na wpisanie wędkarstwa na stałe do kalendarza imprez SZS.  

 
Zdjęcie z finału OKEW w 2018 r. 

 

Współpracujemy z innymi Okręgami w ramach Strefy Południowo-Zachodniej Rady ds. Młodzieży. 

Dzięki temu nasi początkujący zawodnicy mają szansę startu w Olimpiadach Strefowych. Od kilku lat 

jestem koordynatorem tej Strefy.  

 
Zdjęcie z podsumowania Olimpiady Strefy Pd-Zach. Bielsko-Biała 2021 r. 

Trzecia drużyna Okręgu PZW w Zielonej Górze zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. 

 

Wprowadziliśmy jasne zasady kwalifikacji do zawodów i Olimpiad Ogólnopolskich. Reprezentantów 

wyłaniamy w eliminacjach i Olimpiadach Okręgowych. Dzięki temu szansę startu mają wszyscy,  

a nominację dostają najlepsi. Wcześniej, w poprzednich kadencjach, nie było to takie oczywiste…  
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Zdjęcie z Okręgowej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich- Żary 2021 

 

Społecznie szkolimy kadrę instruktorską. W tej kadencji wyszkoliliśmy kilkudziesięciu nowych 

Instruktorów Wędkarstwa Młodzieżowego i ciągle zgłaszają się kolejni kandydaci. Pozyskujemy 

niezbędny sprzęt i materiały edukacyjne.  

 
Zdjęcie z kursu – 2019 r. 

 

W budżecie OKM zawsze znajdujemy środki na zakup nowych wydawnictw edukacyjnych i sprzętu do 

treningów. Piszemy projekty gwarantujące uzupełnienie środków OKM na potrzeby planowanych 

zadań. Można tu wymienić dofinansowanie do nagród dla zawodników startujących w Młodzieżowym 

Pucharze Okręgu - uzyskiwane w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli, Świebodzinie, Żarach itd., 

dofinansowanie do zajęć szkółki wędkarskiej w Lubsku - uzyskiwane z Gminnego Funduszu Profilaktyki 

Uzależnień, dofinansowanie do zakupu sprzętu wędkarskiego, itd. 
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Podsumowanie zajęć Letniej Szkółki Wędkarskiej – Zalew Karaś 2021 r. 

 

Zorganizowaliśmy w 2019 roku Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, dzięki czemu mogliśmy dać szansę 

startu w zawodach ogólnopolskich większej liczbie zawodników z naszego okręgu. Przy okazji spełniło 

się nasze marzenie o wygraniu Olimpiady. Wspaniały sukces odniosła Klaudia Szczerbata wygrywając 

rywalizację w klasyfikacji indywidualnej, w kat. do lat 14, a nasza drużyna zajęła drugie miejsce  

w Polsce.  

 

 



 
24 

 
Zdjęcia z OOMwSW Lubsko-2019 

 

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to dopiero początek sukcesów, które przyszły bardzo szybko: już  

w 2020 roku podczas Ogólnopolskiej Olimpiady w Wenecji osiągnęliśmy podwójne zwycięstwo 

indywidualne. Krzysztof Ksiuk w kat. do lat 14 i Klaudia Szczerbata w kat. do lat 16 nie dali szans 

konkurencji. 

 
Zdjęcie z Wenecji – 2020 r. 

Kolejne sukcesy przyszły w 2021 roku. Drużynowe zwycięstwo podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w Ostrowie Wlkp. Uzyskane dzięki indywidualnym sukcesom Mikołaja Marciniaka – 

pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej w kat. do lat 12, Klaudii Szczerbatej – trzecie miejsce  

w klasyfikacji generalnej w kat. do lat 16 i Krzysztofa Ksiuka – piąte miejsce w klasyfikacji generalnej  

w kat. do lat 14.Warto dodać, że druga drużyna złożona z zawodników z Żar, w niepełnym składzie, 

zajęła 12 miejsce na 20 drużyn. 
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Ostrów Wlkp. – 2021 r. 

Wcześniej cieszyliśmy się z szóstego miejsca Oskara Bojkowskiego na Mistrzostwach Polski i sukcesów 

na Olimpiadach w Ozimku, Suwałkach, Pińczowie i Gdańsku. Nasza młodzież znana jest już na arenie 

ogólnopolskiej i ceniona za postępy jakie w krótkim czasie poczyniła.  

 
Częstochowa - 2017 r. Mistrzostwa Polski, kat U-15 

Na zrealizowanie tych i kolejnych celów potrzebne były środki, a początki nie były łatwe. 

Odziedziczyliśmy bardzo niski budżet, który staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać w celu 

intensyfikacji działań i ciągłego rozwoju. Budżet na rok 2021 jest już jednak trzykrotnie wyższy niż pięć 

lat temu. Do tego dochodzą środki z tzw. „cegiełek”, które pozwoliły nam znacząco poprawić poziom 

finansowania naszych działań. 

W mijającej kadencji Zarząd Okręgu rozumiał potrzeby Okręgowej Komisji ds. Młodzieży i akceptował 

konieczne wydatki - zgodnie z preliminarzem i planem pracy. Przełożyło się to na stały wzrost liczby 

członków uczestników, których liczba potroiła się w ciągu pięciu lat. Obecnie na 27 tys. członków mamy 
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ok 9 % członków uczestników, czyli młodzieży do lat 16. Patrząc na to co było przed laty (3,5%), jest to 

wynik rewelacyjny… 

Można by na tym poprzestać i cieszyć się tym co mamy. Można też spróbować jeszcze coś poprawić  

i rozwinąć. Dlatego inicjatywę wprowadzenia dodatkowego znaczka, z dobrowolna opłatą na młodzież, 

przyjąłem jako ofertę finansowego wsparcia kluczowych zadań OKM.  

Okręgowa Komisja ds. Młodzieży otrzymała uprawnienia od Zarządu Okręgu do dysponowania 

dodatkowymi środkami. W trosce o właściwe ich wykorzystanie Komisja przygotowała regulamin, 

zasady podziału tych środków. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Okręgu regulamin, tak jak i wcześniejsze 

dokumenty, został opublikowany na stronie internetowej Okręgu i jest tam dostępny dla wszystkich 

zainteresowanych. Zgodnie z regulaminem mamy zamiar, w szerszym zakresie niż dotychczas, 

dofinansować: sport młodzieżowy (w tym starty naszych zawodników w GPP i MP), szkółki wędkarskie, 

ciekawsze imprezy dla młodzieży w kołach i rejonach, a także organizację ogólnopolskich i strefowych 

zawodów wędkarskich na naszym terenie. Szkółki wędkarskie są kluczem do rozwoju pracy z młodzieżą. 

Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie wzbogacimy bazę sprzętową szkółek i podniesiemy ich poziom. 

Kończąc kadencję czułbym się zapewne spełnionym organizatorem, gdyby nie pandemia... 

Niestety wprowadzone obostrzenia i ograniczenie funkcjonowania szkół, placówek kulturalno-

oświatowych i zakaz zgromadzeń odbiły się wyraźnie na kondycji szkółek wędkarskich oraz ograniczyły 

do minimum liczbę organizowanych zawodów. W roku 2020 nie odbyły się zawody ogólnopolskie  

z cyklu MGPP oraz MP. W naszym Okręgu także podjęto decyzję o rezygnacji z rozgrywania Mistrzostw 

Okręgu. W związku z tym zmalała znacznie liczba zawodników startujących w zawodach. 

W tym roku, pomimo zakazów udało mi się utrzymać zimowe treningi rzutowe w Hali Sportowo-

Widowiskowej w Lubsku. Trenowaliśmy tam młodzież z Lubska i Żar, która reprezentowała nasz Okręg 

podczas Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w tym roku. Uzyskane wyniki mówią same za siebie… 

Pozostałe zadania, pomimo utrudnień obiektywnych, realizujemy zgodnie z przyjętym planem pracy  

i preliminarzem wydatków. 

Realne stały się także starty naszej młodzieży w MGPP i MP. Tutaj z ramienia Okręgu wręczyliśmy trzy 

nominacje do startów w cyklu MGPP. Niestety z przyczyn osobistych dwóch świetnych zawodników  

w ostatniej chwili zrezygnowało ze startów. Tak więc Okręg Zielona Góra na tych zawodach 

reprezentowany był tylko przez Krzysztofa Ksiuka (w kat do lat 15) i Klaudię Szczerbatą (w kategorii do 

lat 20), która uzyskała nominację i dofinansowanie do startów w MGPP od zarządu koła PZW nr  

1 w Lubsku. 

Praca z młodzieżą ma istotny i wymierny wpływ na kształtowanie osobowości i kultury wędkarskiej 

przyszłych wędkarzy. To jest oczywiste i nie wymaga komentarza. Z kolei wędkarz świadomy i aktywny 

jest naszą szansą. Szansą naszego Związku na przyszłość. Dlatego tak ważną rolę mają do spełnienia 

Instruktorzy Wędkarstwa Młodzieżowego w terenie.  

Dlatego tak istotne są inicjatywy kół w tym zakresie i działania Okręgowej Komisji ds. Młodzieży. 

Niestety zrozumienie tego przychodzi jeszcze z trudem. Aktywność niektórych zarządów kół często 

sprowadza się do absolutnego minimum. Jest więc jeszcze wiele pracy przed nami, ale też i wiele 

możliwości…  
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Cieszę się, że miałem w tej kadencji zaszczyt i przyjemność kierowania Okręgową Komisją ds. 

Młodzieży. Warto wspomnieć w tym miejscu o Koleżankach i Kolegach wspierających mnie i zawsze 

gotowych do pomocy, a przy okazji podziękować im symbolicznie za wiele godzin poświęconych 

wspólnej sprawie. Mam na myśli oczywiście Koleżanki i Kolegów z Biura Okręgu, Okręgowej Komisji ds. 

Młodzieży, Zarządu Okręgu i Koła PZW nr 1 w Lubsku. Mam nadzieję, że wskazany przez nas kierunek 

będzie kontynuowany z pożytkiem dla Związku i wszystkich wędkarzy. 

        Z wędkarskim pozdrowieniem 

                  Grzegorz Rutkowski 

2.1.4.1 Wyniki Zawodów Młodzieżowych 

Poniżej znajduje się zestawienie wyników zawodów młodzieżowych w poszczególnych latach. 

Wyniki 2017: 

Kat. U-14      
I miejsce  – Szymczak Bartosz, Lubsko 1 
II miejsce – Niewiadomski Maciej, Lubsko 1  
III miejsce – Karpiński Kacper, Szkółka Fish 24/ 
Zielona Góra 53 

Kat. U-18 
I miejsce – Jędraszak Marcel, Nowa Sól 8 
II miejsce – Kucharski Gabriel, Lubsko 1 
III miejsce – Graczyk Jakub, Lubsko 1 

 
Wyniki 2018: 

Kat. U-14      
I miejsce – Karpiński Kacper, Szkółka Fish 24/ 
Zielona Góra 53 
II miejsce – Konopielko Wiktoria, Lubsko 1   
III miejsce – Ksiuk Krzysztof, Lubsko 1 

Kat. U-18 
I miejsce – Jędraszak Marcel, Nowa Sól 8 
II miejsce – Walas Artur, Bobrowniki 
III miejsce – Kucharski Gabriel, Lubsko 1 

Wyniki 2019: 

Kat. U-14      
I miejsce – Ksiuk Krzysztof, Lubsko 1 
II miejsce – Szymczak Bartosz, Lubsko 1  
III miejsce – Konopielko Wiktoria, Lubsko 1 

Kat. U-18 
I miejsce – Kucharski Gabriel, Lubsko 1 
II miejsce – Małyszko Michał, Lubsko 3 
III miejsce – Bojkowski Oscar, Lubsko 1 

 

Wyniki 2020: 

Kat. U-14      
I miejsce – Ksiuk Krzysztof, Lubsko 1 
II miejsce – Królik Piotr, Żary 8 
III miejsce – Manaj Aleksander, Żary 8 

Kat. U-18 
I miejsce – Jędraszak Marcel, Nowa Sól 8 
II miejsce – Omachel Aleksander, Przyborów 
III miejsce – Karpiński Kacper, Szkółka Fish24/ 
Zielona Góra 27 

Wyniki 2021 

Kat. U-14      
I miejsce – Markulak Krzysztof, Żary 8 
II miejsce – Ksiuk Krzysztof, Lubsko 1 
III miejsce – Marciniak Mikołaj, Lubsko 1 

Kat. U-18 
I miejsce – Walas Artur, Bobrowniki 
II miejsce – Szczerbata Klaudia, Lubsko 1 
III miejsce – Karpiński Kacper, Szkółka Fish24/ 
Zielona Góra 27 
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2.1.5 Okręgowa Komisja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  

Okręgowa Komisja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pracowała w następującym składzie:  

• Rafał Dyzmański   – przewodniczący  

• Tomasz Łuckiewicz   – z-ca przewodniczącego 

• Zdzisław Horochowski   – sekretarz 

• Grzegorz Rutkowski   – członek komisji 

Komisja została powołana w 2017 roku na pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu Okręgu.  

Celem prac Komisji było ułatwienie i koordynacja współpracy Kół i Rejonów z lokalnymi samorządami 

oraz pozyskiwanie środków dla Okręgu na działalność statutową. Utworzony został formularz 

ułatwiający składanie „małych grantów”, konkursów na realizację zadań publicznych. W samym 2017 

roku skorzystało z tej formy 15 kół i rejonów.  

Kolejnym z celów było też wskazywanie programów, do jakich mogą przystąpić szkółki wędkarskie  

z Okręgu np. rządowy program „Klub”.  

Zamiarem komisji, który udało się zrealizować, było podjęcie współpracy przez biuro Zarządu Okręgu  

z Zarządem Województwa Lubuskiego w celu rozpropagowania flagowej imprezy – Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich, która odbyła się w Lubsku w dniach 1-4 sierpnia 2019 

roku.  

Podjęto też współpracę w formie patronatu medialnego z przedstawicielami prasy, czyli 

Wiadomościami Wędkarskimi i Gazetą Lubuską. Dodatkowo, udało się przekonać Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubuskiego, gminy: Brody, Jasień i Lubsko i powiat Żarski do objęcia patronatów 

honorowych nad w/w imprezą. 

W celu pozyskania nagród dla uczestników Olimpiady, członkowie komisji udali się na targi wędkarskie 

„Rybomania” w Poznaniu, gdzie udało się pozyskać do umowy sponsorskiej takie firmy jak: Mikado, 

Dragon, Niwa, Jaxon, Daiwa, Vimba, Agro-PLUS, Mistrall, Piscari, Sklep Wędkarski 555, Magnolia oraz 

Kostrzyńsko-Słubicką Strefę Ekonomiczną. 

Próbowano uzyskać środki na zakup sprzętu komputerowego z wyposażeniem dla wszystkich kół 

naszego Okręgu. Złożono wniosek na 300 tys. w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji, jednak 

wniosek nie został zaakceptowany. Również wniosek o utworzenie pomostów dla osób 

niepełnosprawnych na wodach PZW nie uzyskał poparcia.  

Komisja zakończyła swoją działalność w roku 2021. 

2.1.6 Okręgowa Komisja Finansowa (OKF) 

Okręgowa Komisja Finansowa w kadencji 2017-2021 pracowała w składzie: 

• Zdzisław Horochowski   – przewodniczący 

• Robert Jędrysiak   – zastępca przewodniczącego 

• Edmund Weber   – sekretarz 

• Czesław Kołodziejczak   – członek komisji 

• Leszek Banaszczyk   – członek komisji 

• Eugeniusz Zankowicz   – członek komisji.  
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Do śmierci Kol. Eugeniusz Zankowicza w grudniu 2020 roku komisja pracowała w składzie 

pięcioosobowym. Odbywała średnio 5-8 posiedzeń rocznie. Komisja sprawowała bezpośredni nadzór 

nad finansami Okręgu, dlatego w jej posiedzeniach uczestniczyła Główna Księgowa, a w razie potrzeby 

także Dyrektor Biura. 

Przewodniczący lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele OKF, uczestniczyli dodatkowo we 

wszystkich posiedzeniach komisji przetargowych wyłaniających dostawców materiałów i usług 

finansowanych ze środków Okręgu, a także w odbiorach powykonawczych.  

Działalność komisji obejmowała następujące zagadnienia: 

• przebieg sprzedaży znaków i druków wartościowych i związanej z nią realizacji planów 

przychodów statutowych; 

• nadzór nad przebiegiem rozliczeń miesięcznych skarbników z operacji gospodarczych 

prowadzonych przez koła, przebiegu inwentaryzacji znaków wg stanów na 30 kwietnia każdego 

roku oraz rozliczeń rocznych ze sprzedaży znaków i druków wartościowych;  

• analiza stanu środków finansowych Okręgu w kasie i na rachunkach bankowych oraz 

możliwości inwestowania; 

• opracowywanie propozycji ustalania wysokości składki członkowskiej (okręgowej) na ochronę 

i zagospodarowanie wód; 

• omawianie harmonogramów przygotowań i założeń do opracowywania preliminarzy 

budżetowych; 

• bieżące analiza realizacji budżetu;  

• zapoznawanie się z opracowaniami dokumentów syntetycznych i analitycznych na 

formularzach rocznych sprawozdań finansowych; 

• rozpatrywanie i opiniowanie wniosków związanych z zakupem materiałów lub zleceniem usług 

nie uwzględnianych w preliminarzach budżetowych; 

• udział w budowie lub konsultacji projektów regulaminów, dokumentów i wniosków 

związanych z wydatkowaniem środków statutowych; 

• opiniowanie zasadności planowanych zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych  

i prawnych oraz sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Okręgu; 

• rozpatrywanie informacji z przebiegu realizacji inwestycji i remontów, udział przedstawicieli 

komisji w odbiorach robót; 

• zapoznawanie się ze sprawami realizowanymi przez biuro, rozpatrywanie spraw bieżących  

i wolnych wniosków. 

2.1.7 Komisje przetargowe 

W trakcie kadencji 2017-2021 wszelkie zakupy odbywały się zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w „Regulaminie udzielania zamówień przez pracowników Biura PZW Okręg W Zielonej Górze” 

przyjętym uchwałą Zarządu Okręgu nr 4/5/2015 z 8 maja 2015. Regulacje te zapewniły przejrzystość 

procesu i maksymalizację pożytków osiąganych przez Okręg. Każdy zakup poprzedzony był 

rozpoznaniem rynkowym i zapytaniem o cenę w celu pozyskania ofert cenowych od kilku podmiotów 

profesjonalnie zajmujących się sprzedażą lub świadczeniem usług w danym zakresie.  

Zgodnie ze przyjętymi regulacjami, decyzje o wyborze ofert były podejmowane kolegialnie. W tym celu 

Zarząd Okręgu powoływał celowe Komisje Przetargowe, w skład których wchodzili: przedstawiciel 

Okręgowej Komisji Finansowej, reprezentant właściwej Komisji merytorycznej (w której 

zabudżetowano środki objęte danym wnioskiem), przedstawiciel Okręgowej Komisji Rewizyjnej (jako 
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członek lub obserwator) oraz pracownik biura Zarządu Okręgu odpowiedzialny za dane postępowanie. 

Każda z komisji dokonywała wyboru ofert ich zdaniem najkorzystniejszych pod względem jakościowym 

i cenowym.  

Zastosowane procedury zapewniły utrzymanie należytej przejrzystości procesu zakupowego  

i umożliwiły racjonalną gospodarkę środkami budżetu Okręgu przeznaczonymi na poszczególne 

zadania.  

2.2 Tematyka prac Zarządu Okręgu 

Tematyka obrad Zarządu Okręgu dotyczyła działalności statutowej i organizacyjnej Związku,  

a zwłaszcza realizacji uchwał XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów i XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów 

oraz przyjętego na nim Programu Działania Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2017-2020. 

Do najczęściej omawianych spraw na posiedzeniach należały: 

▪ informacje przewodniczących komisji problemowych ZO i Dyrektora Biura z działalności  

w okresie pomiędzy posiedzeniami; 

▪ po zapoznaniu się z opiniami Okręgowej Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie i zatwierdzanie 

sprawozdań finansowych za poszczególne lata; 

▪ rozpatrywanie wniosków OKR z przeprowadzonych kontroli; 

▪ omawianie przebiegu kompani sprawozdawczej lub sprawozdawczo-wyborczej w kołach  

i rejonach oraz wniosków przekazanych przez te organy Związku;  

▪ analiza zasadności, celowości i możliwości realizacji wniosków z WZK oraz kierowanie ich do 

właściwych komisji;  

▪ rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach wykraczających poza kompetencje powołanych 

komisji problemowych, po ich omówieniu i zreferowaniu;  

▪ opracowywanie założeń budżetowych na każdy kolejny rok kadencji; 

▪ zatwierdzanie budżetu Okręgu na poszczególne lata, po opiniach Okręgowej Komisji Finansowej; 

▪ planowanie inwestycji, modernizacji i remontów oraz bieżące oceny poszczególnych etapów ich 

realizacji; 

▪ omawianie wyników sprzedaży znaków i druków wartościowych, stanu realizacji wydatków oraz 

kondycji finansowej Okręgu; 

▪ ustalanie założeń dot. chowu i hodowli materiałów zarybieniowych przez własne ośrodki 

zarybieniowe oraz wielkości zakupów materiału od producentów zewnętrznych; 

▪ zatwierdzanie planów zarybień wód użytkowanych przez Okręg po pozytywnej opinii Okręgowej 

Komisji zagospodarowania i Ochrony Wód;  

▪ ustalanie struktury oraz wysokości opłat składek wędkarskich;  

▪ omawianie spraw funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej i efektów poszczególnych grup  

w walce z kłusownictwem, ustalanie form gratyfikacji dla strażników osiągających najlepsze 

wyniki w walce z kłusownictwem; 

▪ zatwierdzanie kalendarzy imprez sportowych Okręgu, regulaminów opracowywanych przez 

Okręgowy Kapitanat Sportowy i Okręgową Komisję ds. Młodzieży; 

▪ zatwierdzanie rozwiązań związanych z rezerwacją wód na zawody wędkarskie organizowane 

przez koła, rejony i Okręg; 

▪ rozwiązywanie utrudnień związanych z dojazdem do użytkowanych wód u ich właścicieli, 

zarządców lub dzierżawców; 

▪ analiza korzyści z przynależności Okręgu do Strefy I, rozpoznawanie celowości i warunków do 

zawierania porozumień dwustronnych z okręgami nie wchodzącymi w skład Strefy I;  
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▪ ustalanie potrzeb organizacji szkoleń dla władz i organów kół z tematyką wynikającą z bieżących 

zmian prawa, przepisów podatkowych, potrzeb zapoznania z problematyką 

wewnątrzzwiązkową; 

▪ omawianie współpracy z jednostkami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz 

instytucjami takimi jak: Policja, Państwowa Straż Rybacka, Agencja Nieruchomości Rolnych, 

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej i innymi; 

▪ rozwiązywanie spraw wynikających z bieżącej działalności kół, rejonów, Okręgu. 

3 Stan organizacyjny Okręgu 

Od wielu lat nasz Okręg jest jednym z największych okręgów PZW w Polsce i jednym z niewielu stale 

zwiększających liczbę członków. Wartym podkreślenia jest również to, że rośnie nie tylko liczba 

dorosłych wędkarzy, ale również liczba młodzieży zrzeszonej w ramach naszego Okręgu. Udało się nam 

utrzymać tendencję wzrostową nawet mimo pandemii Covid-19 w latach 2020 i 2021.  

  

W roku 2017 nasza organizacja składała się ze 108 kół wędkarskich zrzeszających niemal 23,4 tysiąca 

członków, w tym ponad 800 członków uczestników (młodzież do lat 16-tu).  

Rok później liczba kół zmniejszyła się nieznacznie do 106 kół, natomiast liczba członków wzrosła  

o 1500 wędkarzy i osiągnęła 24,9 tysiąca członków, w tym wzrosła do ponad 1,5 tysiąca liczba 

członków uczestników. 

W roku 2019 liczba kół wędkarskich zmalała o 1 koło do liczby 105 kół. Zrzeszaliśmy już ponad 26,2 

tysiąca członków (wzrost o 1,3 tys.), w tym ponad 2 tysiące członków-uczestników.  



 
32 

Rok później zanotowaliśmy kolejne wzrosty do niemal 26,7 tys. członków i do ponad 2,3 tysiąca 

członków-uczestników, przy utrzymującej się na poziomie 105 liczbie kół wędkarskich. 

Rok 2021 zakończyliśmy ilością 102 kół, przy jednoczesnym dalszym wzroście liczby członków do 27,2 

tysiąca i członków-uczestników do ponad 2,5 tysiąca. 

Szczegółowe informacje dotyczące struktury i liczebności Okręgu PZW w Zielonej Górze na przestrzeni 

lat 2017-2021 prezentuje poniższa tabela. 

Rok kadencji Liczba kół PZW Liczba członków Liczba członków-uczestników 
2017 108 23 368 813 

2018 106 24 917 1 512 

2019 105 26 215 2 027 

2020 105 26 670 2 353 

2021 (lisopad) 105 27 200 2 518 

4 Działalność finansowa Okręgu 

Podsumowując działalność finansową Okręgu z rokiem 2021, należy mieć na uwadze, iż na chwilę 

sporządzanie niniejszego opracowania, rok ten jeszcze nie został zamknięty i dane mogą być niepełne. 

Działalność naszego Okręgu była finansowana z kilku źródeł: 

• z podziału składek członkowskich;  

• z subwencji i dotacji jednostek administracji państwowej, jednostek samorządu 

terytorialnego; 

• z dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej;  

• z dobrowolnych wpłat. 

4.1 Wpływy z podziału składek i opłat członkowskich 

W kadencji 2017 - 2021 podział składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie zmienił się i wynosił: 

• 10% dla Zarządu Głównego PZW; 

• 50% dla Zarządu Okręgu; 

• 40% dla kół PZW. 

W przypadku Okręgu, 50 % wpływów za składki członkowskiej może być wydatkowane wyłącznie na 

cele statutowe. Z tej kwoty pokrywane są n/w koszty: 

• diety skarbników rozprowadzających znaki i druki wartościowe – odpis w wysokości 5%, 

• działalność rejonów PZW 4%, 

• działalność organizacyjną w tym na: działalność z młodzieżą, sport, biuro i obsługę władz  

i organów, na zasadach zatwierdzanych w corocznych preliminarzach budżetowych. 

Ze składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód 100 % pozostaje w Okręgu. Z czego 5% 

tej puli tworzy Okręgowy Fundusz Zagospodarowania i Ochrony Wód.  

W ramach tego funduszu koła opiekujące się wodami ogólnodostępnymi otrzymują wsparcie na 

budowę infrastruktury nad wodami (stanowiska wędkarskie, pomosty, wiaty, drogi dojazdowe itp.). 

Opłacane są koszty związane z utrzymaniem czystości wokół linii brzegowych oraz wywóz nieczystości 

zbieranych nad wodami.  

Z pozostałej części składki na ochronę i zagospodarowanie wód pokrywane są koszty związane  

z utrzymaniem Społecznej Straży Rybackiej oraz wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 
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użytkowanych przez Okręg wód (podatki od nieruchomości, podatek rolny, koszty dzierżaw, operatów, 

opinii itp.) 

W przypadku kół do 40% wpływu ze składki członkowskiej, dochodzą: 100% wpływy z tytułu 

wpisowego, egzaminów na kartę wędkarską (pomniejszone o 23% podatek VAT) oraz innych wpływów 

(subwencje, dotacje, sponsoring, dobrowolne wpłaty, zysk z prowadzonej działalności gospodarczej). 

Zebrane w ten sposób środki, koła przeznaczają najczęściej i w największym stopniu na zawody 

wędkarskie. Pokrywają także koszty statutowe władz i organów koła. Niektóre z kół część środków 

przeznacza na dodatkowe zarybienia wód pozostających pod ich opieką, dofinansowują także 

częściowo działania strażników SSR. 

Wpływy Zarządu Głównego to obok 10% odpisów ze składek, także wpływy z legitymacji. Wielkości 

tych wpływów w poszczególnych latach przedstawiamy poniższej. 

Zestawienia zbiorcze wpływów ze składek i opłat członkowskich zebranych przez Okręg PZW w Zielonej 

Górze z podziałem na poszczególne ogniwa Związku wg. obowiązujących zasad podziału przedstawiono 

w poniższej tabeli. Zestawienie przychodów z działalności statutowej. 

Podział wpływów / Rok 2017 2018 2019 2020 2021 

Zarząd Główny 184 822,80 193 216,60 208 802,30 230 627,50 2 32 940,00 

Zarząd Okręgu 3 338 493,00 3 316 667,92 3 740 078,34 3 792 715,85 3 910 914,00 

Koła 745 875,20 1 017 429,48 1 048 124,36 1 228 170,65 1 267 011,82 

 

4.2 Wpływy uzupełniające kół i klubów 

Ujęto w nich przychody kół i klubów PZW pochodzące z subwencji i dotacji jednostek administracji 

państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, darowizn od banków, firm ubezpieczeniowych, 

instytucji, zakładów produkcyjnych i osób prywatnych (bez wpływów pochodzących z lokat 

bankowych). 

Wpływy / Rok 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Subwencje 
Dotacje 

Darowizny 
51 339,62 43 042,00 61 959,76 53 984,73 55 706,27 266 032,38 

 

W kadencji 2017-2021 ze środków tego rodzaju skorzystały 34 koła i kluby PZW. Do liderów  

w pozyskiwaniu tego rodzaju wpływów pod względem ich wielkości należały: 

▪ Koło PZW Stelmet  - 54 000,00 

▪ Koło PZW Sulechów 1  - 31 000,00 

▪ WKS Kleń Sulechów  - 30 400,00 

4.3 Wpływy z działalności gospodarczej 

Główną formą prowadzonej działalności przez Okręg jest działalność statutowa. Działalność 

gospodarcza występuje na niewielką skalę. Stałą, przez cały okres kadencji działalność prowadziło ją  

6 kół i Okręg. Koło PZW w Łagowie wynajmuje noclegi w stanicy. Pozostałe 5 kół: Leszno Górne, 

Szprotawa, Tuplice, Zielona Góra 2 i Żagań 1 prowadzą łowiska specjalne. Działalność gospodarcza 

Okręgu polega na wynajmowaniu pomieszczeń, dzierżawie terenów i obejmuje także odsetki z lokat 

bankowych. 
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Wielkość przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególne podmioty  

w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. 

Przychody z działalności gospodarczej w latach 2017-2021 
jednostka tytuł przychodu 2017 2018 2019 2020 2021 

Leszno Górne  łowisko 3 486,97 5 253,15 6 959,34 9 776,41 14 878,05 

Łagów noclegi 29 212.97 30 416,66 33 722,22 32 555,56 36 027,78 

Szprotawa łowisko 4 845,54 5 475,60 5 366,65 4 854,46 4 585,37 

Tuplice łowisko 5 357,84 5 467,48 6 483,75 6 946,34 7 452,03 

Zielona Góra 2 łowisko 12 401,99 14 841,23 14 631,70 16 614,63 18 336,57 

Żagań 1 łowisko 9 595,51 13 406,39 17 585,37 16 910,57 13 744,72 

Iłowa 
  

3 000,00 3 500.00 
 

 

Nowa Sól 4      1 111,11 

Świebodzin5    2 439,02 4 065,04 4 064,04 

Koła inne 
 

418,02 683,76 
  

 

Razem koła  65 318,84 78 544,27 90 688,05 91 723,01 100 199,67 

Okręg Czynsze 32 855,89 16 828,57 13 574,58 25 791,06 30 668,55 

Okręg niezrzeszeni 40 909,99 56 171,39 57 577,60 53 799,67 64 876,33 

Okręg odsetki 23 847,43 24 583,7 25 119,99 18 870,53 315,88 

Okręg inne 9135,1 2 3387,1 25 265,59 5 692,44 7 294,48 

Razem Okręg 106 748,41 120 970,76 121 537,76 104 153,7 103 155,24 

Przychody ogółem 172 067,25 199 515,03 212 225,81 195 876,71 203 354,91 
 

4.4 Dobrowolne wpłaty 

Dobrowolne wpłaty stanowią formę uzupełniania budżetów kół i Okręgu. W przypadku Okręgu są to 

najczęściej dobrowolne wpłaty wnoszone przez sprawców drobnych wykroczeń. Wędkarzy 

używających więcej niż dwie wędki, wędkujących na żywca z wykorzystaniem niewymiarowych ryb, 

przetrzymujących niewymiarowe ryby w siatce itp. Są to środki oddziaływania wychowawczego, na 

podstawie których sprawy takie traktowane są jako zakończone bez kierowania ich do organu 

orzekającego o wykroczeniach. Wszystkie tego rodzaju wpływy związane z rekompensatą strat  

w rybostanie były przeznaczane wyłącznie na cele związane z zagospodarowaniem i ochroną wód.  

Wpłaty tytułem rekompensaty za straty w rybostanie: 

• 2017 - 25 197,00 

• 2018 - 34 855,00 

• 2019 - 21 019,20 

• 2020 -  26 700,00 

• 2021 - 13 160,00 

4.5 Inwestycje 

Wypracowane na poprzednim XXVIII Okręgowym Zjeździe Delegatów wnioski sprzyjały inwestycjom  

i były nakierunkowane na nowe inwestycje oraz nabycie praw własności do posiadanych obiektów. 

Dla poprawy funkcjonowania zaplecza do zagospodarowania i ochrony wód, dokonywano również 

modernizacji istniejącej infrastruktury oraz wymiany środków służących poprawie ich funkcjonowania. 

Rodzaj środków 
Trwałych 

ROK 
2017 2018 2019 2020 2021 

Grunty 360 070,50 834 034,75 1 014 355,77 1 871 509,51 1 966 912,13 

Budynki, lokale 
obiekty inżynierii lądowe i wodne 

2 181 919,06 3 017 552,74 3 017 552,74 3 044 552,74 4 601 933,15 

Urządzenia techniczne 
i maszyny 

242 297,28 267 634,17 303 245,05 371 507,55 391 290,08 
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Środki transportu 1 128 858,52 1 385 982,48 1 429 929,53 1 495 578,53 1 537 893,52 

Inne środki trwałe 187 338,19 201 477,19 209 415,47 219 154,42 222 690,67 

Środki trwałe 
w budowie 

831 172,64 35 813,50 53 011,18 456 377,74 18 495,50 

ŚRODKI 
TRWAŁE RAZEM 

4 931 656,19 5 742 494,83 6 027 509,74 7 458 680,49 8 739 215,05 

WARTOŚCI 
NIEMATERIALNE 

I PRAWNE 
85 400,40 101 390,40 98 640,40 113 420,40 113 420,00 

 

Przedstawiony poniżej wykres pokazuje dynamikę inwestycyjną oraz osiąganą łączną wartość środków 

trwałych na przestrzeni poszczególnych lat kadencji. 

 

Priorytetowe zadania jakie realizowano w kadencji sprawozdawczej, to: 

• wykup gruntów OZ Trzebule, 

• zakup OZ Nowiniec, 

• budowa bazy SSR w Krośnie Odrzańskim, 

• zakup niezbędnych środków transportowych usprawniających działalność gospodarczą  

i statutową dotyczącą zagospodarowania i ochrony wód,  

• zakup środków usprawniających funkcjonowanie biura Zarządu Okręgu i kół PZW, 

• inne wynikające z potrzeb bieżących, sprzyjające rozwojowi Okręgu. 

Zakupy poszczególnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zwiększenia 
wartości nabytych w latach poprzednich przedstawia się w poszczególnych latach następująco: 
 
 
 



 
36 

4.5.1 Rok 2017 

Lp. Opis Wartość Uwagi 

1. Kładka Trzebule 8 000,00  
 
 
 

WSZYSTKIE ZAKUPY 
I USŁUGI 

ZE 
ŚRODKÓW 
WŁASNYCH 

2. Silnik Mercury Przytok 9 990,00 

3. Laptopy i drukarki 8 275,96 

4. Serwer 22 546,61 

5. Agregat, pompa wodna 7 900,00 

6. Projektor 1 802,42 

7. Kosa 2 582,61 

8. Przyczepa aSidecar 4 488,50 

9. Łódź wiosłowa 6 490,00 

10. Baseny do transportu ryb 8 536,20 

11. Kamera 854,85 

12. Lubrza 761 161,96 

13. Office, corel, PC biznes 2 913,17 

RAZEM: 845 542,28 

4.5.2 Rok 2018 

Lp. Opis Wartość Uwagi 
1. Wykup gruntu Trzebule dz. 16/2, 18/2, 18/4 473 964,25  

 
 
 
 

WSZYSTKIE ZAKUPY 
I USŁUGI 

ZE 
ŚRODKÓW 
WŁASNYCH 

2. Wykup gruntu Trzebule dz. 75 – I rata 35 390,00 

3. Stanica SSR Lubrza 14 012,92 

4. Garaż 2 950,00 

5. Garaż 1 690,00 

6. Laptopy, drukarki 24 137,89 

7. Projektor 1 199,00 

8. Samochód Iveco 206 222,50 

9. Baseny do transportu ryb 41 079,25 

10. Łódź motorowa 30 829,49 

11. Łódź 5 790,02 

12. Przyczepa 1 638,50 

13. Lornetki, noktowizory 9 465,00 

14. Kopiarka 4 674,00 

15. Baza SSR Krosno 150,00 

16. Mapa interaktywna 15 990,00 

RAZEM: 869 182,82 

4.5.3 Rok 2019 

Lp. Opis Wartość Uwagi 

1. Wykup gruntu Trzebule dz. 75 – II rata 144 931,02  
 
 
 

WSZYSTKIE ZAKUPY 
I USŁUGI 

ZE 
ŚRODKÓW 
WŁASNYCH 

2. Laptopy, drukarki 29 096,16 

3. Kosy 4 528,72 

4. Radiotelefony 636,00 

5. Silnik elektryczny 1 350,00 

6.  Łódź motorowa Sabina 27 316,20 

7. Samochód Jeep Grand Cherokee 39 447,05 

8. Łódź motorowa 4 500,00 

9. Aeratory 5 799,99 

10. Lornetki 4 767,50 

11. Zestaw HiFi 1 842,99 

12. Stanica SSR Krosno grunty 36 608,16 

13. OZ Trzebule rozbudowa 13 888,46 

14. Stanica SSR Krosno 1 922,06 

15. Office 5 245,00 

RAZEM: 321 879,31  
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4.5.4 Rok 2020 

Lp. Opis Wartość Uwagi 
1. Wykup gruntu Nowiniec 736 146,73  

 
 
 
 
 

WSZYSTKIE ZAKUPY I 
USŁUGI 

ZE SRODKÓW 
WŁASNYCH 

2. Stanica SSR Krosno Odrzańskie 84 398,85 

3. Ogrodzenie OZ Nowiniec 55 949,31 

4. Monitoring Nowiniec 28 715,58 

5. Laptopy, drukarki  17 850,92 

6. Monitoring Moczydło 12 263,10 

7. Kosa Trzebule 4 075,00 

8. Radiotelefony 3 177,90 

9. Silnik elektryczny 2 180,00 

10 Samochód Land Rover 54 500,00 

11. Łodzie 5 949,00 

12. Przyczepy 5 200,00 

13. Kamery 6 122,95 

14. Aparat Nikon 3 316,00 

15. Garaż 4 280,00 

16. Stanica SSR Krosno 397 588,87 

17. OZ Nowiniec 9 100,54 

18. OZ Trzebule rozbudowa 56,00 

19. Office 6 785,00 

RAZEM: 1 437 655,75 

4.5.5 Rok 2021 

Lp. Opis Wartość Uwagi 
1. Stanica SSR Krosno Odrzańskie  1 087 017,00  

 
 

WSZYSTKIE ZAKUPY I 
USŁUGI 

ZE SRODKÓW 
WŁASNYCH 

2. Ogrodzenie Nowiniec 87 000,00 

3. Łodzie, przyczepy 42 314,99 

4. Laptopy, monitory 14 134,96 

5. Grunt pod rowami Nowiniec 12 502,70 

6. Areator 3 536,25 

7. Projektor 2 150,00 

8. Inwestycja Nowiniec nowa 4 405,74 

RAZEM: 1 253 061,64 

Podsumowując temat inwestowania należy stwierdzić, że realizowano założenia programowe przyjęte 

na XXVIII Okręgowym Zjeździe Delegatów. Zarząd niejednokrotnie weryfikował pojęte uchwały 

ustalając priorytety. Przykładami są zakup OZ Nowiniec oraz rezygnacja z modernizacji OZ Zabór. 

Ważnym podkreślenia jest fakt, że wszystkie inwestycje realizowane były w oparciu o własne środki 

finansowe. W trakcie trwania kadencji 2017 – 2021 nie były zaciągane kredyty bankowe. Przekazana 

do użytkowania baza SSR w Krośnie Odrzańskim stworzy warunki dalszej integracji kół Rejonu IV, 

znacznie poprawi warunki funkcjonowania SSR powiatu krośnieńskiego oraz stworzy warunki do 

założenia szkółki wędkarskiej. 

5 Gospodarka rybacko – wędkarska 

Gospodarka rybacko-wędkarska jest jedną z najważniejszych dziedzin działalności Okręgu. Obejmuje 

szereg działań związanych przede wszystkim z zarybieniami wód ogólnodostępnych materiałem 

zarybieniowym wyhodowanym w ośrodkach zarybieniowych Okręgu i stawach użytkowanych przez 

koła PZW, a także okresowymi odłowami ryb przy użyciu sprzętu rybackiego, obejmującymi 

w szczególności gatunki niepodlegające presji wędkarskiej. 

Poprawność prowadzenia przez Okręg gospodarki rybacko-wędkarskiej zgodnie z prawem 

i najwyższymi standardami sztuki rybackiej oceniana jest przez państwowe instytucje zewnętrzne. 
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Wyniki wszystkich kontroli prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na użytkowanych przez Nasz 

Okręg obwodach były pozytywne. 

Uwarunkowania prawne działalności rybacko-wędkarskiej w minionej kadencji uległy zmianie w dwóch 

aspektach. Najważniejszym była nowelizacja ustawy Prawo wodne uchwalonej w dniu 20 lipca 2017. 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku, na podstawie przepisów nowego Prawa wodnego, utworzono 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PGW Wody Polskie prowadzą działania z zakresu 

ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości zasobów wodnych kraju. PGW Wody Polskie 

wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają  

i pobierają opłaty za usługi wodne, a także wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). 

Funkcjonowanie tej jednostki spowodowało przede wszystkim zwiększenie kosztów korzystania z wód 

w obwodach rybackich a także zwiększenie czasu pracy przy obsłudze nadmiernie rozbudowanej 

dokumentacji związanej z zarybieniami, sprawozdawczością, jak i kontrolami przeprowadzanymi przez 

państwowe jednostki budżetowe. 

5.1 Typy wód i formy ich użytkowania 

Działalność rybacko-wędkarska prowadzona jest na powierzchniowych wodach śródlądowych, 

należących lub użytkowanych przez PZW Okręg w Zielonej Górze. Zasadniczą część tych wód stanowią 

śródlądowe wody płynące, wchodzące w skład 46 obwodów rybackich, 3 pozyskane dodatkowo w 2019 

roku, które Okręg użytkuje na podstawie umów dzierżawy bądź oddania w użytkowanie zawartych 

z Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Poznaniu. Na wszystkie 

użytkowane obwody rybackie Okręg posiada opracowane operaty rybackie, które na bieżąco są 

aktualizowane. Część wód będących w naszym posiadaniu to oczywiście zbiorniki stanowiące własność 

Okręgu jak i takie, które dzierżawimy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Lasów Państwowych 

oraz Urzędów Gmin i Miast. 

Poniższa tabela przedstawia wykaz wód, na których PZW Okręg w Zielonej Górze gospodarował 

w latach 2017-2021, ze wskazaniem typów, powierzchni oraz form użytkowania (kolejna tabela).  

Typy wód wędkarskich w użytkowaniu Okręgu 
Powierzchnia (ha) 

2017 2021 
A. Jeziora 1 850 1 959 

B. Rzeki i zbiorniki zaporowe 4 156 4 156 

    ( w tym wody górskie ) 100 100 

C. Zbiorniki zaporowe powyżej 20 ha 298 297 

D. Wody drobne 42 43 

WODY OGÓŁEM ( A + B + C + D ) 6 346 6 455 

w tym łowiska specjalne 51 51 

 

Forma użytkowania wód 
Powierzchnia (ha) 

2017 2021 
Wody dzierżawione od RZGW 5 934 5 996 

Wody dzierżawione od (ANR) KOWR 146 148 

Wody – inne dzierżawy 167 191 

Wody własne PZW 44 47 

Inne formy użytkowania 55 73 

 WODY OGÓŁEM ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) 6 346 6 455 

5.2 Zarybienia 

W latach 2017-2021 na wodach użytkowanych przez PZW Okręg w Zielonej Górze przeprowadzono 

zarybienia 17 gatunkami ryb, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z operatów rybackich i umów 

użytkowania. W minionej kadencji do wód Okręgu trafiło ponad 194 ton materiału zarybieniowego 
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rozliczanego w kilogramach i prawie 10,5 mln sztuk materiału zarybieniowego rozliczanego w sztukach. 

Łączna wartość materiału zarybieniowego wprowadzonego do wód użytkowanych przez Okręg 

wyniosła 3 mln zł.  

Zarybienia wód, niemal w całości finansowane były z funduszy własnych Okręgu oraz kół PZW. Jedynie 

zarybienia kroczkiem lina, karasia pospolitego oraz płoci w latach 2017-2018 finansowała Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska. Zarybiono wówczas starorzecza Krępa, Przyborów oraz Wójciki. 

Materiał zarybieniowy rozwożony jest własnym taborem samochodowym, a samo zarybienie 

dokonywane jest przy udziale wędkarzy powiadamianych o tym fakcie na dwa dni przed zarybieniem.  

Wielkość i strukturę materiału zarybieniowego wprowadzonego do wód Okręgu w latach 2017-2021 
przedstawiono w tabelach poniżej. 

Materiał zarybieniowy rozliczany w kilogramach 

Rok 

Gatunek i asortyment materiału zarybieniowego 
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2017 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez Okręg 
15 420  5 504 4 019 1 571 1 452  469 385 365 174 29 359 

2017 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez koła 
1 125  505 255 6 135  726 1 440  7 4 199 

2017 - łowiska 
specjalne zaryb. 

przez koła 
699  362 172 20 100  600   8 1 960,5 

Razem 2017: 17 244  6 371 4 446 1 597 1 687  1 795 1 825 365 189 35 519 

2018 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez Okręg 
14 729  4 584 3 071 1 778 1 967 100 3 952  302 141 30 624 

2018 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez koła 
1 309  1 050 90 250 70 50 1 000 50  7 3 876 

2018 - łowiska 
specjalne zaryb. 

przez koła 
1 415  717 49 20   200   7 2 408 

RDOŚ   150 150    100    400 

Razem 2018: 17 453  6 501 3 360 2 048 2 037 150 5 252 50 302 155 37 308 

2019 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez Okręg 
14 777 1 950 4 483 3 592 1 215 672 359 1562  1208 158 29 976 

2019 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez koła 
2 149 400 438 65 55 20  894 286  8 4 315 

2019 - łowiska 
specjalne zaryb. 

przez koła 
1 550 557 33 301 20   200   18 2 679 

Razem 2019: 18 476 2 907 4 954 3 958 1 290 692 359 2 656 286 1 208 184 36 970 

2020 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez Okręg 
19 135  6 660 3 502 1 334 963 107 4 370  28 178 36 277 

2020 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez koła 

 1 193   70  50 500  100  1 913 
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2020 - łowiska 
specjalne zaryb. 

przez koła 

 1 716 30 24 70   295 200 45 13 2 393 

Razem 2020: 19 135 2909 6690 3526 1 474 963 157 5165 200 173 191 40 583 

2021 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez Okręg 
18 761  11 839 340 3 399 672 83 2 790  121 196 38 198 

2021 - łowiska 
ogólnodost. zaryb. 

przez koła 
900  326 723 164 125  1 200   8 3 446 

2021 - łowiska 
specjalne zaryb. 

przez koła 
1 875  33 22 20   200   11 2 161 

Razem 2021: 21 536 0 12 195 1 085 3 583 797 83 4190 0 121 215 43 805 

Razem 2017-2021: 93 844 5 816 36 711 16 377 9 992 6 176 749 19 058 2361 2169 934 19 4185 

 

Materiał zarybieniowy rozliczany w sztukach 
Gatunki i asortymenty 

ryby 
Rok Razem 

2017 2018 2019 2020 2021 
Boleń narybek jesienny     690 690 

Brzana narybek jesienny 8 000  6 000  4 000 18 000 

Certa narybek jesienny 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 45 000 

Lipień narybek jesienny 9 700 11 830  14 500  36 030 

Pstrąg potokowy narybek 
letni 

41 600 40 000 39 500 40 000 83 000 244 100 

Sandacz narybek letni 135 000 256 000 250 000 250 000 294 000 1 185 000 

Sieja narybek jesienny  4 000  4 000 4 000 12 000 

Sielawa wylęg 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 000 000 

Szczupak wylęg  430 000   430 000 860 000  

Szczupak narybek letni 172 800 172 000 352 500 189 000  1 066 300 

Razem: 1 376 100 2 422 830 2 157 000 2 006 500 2 504 690 10 467 120 

5.3 Ośrodki zarybieniowe i ich produkcja 

Okręg PZW w Zielonej Górze prowadzi trzy ośrodki zarybieniowe w Nowińcu, Trzebulach i Zaborze. 

W 2020 roku Zarząd Okręgu podjął decyzję o zakupie nowego ośrodka zarybieniowego w Nowińcu. 

Teren działki o powierzchni 12 ha została ogrodzony oraz zmonitorowany. Znajdują się tam trzy stawy 

o łącznej powierzchni 9 ha. Dwa stawy o powierzchni 6,1 ha zostały przeznaczone do produkcji 

materiału zarybieniowego. Trzeci staw po odmuleniu dna i ofaszynowaniu grobli przeznaczony został 

na ogólnodostępne łowisko karpiowe Okręgu. Dla wszystkich stawów uzyskaliśmy pozwolenie 

wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód. Z powodu braku zaplecza technicznego, które 

umożliwiałoby przechowywanie oraz przetwarzanie paszy dla ryb, powstał plan wybudowania na 

ośrodku hali magazynowo-garażowej w systemie płyty obornickiej. Inwestycja planowana jest na 2022 

rok. 

Wyniki produkcyjne ośrodków zarybieniowych w kilogramach 

Ośrodek zarybieniowy 
Rok 

Razem 
2017 2018 2019 2020 2021 

Trzebule 19 971 21 125 21 320  24 385 21 677 108 478 

Zabór*  7 180 5 073 1 125 382 115 13 875 

Nowe Miasteczko 1 174 924 670 547 448 3 763 

Nowiniec    11 929 9 138 21 067 

Razem: 28 325 27 122 23 115 37 243 31 378 147 183 

* od 2019 produkcja ekstensywna 

 
Produkcja w ośrodkach wahała się w granicach 23-28 ton rocznie, a od momentu uruchomienia chowu 

w Nowińcu wynosi ponad 30 ton. Dominującymi gatunkami były: karp, lin, karaś pospolity, szczupak 

oraz jaź. Wysokie wynik produkcji materiału zarybieniowego świadczą o optymalnym wykorzystaniu 
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możliwości produkcyjnych ośrodków w Trzebulach i Nowińcu oraz o należytym zaangażowaniu kadry 

w przygotowanie i przebieg hodowli. Natomiast w przypadku OZ Zabór, który od wielu lat boryka się 

z niepełnym zaopatrzeniem w wodę, wyniki produkcyjne malały w każdym kolejnym roku. W roku 2019 

podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji materiału zarybieniowego na dotychczasowych warunkach 

i wprowadzono tam chów ekstensywny. Pozostała część materiału zarybieniowego, w głównej mierze 

rozliczana w sztukach, pochodziła z zakupu od sprawdzonych dostawców działających na rynku.  

5.4 Odłowy rybackie 

Wszelkie formy odłowów budzą najwięcej kontrowersji u nieznających przyczyn, zasad i konieczności 

ich przeprowadzania wędkarzy. Racjonalna gospodarka rybacka wymaga okresowych sprawdzeń 

rodzajów gatunków występujących w użytkowanych wodach. Liczebności ich występowania, kondycji, 

wzrostu, stanu itp. Zapisy dotyczące obowiązku prowadzenia takiego rodzaju działań zawierają operaty 

rybackie. W minionej kadencji odłowy przy użyciu sprzętu rybackiego były prowadzone bardzo 

sporadycznie (2-3 razy w roku) i dotyczyły odłowu sielawy z jeziora Trześniowskiego, gatunku 

niepodlegającego presji wędkarskiej. Zgodnie z uchwałą XXIV Okręgowego Zjazdu Delegatów na 

żadnym z użytkowanych odcinków Odry nie prowadzono odłowów ani przerzutów ryb.  

Rybackie odłowy ryb na wodach użytkowanych przez PZW Okręg w Zielonej Górze [kg] 

Gatunek 
Rok 

Razem 
2017 2018 2019 2020 2021 

leszcz  4 35   39 

płoć 54    20 74 

sielawa 1577 676 1374 1850 1133 6610 

Razem: 1631 680 1409 1850 1153 6723 

6 Ochrona wód 

Ochrona wód dziedzina działalności w Polskim Związku Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze jedna  

z ważniejszych, która w zasadniczym stopniu rzutuje na opinie o rybostanie w naszych wodach.  

Powszechnie wiadomo, że łatwiej zarybić niż upilnować. Z takim przesłaniem Zarząd Okręgu dostrzega 

konieczność umacniania, wspomagania i organizowania pracy SSR. Zdajemy sobie sprawę z trudności 

jakie stoją w tej dziedzinie przed nami.  

Społeczna Straż Rybacka funkcjonująca przy Polskim Związku Wędkarskim Okręg Zielona Góra działa 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r nr 

66, poz. 750 póź. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Społeczna Straż Rybacka zgodnie 

z Ustawą została powołana do działania na terenie 8 powiatów przez Rady Powiatu, które swoim 

zasięgiem terytorialnych obejmują teren działania Okręgu PZW Zielona Góra, ochraniając ogółem 

około 6,4 tys. ha wód. Społeczna Straż Rybacka funkcjonuje ponadto w oparciu o zatwierdzone 

Regulaminy przez Rady Powiatu i na wniosek Zarządu Okręgu zostali powołani w poszczególnych 

powiatach Komendanci Powiatowi SSR.  

Przy Biurze Zarządu Okręgu został powołany i utworzony etat koordynatora do spraw SSR, którego 

głównym zadaniem jest koordynowanie pracy SSR, współpracy z PSR, Policją, SL, SM i innymi służbami 

zajmującymi się ochroną środowiska. Wspomaganie w codziennej pracy, wyposażaniem w niezbędny 

sprzęt i akcesoria do pracy. Taka forma organizacji pracy SSR pozwala bardziej skutecznie zająć się 

ochroną naszych wód przez SSR. Ponadto zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu w Zielonej Górze nr 

6/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku, upoważniono 35 osób do kontroli z ramienia Uprawnionego 

do Rybactwa. Wsparcie SSR w kontroli przez osoby uprawnione w znacznym stopniu zwiększają 

skuteczność działań ochronnych naszych wód. 
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Ilość i charakter wód do ochrony przedstawia poniższa tabela. 
 

Wody użytkowane (ha) 2017 2018 2019 2020 2021 
Jeziora 1850 1886 1949 1954 1959 

Rzeki i zbiorniki zaporowe 4156 4156 4156 4156 4156 

(w tym wody górskie) 100 100 100 100 100 

Zbiorniki zaporowe powyżej 20ha 298 297 297 297 297 

Wody drobne 42 41 41 41 43 

Wody dzierżawione od RZGW 5934 5931 5996 5996 5996 

w tym łowiska specjalne 51 51 51 51 51 

Wody dzierżawione od ANR 146 148 148 148 148 

Wody – inne dzierżawy (AL., AMW) 167 185 182 187 191 

Wody własne PZW 44 49 49 49 47 

Inne formy użytkowania 55 68 68 68 73 

Razem – wody ogółem 6346 6381 6443 6448 6455 

 
Stan liczebny SSR w poszczególnych powiatach w latach 2017 – 2021 przedstawia poniższa tabela. 
 

L.p. Powiat 
Stan osobowy SSR w poszczególnych powiatach 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Krosno Odrzańskie 63 64 62 55 56 

2. Nowa Sól 25 30 30 20 20 

3. Sulęcin grupa Torzym 10 10 10 6 4 

4. Świebodzin 30 38 38 38 38 

5. Wolsztyn 7 10 10 4 10 

6. Zielona Góra 27 32 34 32 32 

7. Żary 28 28 28 22 20 

8. Żagań 25 25 25 25 25 

9. 
Słubice grupa Krosno 

Odrzańskie 
11 10 - - - 

Razem 226 247 227 202 205 

 
Zarząd Okręgu w Zielonej Górze mając świadomość potrzeb w zakresie skuteczności działań SSR, co 
rocznie zwiększa nakłady na odpowiedni sprzęt i akcesoria oraz wyróżnienia najlepszych najbardziej 
aktywnych strażników. Średnio na SSR w ciągu roku wydajemy około 550 tyś. zł. Zwiększyliśmy majątek 
trwały SSR o następujące zakupy, wymienione w poniższej tabeli zakupionego sprzętu w latach 2017-
2021. 
 

L.p. Rodzaj sprzętu/lata 2017 2018 2019 2020 2021 

1. samochody   
Jeep Grand 
Cherokee –
Nowa Sól 

Land Rover 
Discovery - 

Krosno Odrz. 

Nissan 
NAVARA -

Zielona Góra 

2. 
Lornetka-noktowizor, 

fotopułapki 
 2 szt. 3 szt. 2 szt. 

1 szt. 
2 szt. 

3. Kamery nasobna  1szt.  4 szt.  

 

Jako pierwsi w kraju w Polskim Związku Wędkarskim zakupiliśmy System Informatyczny „Wędkarz”, 

który ułatwia pracę SSR. W tym celu zakupiliśmy telefony - smartfony dla komendantów i kierowników 

grup, którzy po zalogowaniu do systemu korzystają z wszelkich udogodnień w dokumentowaniu pracy- 

działań, porad prawnych oraz ewidencjonowania patroli w terenie. System, który okazał się przydatny 

i dostrzegany jako pozytywny przez inne Okręgi, które zabiegają o jego wdrożenie.  
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Taka forma pracy pozwala na obiektywną ocenę pracy poszczególnych powiatów i grup SSR. 

Zwiększenie majątku i potencjału SSR wymusił poszukiwanie odpowiedniego zaplecza, co czyni się 

poprzez dzierżawienie terenu na bazy, wynajmowaniu garaży na samochody, łodzie itp. Zgodnie  

z Uchwałą Delegatów Okręgowego Zjazdu zaczęliśmy budowanie Stanic Wędkarskich. Takie stanice 

powstały dwie: jedna w Lubrzy, a druga w Krośnie Odrzańskim. Zależy nam, aby te obiekty służyły nie 

tylko SSR, ale całej lokalnej wędkarskiej społeczności. 

SSR podlega nadzorowi specjalistycznemu ze strony PSR. Zasady tego nadzoru reguluje rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie zasad sprawowania 

nadzoru specjalistycznego nad SSR. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem corocznie są dokonywane 

kontrole PSR w poszczególnych komendach powiatowych SSR.  

Tabela współpracy w latach 2017- 2021: 
 

Ilość godzin wspólnych patroli z Policją, PSR, Strażą Leśną i Strażą Miejską 

Instytucja 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Policja 441 330 436 460 347 2014 

PSR 149 198 241 114 37 739 

Straż Leśna 122 157 131 53 179 642 

Straż Miejska 173 68 106 188 148 683 

Łącznie 885 753 914 815 711 4078 

    
Tabele wyników w latach 2017-2021: 

 
Wybrane efekty działalności SSR PZW Okręg w Zielonej Górze 

Wskaźnik pracy 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Przeprowadzone kontrole 1088 988 808 710 758 4352 

Przepracowane godziny 6172 5151 4163 4271 4642 24399 

Skontrolowani wędkarze 8118 7175 6678 7579 5755 35305 

Wnioski do sądów koleżeńskich 8 13 12 20 0 53 

Ujawnione wykroczenia 818 609 558 710 423 3118 

Ujawnione przestępstwa 30 39 37 38 44 188 

  
Ilość i sumaryczna kwota mandatów nałożonych przez Policję, PSR i Straż Leśną [w zł] 

Instytucja 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Policja 3250 1650 5670 8800 7300 26670 

PSR 3700 1350 3300 1600 2250 12200 

Straż Leśna 1150 0 0 0 0 1150 

Łącznie 8100 3000 8970 10400 9550 40020 

    
 Ilość i rodzaj zatrzymanego sprzętu przez SSR w latach 2017 – 2021 

Rodzaj sprzętu 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Wędka 26 57 144 43 11 281 

Wonton/drgawica 21 28 26 33 42 150 

Żak 8 10 7 9 12 46 

Ponton 0 1 1 2 0 4 

Rzutki 108 0 0 17 20 145 
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Sznur 0 0 1 0 0 1 

Samołówki 0 0 5 5 0 10 

Podrywki 0 4 1 0 0 5 

Siatka na ryby inne 2 42 9 6 4 63 

Łódź wędkarska  0 0 0 1 1 2 

Łącznie 165 142 194 116 90 707 

 

6.1 Nagrody i profity dla najbardziej aktywnych strażników SSR w latach 2017-2021 

 
W czasie trwania kadencji w latach 2017 – 2021 Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze 

stosował następujące zachęty dla aktywnych strażników Społecznej Straży Rybackiej: 

• Wypłacanie nagród pieniężnych za zatrzymany sprzęt kłusowniczy wg ustalonych stawek. 

• Przyznawanie nagród i wyróżnień dla najaktywniejszych strażników SSR. 

• Przyznawanie ulg w wysokości 1 i 2 pułapu dla strażników, którzy wypracowali określoną 
liczbę godzin (1 pułap powyżej 70 godzin, 2 pułap powyżej 150 godzin) oraz dla 
komendantów SSR. 

• Zwrot kosztów przejazdów prywatnymi środkami transportu używanymi do kontroli wód 
PZW. 

6.2 System Informatyczny „Wędkarz” 

Po testach i próbach Zarząd Okręgu zakupił specjalistyczny program wykonany dla Społecznej Straży 

Wędkarskiej o nazwie „Wędkarz”. Jego wdrożenie nastąpiło we wrześniu 2015 r. i nadal funkcjonuje 

pod adresem https://wedkarz.pzw.zgora.pl/. Do programu dodano nowe możliwości, a mianowicie 

możliwość zgłoszenia różnego rodzaju zdarzeń przez strażników i wędkarzy.  

W trakcie kadencji 2017 – 2021 patrole SSR pracowały w oparciu o ten system. Z roku na rok 

dokupujemy określone ilości smartfonów, instalujemy w nich aplikację „Wędkarz” i rośnie procent 

patroli rejestrowanych w systemie. Kolejni strażnicy SSR wykorzystują to narzędzie ułatwiające im 

pracę. Do końca kadencji blisko 27 strażników systematycznie korzystało z tego rozwiązania dzięki 

temu, że systematycznie dokupowane są nowe partie smartfonów. Strażnicy korzystający z programu 

wykonują notatki z patrolu na smartfonach, a przebieg patroli jest rejestrowany na serwerze należącym 

do biura. Do dokumentacji ma wgląd koordynator pracy SSR, który weryfikuje działania całej Straży. 

W efekcie zastosowania Systemu Informatycznego „Wędkarz”, w latach 2017-2021 nasze patrole, 

korzystając z systemu „Wędkarz”, przejechały łącznie 186,3 tysiąca kilometrów przeprowadzając 

niemal 10,4 tysiąca kontroli w ramach 2242 przeprowadzonych patroli. Szczegółowe dane 

przedstawiono poniżej na wykresach. 
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Podsumowując uwagi dot. SSR zebrane w toku omawianej kadencji należy stwierdzić, że największymi 

problemami, z którymi borykała się Społeczna Straż Rybacka w mijającej kadencji były: 

• zbyt małe kompetencje SSR, w tym brak możliwości nakładania mandatów oraz zdolności 

procesowej, co w znacznym stopniu ogranicza efektywność jej działań; 

• zbyt mała dotkliwość kar nakładanych przez sądy oraz mandaty nakładane na sprawców 

przestępstw przeciwko przepisom ustawy o rybactwie śródlądowym; 

• wzrastająca agresywność kłusowników; 

• zbyt niski stan osobowy funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej w województwie 

lubuskim. 

7 Cyfryzacja 

Uchwała XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 21 października 

2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021 

zobowiązała Zarząd Główny do upowszechnienia wykorzystania elektronicznych form prowadzenia 

ewidencji członkowskiej w kołach i okręgach PZW poprzez tworzoną Centralną Bazę Danych PZW (CBD 

PZW). Prace nad CBD PZW rozpoczęto jeszcze pod koniec poprzedniej kadencji, a wstępny projekt 

przygotowany przez firmę Globe Group Sp. z o.o. został zaprezentowany w roku 2016.  

W roku 2018 z inicjatywy pracowników Biura ZO PZW w Zielonej Górze i Biura ZG PZW przeprowadzono 

wspólne konsultacje w sprawie oceny przygotowanej aplikacji pod kątem jej gotowości do wdrożenia, 

jako spełniającej wymogi prowadzenia ewidencji członków PZW oraz potencjalnych możliwości 

rozbudowy o funkcje elektronicznej ewidencji sprzedaży znaków i druków wartościowych PZW na 

wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku. W tym czasie na wniosek Prezesa Zarządu Głównego 

kol. Teodora Rudnika powołano komisję problemową ZG PZW tj. Komisję ds. Cyfryzacji Związku, której 

głównym zadaniem miał być nadzór nad pracami związanymi z wdrażaniem i rozwojem Centralnej Bazy 

Danych. Na Przewodniczącego tej komisji Zarząd Główny powołał ówczesnego Dyrektora Biura ZO PZW 

w Zielonej Górze – kol. Wojciecha Raunke. W zespole znalazło się również dwoje pracowników Biura  
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z Zielonej Góry, tj. Piotr Ejchart i Beata Gacek, która w roku 2020 przejęła obowiązki Przewodniczącego 

komisji. Wraz z utworzeniem Komisji ds. Cyfryzacji Związku, zintensyfikowano prace nad 

dopracowaniem i uruchomieniem Centralnej Bazy Danych, która ostatecznie została oddana do użytku 

w Dniu Wędkarza, tj. 23 czerwca 2021 r. 

W trakcie prac nad CBD PZW, członkowie komisji postanowili, że prace powinny zmierzać do 

zbudowania platformy internetowej umożliwiającej nie tylko prowadzenie ewidencji członków  

w Kołach PZW, ale również oferującej możliwość elektronicznego wnoszenia składek członkowskich  

i sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb. W związku z tym Okręg PZW w Zielonej Górze przyjął na 

siebie zadanie testowania funkcjonalności i pilotażowego wdrożenia budowanej platformy. W toku 

prac przeprowadzono szereg konsultacji i szkoleń dla administratorów okręgowych i kołowych oraz 

wytypowano 16 skarbników Kół, których wyposażono w laptopy z Internetem, aby mogli wziąć udział 

w pilotażu jako zespół testujący. W ten sposób udało się zebrać szereg celnych uwag oraz istotnych 

komentarzy. W wyniku przeprowadzonych przez komisję prac oraz w/w działań możliwe było 

uruchomienie z dniem 1 stycznia 2022 r. portalu www.wedkarz.pzw.pl.    

Obecnie trwają końcowe prace związane m.in. z uruchomieniem elektronicznego rejestru połowu ryb 

oraz budową systemu tzw. raportowania. 

Uruchomiona Platforma jest dostosowana do specyfiki poszczególnych Okręgów PZW i będzie z niej 

mógł korzystać zarówno członek Związku, jak i osoba niezrzeszona. Nowością i dużym ułatwieniem jest 

umożliwienie samodzielnej elektronicznej rejestracji, bez potrzeby wypełnienia i przekazywania 

formularza w wersji papierowej w Kole PZW. Korzystając z platformy wędkarz może teraz opłacać 

składki nowoczesnymi metodami płatności elektronicznej, a także okazywać zezwolenie na smartfonie, 

czy wypełniać w nim elektroniczny rejestr połowów. Korzystając z udostępnionej platformy, każda 

osoba może założyć sobie konto członka PZW w wybranym przez siebie kole wędkarskim oraz opłacić 

stosowne składki otrzymując elektroniczne potwierdzenie i zezwolenie wraz z innymi odpowiednimi 

dokumentami.  

8 Realizacja programu działania Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2017-

2021 

Uchwałą Okręgowego Zjazdu Delegatów z 25 czerwca 2017 przyjęto do realizacji przedmiotowy 

program działania Okręgu na kolejną kadencję, którego realizacje powierzono Zarządowi Okręgu. Jego 

wykonanie omówiliśmy odnosząc się do jego poszczególnych punktów, w podziale na trzy poniższe 

rodzaje działalności: 

• działalność organizacyjna i finansowa 

• praca z młodzieżą i sport 

• zagospodarowanie i ochrona wód 

8.1 Działalność organizacyjna i finansowa 

• Utrzymać stan ilościowy członków w Okręgu minimum na dotychczasowym poziomie, 

podejmować działania zachęcające wędkarzy do przynależności i wstępowania do naszych kół, 

poprzez zawieranie korzystnych porozumień dwustronnych, nie skutkujących migracją 

członków do innych okręgów. 

http://www.wedkarz.pzw.pl/
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Utrzymanie stanu ilościowego członków zrealizowano powyżej założonego minimum i obecnie 

wynosi 27 200 członków, co świadczy o dobrze prowadzonej polityce w zakresie zawartych 

porozumień, wprowadzanych przywilejów oraz zachowaniu rozsądnej składki na ochronę  

i zagospodarowanie wód, która nadal jest jedną z najniższych w Polsce. Niewątpliwie wpływ 

na to ma również liczne patrole SSR, które poniekąd wymuszają na wędkujących, aby mieli 

zezwolenie, a nie kłusowali. 

• Pozostać uczestnikiem porozumienia Strefy I, a wypracowywanymi wspólnie rozwiązaniami 

wzmacniać pozycję i rolę okręgów wchodzących w jej skład. Wspólne wnioski kierować na 

posiedzeniach Zarządu Głównego w celu dostosowania naszego Związku do aktualnych 

potrzeb i wymogów.  

Przez całą kadencję Okręg w Zielonej Górze był uczestnikiem Porozumienia Strefy I, które 

umożliwiało wędkowanie członkom wszystkich Okręgów bezpłatnie w całej Strefie. 

Zawieraliśmy również szereg porozumień, tzw. 50/50, które pozwalały wędkować w innych 

okręgach, po opłaceniu niższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Na rok 2022 

Zarząd Okręgu wstrzymał podpisywanie porozumień, aby po ustaniu zagrożeń wynikających  

z możliwości nieprzedłużania umów na dzierżawę obwodów rybackich zawierać korzystne 

porozumienia z innymi okręgami nie powodujących migracji członków. 

• Kontynuować współpracę z Zarządem Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. w celu wypracowywania 

jak najkorzystniejszych rozwiązań dla wędkarzy zamieszkujących na terenie Województwa 

Lubuskiego. 

Porozumienie „lubuskie” jest kontynuowane i spełnia oczekiwania zainteresowanych 

wędkarzy wędkowaniem przy bardzo korzystnych stawkach zezwoleń okresowych.  

Z porozumienia skorzystało w 2021 roku po ok. 200 wędkarzy z każdego okręgu. 

• Rozwijać i umacniać współpracę kół w ramach rejonów. Opinie i wnioski rad rejonów 

uwzględniać w decyzjach podejmowanych przez Zarząd Okręgu.  

Wszystkie wnioski Rad Rejonów, które spełniały określone kryteria i były zgodne  

z obowiązującymi przepisami i regulaminami Naszego okręgu zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Utrzymujemy stały kontakt i współpracę ze wszystkimi Rejonami.  

• Zabezpieczać rezerwy środków finansowych w budżetach Okręgu na kontynuację 

porządkowania spraw majątkowych Okręgu związanych oraz wykup lub zmianą klasyfikacji 

gruntów. 

Zabezpieczone środki finansowe pozwoliły na uporządkowanie własności gruntów w OZ 

Trzebule, wykup grobli wewnętrznych i dzierżawę granicznych w OZ Nowiniec oraz nabycie 

praw własności garaży przy ul. Kukułczej w Zielonej Górze. 

• W realizacji operacji gospodarczych przez koła i Okręg wprowadzać ograniczenia w obrocie 

gotówkowym. Zachęcać do stosowania zasady każde koło naszego Okręgu posiadaczem konta 

bankowego. Propagować korzystanie z przelewów i opłacania transakcji za pomocą kart 

płatniczych.  

Doprowadziliśmy do uporządkowania obrotu gotówkowego w zakresie posiadania kont 

bankowych przez wszystkie koła naszego Okręgu. Obrót gotówkowy ograniczony do 

niezbędnego minimum. Pracujemy nad propagowaniem korzystania z terminali płatniczych. 

• Rozpowszechniać stosowanie na coraz większą skalę zasadę wymiany informacji  

i korespondencji pomiędzy kołami PZW a Okręgiem drogę elektroniczną. Ograniczać wysyłanie 

tzw. korespondencji seryjnej do kół za pomocą poczty tradycyjnej do niezbędnego minimum.  

W większości przypadków korespondencja pomiędzy kolami a Okręgiem odbywa się drogą 

elektroniczną. Problem będzie rozwiązany po wyposażeniu pozostałych kół w sprzęt 
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elektroniczny, (laptopy) w roku 2022. Funkcjonuje jeszcze poczta tradycyjna, ale tylko  

w sporadycznych przypadkach.  

• Rozważyć możliwość rozszerzenia danych w Centralnej Ewidencji Członków PZW w o rok 

urodzenia i posiadane odznaczenia Związku uprawniające do ulg w składkach członkowskich, 

w celu ułatwienia weryfikacji uprawnień.  

Wprowadzono poprawkę o rozszerzenie danych w CEC o rok urodzenia i posiadane 

odznaczenia, co ułatwia weryfikację uprawnień w wyliczaniu wielkości składek. 

• Wprowadzić cykliczne okresowe wydawanie przez Okręg w formie elektronicznej Newsletteru 

zawierającego istotniejsze informacje z życia naszego Okręgu. 

Zaprzestano wydawania Newslettera z uwagi na małe zainteresowanie. Pandemia przyczyniła 

się do tego, iż nie było możliwości rozdawania Informatora na spotkaniach w Rejonach,  

a wszelkie informacje umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Okręgu. 

• Zwiększyć możliwość korzystania ze strony internetowej poprzez umieszczanie do pobrania 

niezbędnych druków, informacji i zaświadczeń.  

Na stronie www naszego Okręgu w zakładkach istnieje duża baza niezbędnych druków, 

regulaminów, zaświadczeń i innych dokumentów do pobrania. Baza jest uaktualniana na 

bieżąco.  

• Rozwijać profil Okręgu na Facebooku zamieszczając na nim ważniejsze informacje o Związku  

i Okręgu.  

To założenie udało się tylko w niewielkim stopniu zrealizować. Potrzebne jest zatrudnienie 

osoby, która zajęła by się szeroko pojętym PR, jednak na chwilę obecną, brak takiej możliwości. 

Być może w szeregach nowego Zarządu Okręgu, znajdzie się osoba na tyle biegła, która zajmie 

się prowadzeniem storn internetowych Okręgu zarówno na portalu pzw.org, jak i portalach 

społecznościowych. 

• Udzielać pomocy kołom i klubom wędkarskim w korzystaniu z dotacji i subwencji w ramach 

zadań i naborów ogłaszanych przez jednostki administracji państwowej lub jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Wszystkie koła, które zwróciły się o pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie  

z różnych źródeł, taką pomoc uzyskały.  

• Współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi 

propagowaniem wędkarstwa jako czynnika współuczestniczącego w działaniach na rzecz 

rekreacji i rozwoju społeczności lokalnych. 

Okręg współpracuje i wspiera miłośników wędkarstwa w Domach Pomocy Społecznej, 

Przedszkolach, Szkołach Specjalnych. Wspieramy ww., w organizacji spotkań wędkarskich 

poprzez przekazywanie sprzętu wędkarskiego, organizację zawodów i fundowanie nagród  

i upominków dla uczestników.  

8.2 Praca z młodzieżą i sport 

• Podejmować działania na rzecz stałego dopływu dzieci i młodzieży do kół PZW Okręgu. 

Propagować zasady: „wędkuję z tatą”, „wędkuję z dziadkiem” aby poprzez rodzinę rozwijać 

hobby wędkarstwa wśród najmłodszych i zasilać przedstawicielami młodego pokolenia szeregi 

Związku. 

Zwiększyliśmy udział młodzieży w naszym Okręgu z 3,25 na początku kadencji do 9,07 na 

końcu. Obecnie liczba członków uczestników w najlepszych kołach wynosi 100 do 115 osób,  

a w Okręgu sięga prawie 3 tys. 
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• Urozmaicać formy pracy z młodzieżą poprzez szerszą gamę ofert i konkursów oraz bezpośredni 

kontakt z placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Organizowaliśmy m.in. Okręgowe 

Olimpiady Młodzieży, MPO, Olimpiady Strefowe, Olimpiadę Ogólnopolską, Okręgowy Konkurs 

Ekologiczno-Wędkarski, wysyłaliśmy naszą młodzież (z dofinansowaniem) na Centralne Obozy 

Młodzieżowe, MGPP, MP. Organizowaliśmy Letnie Szkółki Wędkarskie, Szkółki całoroczne, 

szkolenia i spotkania w szkołach i przedszkolach. 

• Zawierać porozumienia związane z wprowadzaniem wędkarstwa do szkół, jako jednej z form 

działalności pozalekcyjnej. Współpraca ze szkołami i nauczycielami w zakresie uczestnictwa  

w Okręgowym Konkursie Ekologiczno-Wędkarskim. Porozumienie ze Szkolnym Związkiem 

Sportowym „Ziemia Lubuska” w zakresie organizacji Uczniowskich Mistrzostw Okręgu i startów 

w Uczniowskich Mistrzostwach Polski. 

• Przygotowywać kadrę instruktorską do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. Dążyć do 

aktualizowania wiedzy Instruktorów Szkolenia Młodzieży oraz wykorzystania ich do 

współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi. Wyszkoliliśmy w trakcie kadencji 

kilkudziesięciu nowych Instruktorów i wyposażyliśmy ich w podstawowe materiały do pracy  

z młodzieżą. 

• Wspierać merytorycznie, sprzętowo i finansowo wszelkie koła i ogniwa Związku włączające się 

w tworzenie szkółek wędkarskich lub cykli spotkań dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, 

nauki zachowania nad wodę oraz włączanie się do akcji „sprzątania świata”.  

Stworzyliśmy jasne zasady prowadzenia szkółek wędkarskich i udzielania im wsparcia 

finansowego. Każda szkółka prowadząca rzetelnie szkolenia otrzymuje corocznie 

dofinansowanie z Okręgu. 

• Rozwijać wśród najmłodszych zasady wędkarstwa rzutowego, w celu przygotowywania ich do 

udziału w konkurencji będącej jednym z elementów Ogólnopolskich Olimpiad Wędkarskich 

Dzieci i Młodzieży.  

Wysyłamy dwie drużyny na Olimpiady Ogólnopolskie i trzecią drużynę na Olimpiadę Strefową. 

Sukcesy największe w historii Okręgu (I miejsce drużynowo w Ostrowie Wlkp., II miejsce  

w 2021 r w cyklu OOMwSW, sukcesy indywidualne). 

• Podnosić poziom atrakcyjności zawodów wędkarskich organizowanych na szczeblu kół  

i Okręgu.  

Dofinansowanie zewnętrzne i środki z „cegiełek” przeznaczane na zwiększenie puli nagród dla 

zwycięzców oraz nagrody do losowania w zawodach MPO. Zwiększenie ilości nagród z trzech 

do sześciu i wprowadzenie dodatkowej nagrody za największą rybę na szczeblu Okręgu. 

Ujednolicenie wartości nagród we wszystkich dyscyplinach i wprowadzenie zamiast nagród 

rzeczowych bonów wartościowych do sklepów wędkarskich, a od roku 2020 nagrody 

pieniężne. Z takiego rozwiązania skorzystały niektóre koła. 

• Zobowiązać Okręgowy Kapitanat Sportowy do uwzględniania w kalendarzach imprez 

Mistrzostw Okręgu lub zawodów z serii Grand Prix w większej ilości dyscyplin niż spławik  

i spinning. Kontynuować Morskie Mistrzostwa Okręgu, rozważyć poszerzenie o dyscyplinę 

gruntową (feder) wędkarstwo karpiowe, oraz zawody dla niepełnosprawnych. 

Oprócz zawodów spinningowych i spławikowych w kadencji zostały rozegrane zawody 

drużynowe metodą dowolną, drużynowe karpiowe metodą method feeder oraz zawody 

gruntowe. Od roku 2020 jest zakaz połowu dorsza i od tego momentu Okręg nie organizuje 

Morskich Mistrzostw Okręgu. W niektórych kołach organizowane są zawody dla 

niepełnosprawnych. 
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• W regulaminach imprez wędkarskich ustalić uprawnienia zwycięzców w klasyfikacjach 

końcowych poszczególnych cykli, szczególnie w zakresie prawa do reprezentowania Okręgu  

w zawodach centralnych i międzynarodowych. 

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach MPO otrzymują nominację i dofinansowanie 

do startu w MGPP. Na Mistrzostwa Polski wysyłani są Mistrzowie Okręgu we wszystkich 

rozgrywanych w Okręgu dyscyplinach.  

• W Regulaminie Okręgowego Funduszu Sportu Kwalifikowanego precyzyjnie określić rodzaje 

kosztów pokrywanych ze środków Okręgu oraz grupę osób uprawnionych do korzystania z tego 

funduszu.   

W Regulaminie Funduszu Sportu Kwalifikowanego zostały określone koszty ponoszone przez 

Okręg wysyłanych na Mistrzostwa Polski Mistrzów Okręgu. Przy pozostałych środkach  

w drugiej kolejności wysyłamy zawodników na Grand Prix Polski. 

• W budżecie sportu zapewniać środki finansowe na wymianę i uzupełnienie wyposażenia do 

organizacji zawodów wędkarskich a także na stroje reprezentacyjne z logotypem Okręgu. 

W budżecie sportu zapewnione są środki finansowe dla reprezentantów Okręgu na 

Mistrzostwa Polski. Zostały zakupione namioty z logo Okręgu, podium na zawody.  Ze względu 

na pandemie wywołaną COVID-19 w latach 2020-2021, nie odbyła się znaczna część zawodów, 

z pozostałych środków finansowych mogliśmy zabezpieczyć sprzęt niezbędny do organizacji 

zawodów (wagi, siatki, stojaki, maty karpiowe, numerki stanowiskowe), stroje dla głównych 

sędziów klasy krajowej i inne 

• Zobowiązać Okręgowy Kapitanat Sportowy do analizy wyników uzyskiwanych przez naszych 

reprezentantów w zawodach krajowych i międzynarodowych. Wnioskować do Zarządu Okręgu 

o dodatkowe gratyfikacje lub wyróżnienia dla reprezentantów Okręgu zajmujących czołowe 

miejsca w tego rodzaju rywalizacjach. 

Wyniki naszych reprezentantów na zawodach Krajowych i Międzynarodowych są analizowane, 

zawodnicy którzy zajęli wysokie miejsca zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi oraz 

finansowymi (Anna Roguska-Jurek, Piotr Orszulak, Patryk Świątkiewicz, Beata Szulczewska, 

Zbigniew Milewski, Zygmunt Gorzelańczyk). 

• Zwiększyć udział sponsorów w organizacji zawodów, celem częściowego odciążenia budżetów 

kół i Okręgu lub dodatkowego uatrakcyjnienia imprez sportowych PZW. 

W poprzedniej kadencji oraz w kończącej się obecnej kadencji w latach 2017-2019 nagrodami 

na zawody były bony. Z rabatu uzyskanego poprzez zakup bonów w sklepach wędkarskich 

wybierane były nagrody do losowania, co cieszyło się dużym powodzeniem, a skutkowało to 

obecnością zawodników do końca imprezy. W kolejnych latach po przeprowadzonej ankiecie 

wśród zawodników różnych dyscyplin, ze względu na utrudnienia realizacji bonów (lokalizacja) 

została podjęta decyzja o zmianie nagród za 6 pierwszych miejsc na nagrody pieniężne. 

• Prowadzić szkolenia, instruktarze i weryfikację sędziów wędkarskich, w celu bieżącego 

przekazywania zmian w zasadach organizacji zawodów i sędziowania w poszczególnych 

dyscyplinach. 

Przez całą kadencję prowadzone były szkolenie sędziów na klasę podstawową oraz dla 

chętnych na podniesienie klasy sędziowskiej szkolenia na sędziego okręgowego. Szkolenia te 

połączone były z instruktażem obsługi wag oraz przymiarów. Odbywały się zgodnie  

z obowiązującymi Zasadami Organizacji Sportów Wędkarskich oraz Regulaminem 

Amatorskiego Połowu Ryb. 
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• Podjąć próbę utworzenia na terenie Okręgu łowiska specjalnego z przeznaczeniem na 

organizację zawodów wędkarskich kół i Okręgu. 

Na terenie Okręgu w miejscowości Nowiniec k. Białkowa zostało stworzone łowisko specjalne 

z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich okręgowych oraz kół PZW Okręg 

Zielona Góra. Łowisko to, zostało również otwarte dla wędkujących indywidualnie. 

Wprowadzono i uchwalono Regulamin tego łowiska, jako „no kill”. Cieszy się ono ogromnym 

zainteresowaniem kół, które muszą się zapisywać, aby móc zorganizować zawody na tej 

wodzie. 

8.3 Zagospodarowanie i ochrona wód 

• Propagować zasady wypraw „na ryby” a nie „po ryby”, „złap i wypuść” oraz kształtowania 

postaw etycznego wędkowania. 

Temat zasad wypraw „na ryby „a nie „po ryby” był poruszany i omawiany podczas spotkań  

i zebrań z wędkarzami, celem zachęty i promowania takiej formy wędkowania. Wprowadzono 

w Okręgu PZW Zielona Góra dla wszystkich zawodów wędkarskich zasadę „zawody na żywej 

rybie”. W ramach propagowania niecodziennych, pozytywnych zachowań nad wodą w śród 

wędkarzy, upoważniono SSR do takiej oceny. Ocena polega na kilku krotnym stwierdzeniu 

podczas kontroli wędkarza takiej postawy, która przejawia się między innymi dbałością  

o czystość i środowisko naturalne na stanowisku wędkarskim, połów ryb wg. zasady „złów  

i wypuść”, reagowanie na przejawy nieprzestrzegania regulaminu przez wędkarzy itp. 

Wyróżniony, czy też doceniony wędkarz otrzymuje „pochwałę” poprzez wklejenie do 

legitymacji PZW znaczka „Etyczny wędkarz” W okresie od 2017r do 2021 dokonano 35 takich 

wyróżnień o czym pisemnie powiadomiono macierzyste koła wędkarzy. Podjęto również 

decyzję w oparciu o liczne zgłoszenia pisemne, monity sygnały do Okręgu, opisach i filmikach 

w mediach społecznościowych o konieczności ochrony rybostanu przed rzezią ryb na 

zimowiskach. W związku z tym wprowadzono zasadę „NO- KILL „na starorzeczach, kanałach 

portowych, portach i innych miejscach gromadzenia się ryb na zimowiskach, obowiązująca od 

01 listopada do 31 marca każdego roku. Przyjęte i wprowadzone zasady z pewności przyniosą 

w przyszłości pozytywne zmiany mentalności i nawyków u niektórych wędkarzy, że nie zawsze 

należy zabierać ryby tylko dla tego, że biorą. Z podobnym przesłaniem i na wniosek licznych 

zgłoszeń wędkarzy, lecz obowiązującą cały rok, podjęto decyzje o zasadzie wędkowania „NO- 

KILL” na kilku akwenach (zalew Świdnica, Wagmostaw w Zielonej Górze, jezioro Moczydło koło 

Osiecznicy), co jak się okazuje zostało przyjęte przez wędkarzy różnie tj. wg. przysłowia „jeszcze 

się taki nie narodził co by wszystkim dogodził”. Takie formy wędkowania będą sprawdzianem 

do wypracowania określonych nawyków i zachowań, a to w przyszłości pozwoli na odejście od 

zakazów czy nakazów.  

• Dążyć do utrzymania stanu posiadania użytkowanych wód lub jego zwiększenia o wody 

atrakcyjne wędkarsko wystawione do sprzedaży lub dzierżawy, po wykazaniu zainteresowania 

członków lokalnych kół PZW. 

• Kontynuować działania w kierunku finalizacji wykupu gruntów pod ośrodkami zarybieniowymi. 

Po uzyskaniu prawa własności zrealizować wstrzymane decyzje inwestycyjne związane  

z ogrodzeniem stawów, instalacji monitoringu, zakupu silosów na paszę oraz dalszej 

modernizacji tej bazy i jej wyposażenia. 

Okręg PZW w Zielonej Górze utrzymał prawie wszystkie posiadane wody. W wyniku decyzji 

RDOŚ wprowadzono zakaz przebywania na terenie ochrony gatunkowej żółwia błotnego tj. na 

starorzeczu Wójciki. Jest to jedyna woda, którą utraciliśmy w mijającej kadencji. Natomiast 
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udało nam się w tym samym czasie pozyskać aż 95,36 ha nowych wód takich jak: Buczek 

Kąpielowy, Buczek Wojskowy, Karaś, Niwa, Perełka, Płytkie, Suchodół, Sobolice i Wełnice, 

zbiornik w Przytoku oraz żwirownia Raduszec Stary. Dokonaliśmy również zakupu 3 stawów 

hodowlanych około 9 hektarów dla potrzeb OZ. Jeden z wykupionych stawów przeznaczyliśmy 

na tzw. połowy karpiowe, gdzie odbywają zawody karpiowe organizowane przez okręg jak  

i koła PZW. Ponadto istnieje możliwość łowienie ryb w tygodniu dla wszystkich chętnych na 

zasadzie „złów i wypuść”. Teren stawów oraz dodatkowo wykupiona łąka przy stawach dla 

potrzeb przyszłej inwestycji, został w całości ogrodzony. Ogrodzenie posiada 3 bramy 

wjazdowe. Ponadto teren został zabezpieczony monitoringiem. Obecnie jesteśmy na etapie 

oczekiwania na pozwolenie na budowę obiektu magazynowo- garażowego. Zaplanowano 

również zaplecze socjalne oraz salkę (świetlicę) dla potrzeb między innymi szkółki wędkarskiej 

z Lubska o powierzchni dla 30 osób, która z pewnością może być również wykorzystana przez 

miejscowe koła PZW. Bardzo ważnym przedsięwzięciem było dokonanie wykupu gruntów  

w OZ Trzebule z uwzględnieniem wykupu gruntów przyległych do OZ. Taka sytuacja  

z pewnością ułatwi zaplanowanie inwestycji na tym terenie. Odstąpiliśmy od deklaracji wykupu 

terenu OZ Zabór z uwagi na ofertę zbyt drogą, przy niskiej wycenie własności Zarządu 

Głównego (obiekt mieszkalny, garaże budowle wodne- mnichy). Ponadto Ośrodek wykazuje co 

roku bardzo niską produkcję narybku, a nakłady, koszty przewyższały zyski z uwagi na braki 

zasilania stawów w wodę. Temat braku wody istnieje od początku dzierżawy OZ. Produkcja 

uzależniona od sprzyjającego roku w dostępności do wody. Prowadzone badania i analizy przez 

wyspecjalizowane instytucje wykazały, że teren OZ Zabór jest niekorzystny do gromadzenia 

wody w okresach suszy, a przy ogólnym spadku wód gruntowych ten stan się jeszcze pogarsza. 

W związku z tym poczekamy na dalszy przebieg oferty po zakończonym okresie dzierżawy 

terenu OZ. Reasumując temat OZ stwierdzamy, że najważniejsze zagadnienia własności 

gruntów, a więc te na których nam najbardziej zależało mamy uregulowane. Nawiązując do 

wykupu gruntów, a więc tematów nie uregulowanych w przeszłości warto podkreślić  

o podjęciu działań dot. wykupu gruntów pod garażami przy ul. Kukułczej w Zielonej Górze. 

Temat wykupu przeciągał się w czasie z uwagi na roszczenia miasta do garaży. Brak 

jednoznacznych dowodów własności garaży przy lekceważącym podejściu do tematu ZG PZW, 

wymusił Zarząd Okręgu do skierowania sprawy do Sądu, która została wygrana. Obecnie 

jesteśmy w trakcje finalizowania wykupu gruntów pod garażami. 

• Poszukiwać rozwiązań zwiększenia produkcji własnego materiału zarybieniowego poprzez 

zwiększenie powierzchni stawów lub zabiegi w celu podniesienia wydajność produkcji. 

Produkując materiał zarybieniowy na ośrodkach Okręgu staramy się o jak najlepsze 

wykorzystanie potencjału stawów. Stosujemy do tego celu zabiegi wykaszania roślinności 

naczyniowej, nawożenia stawów, odmulania rowów głównych, faszynowania grobli 

i zwiększania ilości karmisk. W okresie letnim przy intensywnym chowie w OZ Trzebule dla 

poprawy wydajności produkcji stosujemy napowietrzacze wody. Areał stawów produkcyjnych 

po zakupie OZ w Nowińcu wzrósł o 6,1 ha, co w znaczny sposób przekłada się na wyniki 

produkcji własnego materiału zarybieniowego. 

• Po uzyskaniu prawa własności do gruntów pod stawami Ośrodka Zarybieniowego w Zaborze 

przygotować rozwiązania związane z budową dodatkowych zasileń w wodę głównych stawów 

produkcyjnych. 

W mijającej kadencji wystąpiliśmy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wykup 

gruntów położonych na terenie OZ w Zaborze. Wycena jaką otrzymaliśmy przewyższała nasze 

oczekiwania. Ponadto remont stawów wymagałby przeznaczenia na ten cel znacznych 
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środków finansowych. Uwzględniając również fakt obniżającego się każdego roku poziomu 

wód gruntowych, uniemożliwiający zapewnienie odpowiedniej ilości wody do produkcji 

podjęto decyzję, iż wykup gruntów byłby inwestycją nieopłacalną. Do momentu upłynięcia 

umowy dzierżawy prowadzony jest tam chów ekstensywny. 

• Dążyć do ukierunkowania produkcji ośrodków zarybieniowych Okręgu na materiał 

zarybieniowy wynikający z potrzeb i zapisów w operatach. Stopniowo ograniczać zakupy 

zewnętrzne materiału zarybieniowego.  

Materiał zarybieniowy produkowany w naszych ośrodkach zarybieniowych w całości 

przeznaczony jest na zarybienia wód będących w użytkowaniu Okręgu. Nakłady na zarybienia 

poszczególnych wód wynikają z zapisów operatów rybackich i obejmują różne gatunki ryb,  

w tym takie, których nie możemy sami wyhodować z uwagi na brak odpowiednich warunków. 

Ponadto przy tak wysokiej produkcji ryb z hektara chów gatunków o większym 

zapotrzebowaniu tlenowym jest niemożliwy. Hodowla takich gatunków jak chociażby pstrąg 

czy lipień wymagałaby inwestycji w postaci wybudowania wylęgarni, przy jednoczesnym 

zapewnieniu odpowiednich warunków do podchowu. Produkowany w naszych ośrodkach 

materiał zarybieniowy przeznaczony jest na obligatoryjne zarybienia użytkowanych wód takimi 

gatunkami jak karp, lin, karaś pospolity i jaź. W przypadku pozostałych gatunków jesteśmy 

zmuszeni do ich zakupu u innych producentów.  

• Wprowadzić „Okręgowy dzień sprzątania wód” lub „Tydzień sprzątania wód” na wzór dnia 

„Sprzątania Świata”. Dokumentować i upubliczniać wyniki sprzątania linii brzegowych wokół 

akwenów.  

Biuro Okręgu podjęło inicjatywę, każdy wtorek miesiąca dniem gospodarczym uwzględniający 

miedzy innymi sprzątanie linii brzegowej naszych wód. Do sprzątania zapraszano członków 

zarządu i miejscowych wędkarzy. Podczas tej inicjatywy udało się posprzątać kilkanaście miejsc 

między innymi: jezioro Sina Woda, wyrobisko Gryżyce, Zabór, odcinek rzeki Odry w rejonie 

Cigacic itp. Wprowadzona na początku kadencji ocena kół, która w założeniach między innymi 

zakładała określone punkty za podejmowanie inicjatyw w sprzątaniu linii brzegowych naszych 

wód, spowodowała znaczną inicjatywę i zaangażowanie w tym zakresie. Koła PZW mobilizowały 

się wobec problemu sprzątania, co pozytywnie wpłynęło na czystość nad naszymi wodami. 

Problem z obostrzeniami wynikającymi najpierw z zakazu wstępu do lasów z uwagi na ASF,  

a następie obostrzeniami wynikającymi z COVID- 19 znacznie utrudniły w podejmowaniu 

dalszych inicjatyw dot. sprzątania wód. Reasumując temat w dalszym ciągu jest aktualny  

i wymaga wypracowania stałych zasad. 

• Ograniczyć odłowy sieciowe do gatunków nie wędkarskich (sielawy) a odłowy kontrolne do 

niezbędnego minimum wynikającego z obowiązku wywiązania się z umów z RZGW, zapisów w 

operatach rybackich oraz zachowania równowagi gatunkowej i ilościowej rybostanów. 

W mijającej kadencji oprócz połowów o charakterze kontrolnym, wynikających z zapisów 

operatów rybackich, dokonywaliśmy jedynie odłowu gospodarczych sielawy na jeziorze 

Trześniowskim. 

• Zabiegać o wszelkie dostępne formy dofinasowania produkcji rybackiej z funduszy unijnych  

i celowych funduszy krajowych. 

Na naszym terenie działania Okręgu brak jest grup rybackich, którym przypisane są tego typu 

finansowania. 
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• Kontynuować inicjatywę programową obecnego Zarządu „Baza SSR w każdym powiecie”. 

Pomieszczenia dla SSR udostępniać na organizację walnych zgromadzeń kół PZW z danego 

rejonu oraz zebrania rad rejonów.  

Konieczność podejmowania działań dotyczących budowy Stanic Wędkarskich dla potrzeb SSR 

i lokalnych kół PZW został przyjęty na ostatnim OZD. Inicjatywa dobrze odbierana i oczekiwana 

przez miejscowych wędkarzy, a szczególnie przez strażników SSR dla których przede wszystkim 

na służyć taki obiekt. Baza, Stanica to miejsce do nie skrępowanych spotkań, narad, szkoleń 

itp. Takie miejsca wyzwalają więzi, przynależności do określonej grypy, koleżeństwo, łączenia 

się do wspólnych działań na rzecz ochrony wód. Ponadto tego typu obiekty z całą pewnością 

przyczynią się do lepszej organizacji pracy dla dobra wędkarzy i PZW. Nowo wybudowana 

Stanica SSR w Krośnie Odrzańskim jest tego dobrym przykładem. Zaangażowanie miejscowych 

kół PZW w powstanie obiektu, wyposażenie, wystrój tego obiektu dowodzi o trafności decyzji 

i w pełni zaspakaja lokalne i nie tylko lokalne potrzeby. Dla przykładu obiekt był 

wykorzystywany przez ZO gdzie zorganizowano między innymi spotkanie tzw. Porozumienia 

Polsko – Niemieckiego, posiedzenie Zarządu Okręgu w tym spotkanie wigilijne, spotkanie 

Rejonu PZW Żary z udziałem delegatów na OZD. Temat jedna „BAZA SSR” w powiecie jak 

najbardziej wskazana i potrzebna. Najważniejsze aby głęboko przemyśleć lokalizację  

i wykorzystanie takiej BAZY, która winna być poparta lokalnie przez środowisko wędkarskie.  

• Wprowadzić obowiązek opieki kół nad użytkowanymi przez Okręg wodami, w myśl zasady 

„każde koło opiekunem wody”. 

Temat w dalszym ciągu aktualny i wymagający weryfikacji. Nie wszystkie koła mimo obowiązku 

opiekuje się wodą. Są koła które posiadają wodę pod pieką tylko z nazwy, a więc opieka 

pozorowana. Wymuszanie opieki nad wodą poprzez wskazanie przez OKZiOW nie zawsze jest 

respektowane i wcielane w życie. Wydaje się oczywiste, że nie może być koła, które nie posiada 

wody pod opieką, gdyż jest to negatywnie odbierane przez te koła, które taką opiekę posiadają. 

Przywileje dla kół posiadających wody pod opieka np. pierwszeństwo rezerwacji zawodów na 

wodzie pod opieką jak najbardziej pożądane.  

• Doskonalić działania Społecznej Straży Rybackiej poprzez: 

- systematyczne oceny i weryfikację strażników z ilości na jakość; 

- prowadzenie cyklicznych szkoleń z udziałem przedstawicieli PSR; 

- rozwijanie wykorzystania na coraz szerszą skale programu „Wędkarz” i jego 

aktualizacji; 

- doskonalenia systemu gratyfikacji dla najlepszych strażników; 

- stałe doposażanie grup w sprzęt i niezbędne wyposażenie.  

• Wprowadzania zasady terenowy samochód służbowy dla SSR w każdym powiecie. 

Społeczna Straż Rybacka jak sama nazwa mówi to nie obowiązek lecz wola i chęć realizacji 

zadań. Natomiast osoby skupione w SSR cechują się chęcią czynienia dobra, dbałością  

o ochronę wód i środowiska naturalnego. Charakter społeczny wynika również  

z bezinteresownego działania dla dobra ogółu, a więc wędkarzy. Weryfikacja i ocena 

strażników to praca ciągła, która najbardziej uwidacznia się podczas bezpośrednich interwencji 

w terenie. Bardzo często znaczna część strażników dokonując samooceny odchodzi z szeregów 

SSR. Głównym powodem weryfikacji to mała ilość godzin poświęconych na patrole i kontrole, 

powód brak czasu lub praca zawodowa utrudniająca zaplanowanie włączenia się w rytm 

działań patroli. Zachowania wędkarzy nad wodami, zastraszanie strażników, ubliżanie im, 

zniechęca również do kontynuacji udzielania się w pracach SSR. Na początku każdego roku  

w każdym powiecie prowadzone są szkolenia SSR przy udziale Państwowej Straży Rybackiej. 
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Ogółem w kadencji 2017-2021 przeprowadzono 24 szkolenia, 8 spotkań z komendantami SSR 

i kierownikami grup w których brali udział bardzo często przedstawiciele lokalni 

przedstawiciele PSR, Policji, Straży Leśnej. Zorganizowano dwa spotkania w roku 2018 i 2019) 

z udziałem przedstawicieli organów wojewódzkich PSR, Policji, Lasów Państwowych, celem 

wypracowania warunków współpracy i współdziałania w ochronie wód i środowiska 

naturalnego. Działania podejmowane przez SSR wymagają coraz to nowszych rozwiązań w tym 

bardziej intensywne wykorzystanie systemu programowego „wędkarz”. Zakup dodatkowych 

smart fonów i wysoko zaawansowanego sprzętu (noktowizory, kamery termowizyjne, aparaty 

znacznie ułatwia pracę SSR i włączenie zebranej dokumentacji do systemu. Mobilizacja pracy 

SSR, zachęta do realizacji zadań wynikała również z odpowiedniego wyposażenia, które ułatwia 

wykonywanie zadań, chroni przed zagrożeniami dla życia i zdrowia strażników. Zakup 

używanych, lecz sprawnych samochodów terenowych znacznie ułatwiają dojazd do różnych 

miejsc prowadzonych kontroli. Obecnie posiadamy 6 samochodów terenowych, wymagane są 

dalsze zakupy dla powiatu Żary i Żagań. Zachęta do lepszej bardziej wydajnej pracy SSR do 

mimo wszystko stałe na określonych warunkach gratyfikacje dla najlepszych strażników. 

Obecnie wypracowane formy wynagradzania jak: ulga w opłatach za wypracowane godziny 

kontroli, nagrody za ujawnione przestępstwa i poważniejsze wykroczenia, ujawnienie  

i wyciągnięcie sieci, zatrzymanie sprzętu kłusowniczego są wystarczające i wymagają dalszej 

kontynuacji.  

• Ukazywanie skali kłusownictwa ujawnianego przez SSR na wodach użytkowanych przez PZW 

na stronie internetowej Okręgu i w informacjach wewnętrznych i lokalnych. 

Tematy spektakularnych osiągnięć SSR były ukazywane na stronach internetowych PZW.  

• Aktywizację współpracy z Policją, Państwowa Strażą Rybacką, Strażą Leśną w zwalczaniu 

kłusownictwa i wykroczeń z ustawy o rybactwie. 

Opisano powyżej.   
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SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W KADENCJI 2017-2021 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZW w Zielonej Górze na XXVIII Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW  
w Zielonej Górze w dniu 25 czerwca 2017 r. wybrana została w składzie 8 osobowym. Tego samego 
dnia odbyła swe pierwsze posiedzenie OKR, na którym ukonstytuowała się następująco: 

1. Henryk Strzempek   Przewodniczący 
2. Henryk Skibiński  Zastępca Przewodniczącego 
3. Jan Mielżyński   Sekretarz 
4. Marek Kaiser   Członek 
5. Leszek Dziemidok  Członek 
6. Grzegorz Nowak  Członek 
7. Marian Olejniczak  Członek 
8. Grzegorz Rusek   Członek 

Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej, która swą działalność wykonuje  

w oparciu o Statut PZW, Regulamin Komisji Rewizyjnych, Regulamin Organizacyjny Kół PZW, roczne 

plany pracy oraz realizowała zadania wynikające z bieżących potrzeb. 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Delegaci. 

Okręg PZW w Zielonej Górze jest jednym z większych Okręgów w strukturach Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Polsce. Zrzeszamy ponad 27 tys. wędkarzy skupionych w 105 kołach i tak: 

Rok 2017 – 23.368 członków w 107 kołach, rok 2018 – 24.917 członków w 107 kołach, rok 2019 – 

26.215 członków w 105 kołach, rok 2020 – 26.670 członków w 105 kołach, rok 2021 – 27.200 członków 

w 105 kołach. 

W minionej czteroletniej kadencji Okręgowa Komisja Rewizyjna PZW w Zielonej Górze odbyła 34 

posiedzenia połączonych z kontrolami tematycznymi przy średniej frekwencji 87, 5% oraz 

przeprowadziła 4 kontrole w kołach wynikające ze złożonych skarg przez wędkarzy na działalność 

Zarządów Kół. Ponadto przedstawiciel OKR uczestniczył w rocznej inwentaryzacji znaków 

wartościowych oraz rozliczenia kasy Okręgu na koniec roku. Przewodniczący OKR uczestniczył we 

wszystkich posiedzeniach Zarządu Okręgu, a informacje z tych posiedzeń przekazywał członkom 

komisji rewizyjnej. 

Posiedzenia połączone z kontrolami dotyczyły między innymi: 

• Wniosku Pana Michała Motowidełki o unieważnienie XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów 

PZW w Zielonej Górze. 

• Organizacji szkoleń członków Komisji Rewizyjnych w Kołach. 

• Kontroli opłacania składek członkowskich przez Władze i Organy Kół. 

• Kontroli bilansu, sprawozdań finansowych Okręgu za poszczególne lata. 

• Wyników kontroli Okręgu przez Główną Komisję Rewizyjną w Warszawie. 

• Wniosku Zarządu Okręgu PZW w Zielonej Górze o zbadanie rozliczenia inwestycji – budowy 

stanicy wędkarskiej w Lubrzy. 

• Kontroli Ośrodków Zarybieniowych Okręgu oraz łowisk specjalnych prowadzonych przez Koła 

PZW. 
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• Kontroli dokumentacji z rozliczenia zawodów wędkarskich na szczeblu Okręgu oraz wybranych 

losowo Kołach PZW, oraz wypracowania jednolitych zasad rozliczenia zawodów wędkarskich 

• Informacji o wykonaniu uchwały ZO w sprawie obowiązku utworzenia kont bankowych przez 

Koła.  

• Dystrybucji i rozliczeń znaków wartościowych 

• Zagospodarowania ośrodka zarybieniowego i łowiska w Nowińcu. 

• Realizacji inwestycji budowy stanicy wędkarskiej w Krośnie Odrzańskim. 

• Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej w kołach PZW w związku z skargami wędkarzy na 

nieprawidłowości w gospodarce finansowej  

Okręgowa Komisja Rewizyjna na swych posiedzeniach szczegółowo omawiała i analizowała wszystkie 

wyniki przeprowadzonych kontroli i interwencji, a konkretne wnioski zalecenia przekazywano na 

piśmie Prezesowi Zarządu Okręgu i innym zainteresowanym osobą. 

OKR nie znalazła podstaw do unieważnienia XXVIII Zjazdu Delegatów jak wnioskował Pan Motowidełko, 

taka decyzja została potwierdzona przez Zarząd Główny PZW.  

W związku ze znacznymi zmianami w składach organów, wyborem nowych ludzi zorganizowano 

szkolenie w Rejonach dla wszystkich Komisji Rewizyjnych w celu przybliżenia tematyki prac KR oraz 

zasad prowadzenia kontroli. Nie wszyscy, bo tylko 65% członków KR było zainteresowanych 

szkoleniami. OKR postanowiła pomóc KR i opracował wzór protokołu – sprawozdania z prac KR, jaki 

powinien być przygotowany na Walne Zgromadzenia. Wzór tego sprawozdania większość KR 

wykorzystywała przygotowując sprawozdania za poszczególne lata. 

Dużo uwagi OKR poświęciła kontroli terminowego opłacania składek członkowskich przez władze  

i organy w kołach. Początkowo było to trudne do ustalenia, bo musiano porównać wykazy władz  

i organów z poszczególnych kół z listami wpłat prowadzonych przez skarbników nie zawsze starannie  

i czytelnie. W wyniku kontroli stwierdzono, że w 14 kołach członkowie władz jak i organów nie opłacili 

składek członkowskich w terminie określonym w Statucie PZW, czyli tym samym przestali być 

członkami tych władz i organów. Na wniosek OKR w trybie pilnym zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu PZW 

Zarząd Okręgu zobowiązał koła do uzupełnienia swych składów. Był to sygnał dla Władz Zarządu 

Okręgu do bardziej wnikliwej kontroli w tym zakresie. Dlatego OKR we wnioskach z przeprowadzonej 

kontroli zobowiązało Zarząd Okręgu do opracowania jasnego sposobu kontroli opłacania składek przez 

władze i organy kół. Taki system funkcjonuje tylko musi być egzekwowany od Zarządów Kół,  

a pracownicy biura szybko muszą reagować na wszelkie nieprawidłowości. 

Kontroli poddano ośrodki zarybieniowe i łowiska specjalne prowadzone przez Okręg i koła PZW  

w wyniku, której stwierdzono, że ośrodki w Zaborze i Trzebuli są niedoinwestowane, główną przyczyną 

są nieuregulowane gruntowe sprawy własnościowe blokujące inwestycje szczególnie dla poprawy 

warunków sanitarnych i technicznych przy odłowach. Łowiska specjalne prowadzone przez koła  

w ramach działalności gospodarczej dochody z tej działalności przeznaczają na bieżące utrzymanie 

(opłaty, materiały, zarybienia) natomiast minimalne dochody z tej działalności na koniec roku 

przekazują na działalność statutową tych kół. OKR zaleciła Zarządowi Okręgu powołanie zespołu ds. 

łowisk specjalnych zgodnie z Uchwałą ZO nr 5/02/2013 w sprawie zatwierdzenia „Ramowych zasad 

prowadzenia łowisk specjalnych prze Koła PZW Okręgu w Zielonej Górze”, który będzie kontrolował  

i nadzorował łowiska specjalne. 

Bardzo dużo czasu Okręgowa Komisja Rewizyjna poświęciła sprawie budowy stanicy wędkarskiej  

w Lubrzy zgodnie z uchwałą nr 11/11/2017 z 13 listopada 2017 w tej sprawie. Swe prace rozpoczęła od 

kontroli uchwał ZO w sprawie zwiększenia kosztów budowy stanicy wędkarskiej, do których OKR nie 
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miała uwag, gdyż poparte były kosztorysami pozytywnie zaopiniowanymi przez komisję finansową.  

W następnej kolejności zapoznano się z opinią biegłego sądowego powołanego przez ZO w celu 

sprawdzenia prawidłowości wykonanych robót budowlanych. Z opinii wynikało jednoznacznie, że 

roboty wykonawcy wykonali nie prawidłowo i nie rzetelnie, a nadużycia i niedociągnięcia należy 

wyegzekwować od wykonawców. O prowadzonych rozmowach w tej sprawie poinformował OKR Dyr. 

Biura na posiedzeniu 29 maja 2018 r., oraz przekazał informację, że Prokuratura Rejonowa w Zielonej 

Górze prowadzi postępowanie w sprawie Lubrzy, o sygn. akt. PR2Ds.251.2017. Na podstawie 

zgromadzonego materiału OKR postanowiła wystąpić z wnioskiem do ZO o powołanie niezależnego 

biegłego, który zbada cały proces prowadzonej inwestycji w Lubrzy i odpowie na pytanie czy podczas 

wykonania tej inwestycji popełniono błędy, jeśli tak, to jakie. Te wyjaśnienia miały uniknąć pomówień 

i oskarżeń w tym zakresie. Wniosek został przyjęty i powołano komisję do wyboru biegłego. Na 

posiedzeniu ZO w dniu 05 listopada 2018 r., jeden z członków tej komisji śp. kol. E. Zankowicz 

poinformował, że po zasięgnięciu opinii prawnej, wg której ekspertyza przed zakończeniem czynności 

prokuratorskich nie będzie miała żadnej wartości, podjął decyzję o wstrzymaniu się z powołaniem 

biegłego do ich zakończenia. 

W związku z brakiem możliwości technicznych, brakiem opinii biegłych niezależnych i tych  

z prokuratury, które pozwoliłyby jednoznacznie odpowiedzieć na ustalenia zawarte w toku 

dotychczasowych czynności kontrolnych OKR postanowiła zawiesić czynności kontrolne do czasu 

otrzymanie nowych materiałów w tej sprawie, o czym poinformowała Zarząd Okręgu. O tych 

wszystkich sprawach dotyczących Lubrzy OKR informował Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną 

w Warszawie. 

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze postanowieniem znak: PR 2 Ds.103.2020 z dnia 30.10.2020 r. 

umorzyła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez dyrektora biura i inspektora nadzoru 

przy budowie stanicy wędkarskiej w Lubrzy. Prokuratura tym postanowieniem umorzyła wszelkie 

sprawy, które w sprawie Lubrzy zostały podnoszone, opisywane oraz szkalowały władze i organy 

Okręgu PZW w Zielonej Górze. 

OKR na podstawie tego postanowienia nie wznowiła dalszych czynności kontrolnych w sprawie Lubrzy. 

Budynek Stanicy Wędkarskiej w Lubrzy jest eksploatowany prawidłowo zgodnie z przeznaczeniem,  

a sam obiekt wewnątrz oraz na zewnątrz z przyległym terenem jest zadbany, co zostało potwierdzone 

podczas ostatniej kontroli 22-06-2021. 

Kontroli poddano dokumentację z organizacji zawodów i imprez wędkarskich na szczeblu Okręgu oraz 

losowo wybranych kół PZW. Ustalono, że dokumentacja w kołach jest niestaranna, nie zawiera 

protokołów z wydanych nagród oraz wykazu startujących zawodników, co w znacznym stopniu 

utrudnia ustalenie czy było to współzawodnictwo czy zwykłe rozdawnictwo nagród. Wspólnie  

z Zarządem Okręgu, przy aprobacie odpowiednich komisji opracowano wzory protokołów z organizacji 

zawodów i imprez wędkarskich przez koła PZW i ZO oraz opracowano dokument pod nazwą Zasady 

rozliczenia zawodów wędkarskich obowiązujące w Okręgu PZW Zielona Góra, które zostały przyjęte 

uchwałą ZO i obowiązują od 01 stycznia 2020 r. 

W minionej kadencji Zarząd Okręgu realizował dwie inwestycje o znacznej wartości. Zakupiono działkę 

z trzema stawami, na których prowadzono hodowlę ryb w Nowińcu. Na bazie tych stawów utworzono 

ośrodek zarybieniowy z dwoma stawami, a jeden staw zagospodarowano jako łowisko karpiowe 

przeznaczone dla wędkarzy łowiących w zorganizowanych grupach oraz indywidualnie. Takie łowisko 

było oczekiwane przez wędkarzy od dawien dawna. Natomiast przy ośrodku zarybieniowym powstaną 

magazyny, garaże, pomieszczenia socjalne i inne obiekty niezbędne do prowadzenia tego ośrodka. Cały 
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obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Drugą inwestycją była budowa stanicy wędkarskiej w Krośnie 

Odrzańskim, której budowę ZO rozpoczął i prowadził bogatszy o doświadczenia z budowy stanicy  

w Lubrzy. Powołano czteroosobową komisję, która z ramienia Okręgu nadzorowała całą inwestycję 

podzieloną na etapy, które rozliczano po ich zakończeniu. Budowę zakończono w październiku 2021 r. 

Koła PZW Rejonu Krosno w znaczący sposób przyczyniły się do wyposażenia tego obiektu w niezbędny 

sprzęt i materiały. 

Ponadto OKR zmuszona była do prowadzenia kontroli w kołach PZW związanych ze skargami wędkarzy 

na pracą Zarządów oraz nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem i finansami. Takie kontrole 

przeprowadzono w Kołach Cybinka, Gozdnica, Kargowa nr 2, Zielona Góra nr 12. Wynikiem 

przeprowadzonych kontroli były wnioski skierowane do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu w sprawie 

wszczęcia postępowań dyscyplinarnych oraz jeden wniosek o rozwiązanie koła. 

Składane był również wnioski i skargi dotyczące Kół Żary nr 2, Leszno Górne, Gubin nr 2, Zielona Góra 

nr 5 i nr 17, które udało się załatwić pozytywnie po kontrolach przeprowadzonych przez Komisje 

Rewizyjne tych Kół. 

Zarząd Okręgu PZW w Zielonej Górze pracował w oparciu o powołane komisje problemowe składające 

się z członków Zarządu i inne powołane osoby. Przewodniczący tych komisji sprawozdania ze swych 

działalności składali na posiedzeniach ZO. Generalnie komisje pracowały bardzo dobrze przy dużym 

zaangażowanie członków komisji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Komisja ds. Młodzieży pod 

kierownictwem kol. Grzegorza Rutkowskiego i Komisja ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód 

kierowana przez kol. Czesława Kołodziejczaka i kol. Zdzisława Kowalskiego. Na negatywną ocenę 

zasługuje Komisja ds. pozyskania środków zewnętrznych, która nie pozyskała znacznych środków 

zewnętrznych na działalność statutową Okręgu.  

Pozytywnie należy ocenić działalność 8 Rejonów, które są łącznikiem pomiędzy Zarządem Okręgu,  

a Zarządami Kół i wędkarzami. Rejony funkcjonują w oparciu o Regulamin Organizacyjny Rejonu 

Okręgu PZW w Zielonej Górze zatwierdzony uchwałą ZO nr 1/3/2019. 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZW w Zielonej Górze w minionej kadencji pracowała w trudnym okresie 

trwającej pandemii. Ograniczona została nam możliwość normalnych posiedzeń, spotkań i kontroli. 

Mimo obostrzeń w kontaktach w roku 2020 i 2021 udało się nam zrealizować główne zadania określone 

w planie pracy. Niektóre decyzje musiały być podejmowane w głosowaniach elektronicznych po 

dostarczeniu na pocztę elektroniczną materiałów wszystkim członkom OKR.  

Pozytywnie należy ocenić współpracę OKR z Biurem ZO, a w szczególności z Dyrektorami Biura, byłym 

kol. Wojciechem Raunke i obecnym kol. Beatą Gacek, która tę funkcję pełni od 1 kwietnia 2020 r. 

Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do prowadzonych czynności, OKR otrzymywała w terminie 

od wszystkich podległych im pracowników biura.  

W imieniu OKR pragnę podziękować Zarządowi Okręgu, Dyrektorom Biura, pracownikom Biura za 

współpracę, a w szczególności Kolegom z Komisji za ich duże zaangażowanie w pracach OKR, które 

służyły dla dobra braci wędkarskiej. 

        Przewodniczący OKR 

         Henryk Strzempek 
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SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO W KADENCJI 

2017- 2021 

 

Obradujący w dniu 25 czerwca 2017 roku w Drzonkowie XXVIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego 

Związku Wędkarskiego wybrał Okręgowy Sąd Koleżeński, który ukonstytuował się następująco: 

1. Przewodniczący  - Julian Andrzejewski    /Sulechów/ 

2. Z-ca przewodniczącego  - Zbigniew Bohatkiewicz   /Żary/ 

3. Sekretarz    - Władysław Paradziński   /Zielona Góra/ 

4. Członek    - Jan Gajek    /Małomice/ 

5. Członek    - Ryszard Napierała   /Świebodzin/ 

6. Członek    - Paweł Omachel    /Nowa Sól/ 

7. Członek    - Jan Taberski     /Gubin/ 

8. Członek    - Maciej Zielenda    /Wolsztyn/  

Z Okręgowym Sądem Koleżeńskim współpracował powołany przez Zarząd Okręgu PZW rzecznik 

dyscyplinarny kol. Ryszard Franiszyn / Szczawno, a po jego odwołaniu powołany rzecznik kol. Andrzej 

Nuckowski /Zielona Góra/. 

Obsługę OSK z ramienia biura ZO PZW, prowadziła Beata Gacek, a następnie Agnieszka Zarzycka. 

Posiedzenia plenarne Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w latach 2017-2019 odbywały się zgodnie  

z opracowanymi i zatwierdzanymi planami pracy na każdy rok, po dwa w każdym roku oraz posiedzenia 

ponad planowe w przypadku, kiedy zaistniała taka potrzeba. 

Wyjątek stanowił lata 2020 - 2021, kiedy ogłoszono pandemię wprowadzając zakazy spotkań. 

Każdorazowo w posiedzeniach OSK brał udział rzecznik dyscyplinarny Zarządu Okręgu. 

Okręgowy Sąd Koleżeński w minionej kadencji przeprowadził 1 szkolenie w Rejonie Sulechów,  

w wyniku którego wybrano tam Międzykołowy Sąd Koleżeński, do którego przystąpiły wszystkie koła 

PZW Rejonu III. Drugi taki jest w Gubinie dla tamtejszych kół.  

Pozostałe Rejony nie powołały sadów międzykołowych i we wszystkich kołach istnieją sądy kołowe. 

Dla jasności sprawy, informujemy, że w poprzedniej kadencji mieliśmy 8 sądów międzykołowych, do 

których przystąpiło 60kół Okręgu. W minionej kadencji OSK rozpatrywał sprawy działaczy kół i ich 

statutowych organów, co za poszczególne lata przedstawia się następująco: 

• Rok 2017 – 4 rozprawy 

• Rok 2018 – 5 rozpraw 

• Rok 2019 – 1 rozprawa 

• Rok 2020 – 1 rozprawa. 

• Rok 2021 – 0 rozpraw 

W wyniku przeprowadzonych rozpraw wymierzono następujące kary: 

• Upomnienia – 2 

• Nagany – 3 

• Zawieszenie w prawach członka – 3. 

W trzech przypadkach postąpiono następująco: 
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• Utrzymano w mocy odmowę Rzecznika Dyscyplinarnego 

• Uznano winnym, lecz na podstawie §16 ust 4 Statutu PZW odstąpiono od orzekania kary, 

• Oddalono wniosek o zatarcie kary po roku od jej odbycia. 

Do najczęstszych wykroczeń należały: 

• Nadużycia finansowe w kole PZW w Cybince 

• Słowne pomówienia i obrażania 

• Łamanie zasad koleżeństwa i Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. 

Jako Okręgowy Sąd Koleżeński nie możemy odnieść się do działalności sądów kołowych  

i międzykołowych dlatego, że nie przekazują one sprawozdań ze swojej działalności pomimo takiego 

obowiązku. 

Składały one jednak sprawozdania na swoich Walnych Zgromadzeniach w kołach, bo taki mają 

statutowy obowiązek. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Zielonej Górze dnia 30.06.2021 roku. 

 

Za Okręgowy Sąd Koleżeński 

Polskiego Związku Wędkarskiego 

w Zielonej Górze 

Julian Andrzejewski 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego 
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PROGRAM DZIAŁANIA OKRĘGU PZW W ZIELONEJ GÓRZE NA LATA 2022-2025 

 

Założenia programowe na nową kadencję przedstawiamy w podziale na główne dziedziny działalności 

Okręgu: 

• działalność organizacyjna i finansowa 

• sport 

• praca z młodzieżą 

• zagospodarowanie i ochrona wód 

Program działania Okręgu PZW w Zielonej Górze na lata 2022-2025 

1. Działalność organizacyjna i finansowa Okręgu: 

1.1 Utrzymywanie składki na ochronę i zagospodarowanie wód na poziomie zapewniającym 

właściwe funkcjonowanie Okręgu w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód  

1.2 Utrzymać stan ilościowy członków na dotychczasowym poziomie, poprzez kontynuowanie 

zniżek w składkach dla kobiet i najmłodszych, w celu zachęcania całych rodzin do wspólnego 

spędzania czasu nad wodą z wędką 

1.3 Po wyjaśnieniu kwestii przejmowania obwodów rybackich przez Wody Polskie i związane  

z tym zagrożenia powrócić do zawierania porozumień dwustronnych i porozumienia Strefy I 

1.4 Kontynuować współpracę z Okręgiem Gorzów w celu stworzenia korzystnych warunków dla 

wędkujących w obydwu Okręgach 

1.5 Umacniać rolę Rejonów poprzez to, iż każdy Rejon ma swoich przedstawicieli w Zarządzie 

Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowym Sądzie Koleżeńskim 

1.6 Zabezpieczać rezerwy środków finansowych w budżecie Okręgu na kontynuację 

porządkowania spraw majątkowych Okręgu związanych z wykupem lub zmianą klasyfikacji 

gruntów. 

1.7 Doprowadzenie do obrotu bezgotówkowego poprzez wprowadzanie terminali  

w zainteresowanych kołach, przelewy środków za sprzedaż znaków bezpośrednio na 

rachunek Okręgu lub koła 

1.8 Umożliwienie wędkarzom opłacania składek drogą elektroniczną i pobieranie zezwoleń na 

telefon wraz z elektronicznym wypełnianiem rejestru połowu 

1.9 kontynuowanie wyposażania kół w sprzęt elektroniczny – komputery, w celu usprawnienia 

przepływu informacji i dokumentów oraz aktualizacji bazy członków PZW 

1.10 aktualizacja bazy danych członków PZW na platformie wędkarz.pzw.pl w celu weryfikacji 

uprawnień 

1.11 kontynuowanie komunikacji z kołami drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty na 

serwerze PZW 

1.12 aktualizacja strony internetowej i zamieszczanie informacji z życia kół i Okręgu w social 

mediach 

1.13 Udzielać pomocy kołom i klubom wędkarskim w korzystaniu z dotacji i subwencji w ramach 

zadań i naborów ogłaszanych przez jednostki administracji państwowej lub jednostki 

samorządu terytorialnego. 

1.14 Współpracować ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi 

propagowaniem wędkarstwa jako czynnika współuczestniczącego w działaniach na rzecz 

rekreacji i rozwoju społeczności lokalnych. 
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2. Sport: 

2.1 Kontynuować podnoszenie poziomu atrakcyjności zawodów wędkarskich organizowanych  

na szczeblu kół i Okręgu. 

2.2 Zobowiązać Okręgowe Kolegium Sędziów do przeprowadzania szkoleń połączonych  

z instruktarzem dla chętnych na sędziów wędkarskich oraz weryfikować już przeszkolonych, 

przekazywanie zmian w regulaminach okręgowych i krajowych w różnych dyscyplinach. 

2.3 Zobowiązać Okręgowy Kapitanat Sportu do uwzględnienia w kalendarzu imprez zawodów  

dla seniorów. 

2.4 Kontynuować uwzględnianie w budżecie sportu środki finansowe na wymianę i uzupełnianie 

wyposażenia niezbędnego do organizacji zawodów wędkarskich a także na stroje 

reprezentacyjne z logotypem Okręgu. 

2.5 Utrzymać w kontynuacji precyzyjne określanie w Regulaminie Okręgowego Funduszu Sportu 

Kwalifikowanego rodzaje kosztów pokrywanych ze środków Okręgu oraz grupę osób 

uprawnionych do korzystania z tego funduszu. 

2.6 Podjąć próby przystosowania łowisk w celu ułatwienia organizację zawodów wędkarskich. 

2.7 Kontynuować działania w celu zwiększenia udziału sponsorów w organizacji zawodów, celem 

częściowego odciążenia budżetów kół i Okręgu lub dodatkowego uatrakcyjnienia imprez 

sportowych PZW. 

2.8 Podjąć próbę powrotu do organizacji zawodów MASTERS na uroczyste zakończenie sezonu. 

2.9 Przeanalizować ponowne wprowadzenie bonów jako nagrody na zawodach, a uzyskane upusty 

od wybranego sklepu wędkarskiego przeznaczyć na nagrody do losowania. 

2.10 Zobowiązać Okręgowe Kolegium Sędziów do zabezpieczenia sędziów (wagowy, 

miarowy)  

na zawody wędkarskie we wszystkich dyscyplinach. 

3. Praca z młodzieżą: 

3.1 Zwiększenie liczby członków uczestników do 12% w stosunku do ogółu członków PZW Okręgu 

ZG. 

3.2 Podjęcie działań w celu uzyskania możliwości organizowania na naszym terenie centralnych  

i strefowych imprez dla młodzieży, w tym Olimpiady Ogólnopolskie i Strefowe oraz 

Młodzieżowe Grand-Prix Polski. 

3.3 Rozwój współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym "Ziemia Lubuska" i ciągłe zwiększanie 

liczby szkół uczestniczących w Okręgowym Konkursie Ekologiczno-Wędkarskim oraz  

w Okręgowych Eliminacjach do Uczniowskich Mistrzostw Polski. 

3.4 Propagowanie wędkarstwa rzutowego jako alternatywnej i widowiskowej dyscypliny 

wędkarstwa sportowego (Okręgowe Olimpiady Młodzieży, Rzutowe Mistrzostwa Kół  

i Okręgu). 

3.5 Lepsze wykorzystanie potencjału Instruktorów Wędkarstwa Młodzieżowego i ciągłe 

podnoszenie jakości pracy w szkółkach wędkarskich oraz wzrost ich liczby do min. 15  

w Okręgu. 

3.6 Zwiększenie liczby zawodników reprezentujących Okręg podczas MGPP i MP. 

3.7 Dostosowanie większej liczby łowisk do potrzeb rozgrywania zawodów Młodzieżowego 

Pucharu Okręgu i Mistrzostw Okręgu. 

3.8 Ciągłe pozyskiwanie sponsorów (projekty i patronaty lokalne, ogólnopolskie i unijne). 
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3.9 Utrzymanie niskich składek dla członków uczestników oraz niepobieranie wpisowego od 

dzieci i młodzieży. 

3.10 Zwiększenie liczby spotkań z młodzieżą w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich. 

Propagowanie wędkarstwa podczas miejskich i regionalnych imprez masowych (wystawy, 

konkursy, zabawy itd.). 

3.11 Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez wspólne działania (w formie pracy, zabawy 

i szkolenia) z młodzieżą podczas Dni Ziemi, Dni Wody, Sprzątania Świata itp. 

3.12 Współpraca z władzami samorządowymi i rozwój wspólnych inicjatyw skierowanych do dzieci 

i młodzieży w okresie wakacji: półkolonie, obozy, letnie szkółki wędkarskie. 

 

4. Zagospodarowanie i ochrona wód 

4.1 Propagować i kształtować postawy etycznego wędkarza, dbającego o środowisko naturalne, 

czystość nad wodami oraz stosującego zasadę „złap i wypuść” – NO- KILL. Rozważyć 

możliwość wprowadzenia ulgi dla wędkujących no kill. 

4.2 Dążyć do utrzymania obecnych zasobów wód oraz poszukiwanie i pozyskiwanie wód 

atrakcyjnych wędkarsko, które będą do sprzedaży lub dzierżawy, po wykazaniu 

zainteresowania członków lokalnych kół PZW. 

4.3 Poszukiwać rozwiązań zwiększenia produkcji własnego materiału zarybieniowego poprzez 

wzmocnienie ochrony ośrodków zarybieniowych przed drapieżnikami i kłusownikami. 

4.4 Modernizacja OZ (budowa silosów zbożowych, zaplecza magazynowego, ogrodzenia terenu, 

monitoring).  

4.5 Wprowadzić „Okręgowy dzień sprzątania wód” na wzór dnia „Sprzątania Świata”. 

Dokumentować i upubliczniać wyniki sprzątania linii brzegowych wokół akwenów. 

Zaangażowane Koła PZW w działaniach sprzątania linii brzegowej wyróżniać w rezerwacji 

wód na zawody wędkarskie.  

4.6 Kontynuować inicjatywę programową OZD „Baza SSR w każdym powiecie” w ramach 

posiadanych środków. Pomieszczenia dla SSR udostępniać na organizację walnych 

zgromadzeń kół PZW z danego rejonu oraz zebrania rad rejonów i zarządów kół.  

4.7 Kontynuować obowiązek opieki kół nad użytkowanymi przez Okręg wodami, w myśl zasady 

„każde koło opiekunem wody”. Egzekwować aktywną opiekę na wodami. 

4.8 W dalszym ciągu doskonalić działania Społecznej Straży Rybackiej, poprzez: 

• systematyczną weryfikację strażników w oparciu o ocenę pracy i umiejętności  

• dostrzegania potrzeb ochrony wód; 

• prowadzenie cyklicznych szkoleń z udziałem przedstawicieli PSR; 

• doskonalenie systemu gratyfikacji dla najlepszych strażników; 

• stałe doposażenie grup w sprzęt i niezbędne wyposażenie powiązane ze szkoleniem 

z obsługi i wykorzystania tego sprzętu podczas prowadzonych patroli i akcji. 

4.9 Kontynuowanie zasady, terenowy samochód służbowy dla SSR w każdym powiecie. 

4.10 Ukazywanie skali kłusownictwa ujawnianego przez SSR na wodach użytkowanych przez PZW 

na stronie internetowej Okręgu i w informacjach wewnętrznych i lokalnych; 

4.11 Kontynuowanie cyklicznych spotkań dot. współdziałania i współpracy z Policją, Państwowa 

Strażą Rybacką, Strażą Leśną i innymi służbami w zwalczaniu kłusownictwa i wykroczeń  

z ustawy o rybactwie i ochrony środowiska naturalnego; 

4.12 Tablice edukacyjne przy wodach PZW z następującymi zagadnieniami materiałowymi: 

• folder z gatunkami ryb występującymi w danym akwenie 
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• mapa topograficzna lub plan batymetryczny jeziora 

• apel o zachowaniu czystości: 

• itp. wg potrzeb 

4.13 Wymiana patroli SSR między poszczególnymi powiatami w obrębie funkcjonowania Okręgu 

PZW Zielona Góra, celem skutecznej ochrony wód. 

4.14 Dążenie do remontu lub budowy pomostów na nad jeziorami, w szczególności dla osób 

niepełnosprawnych. 

4.15 Kontynuowanie porozumień z LP odnośnie miejsc postojowych dla samochodów nad wodami 

usytuowanymi w terenach leśnych. 

4.16 Kontynuacja doskonalenia systemu „wędkarz” w celu zwiększenia efektywności 

przeprowadzanych kontroli. 

4.17 Aktualizacja mapy interaktywnej wód Okręgu. 

4.18 Wykorzystanie w większym stopniu monitoringu w ochronie wód, szczególnie w miejscach 

częstych zanieczyszczeń, niszczenia infrastruktury wędkarskiej, kłusownictwa, czy też  

w miejscach postoju dla samochodów. 
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NOTATKI 
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