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Początek roku nie sprzyjał wędkarzom 
planującym łowienie ryb spod lodu. 
Było ciepło, a prawdziwa zima zawita-
ła nad nasze wody na krótko, w trzeciej 
dekadzie lutego. I dopiero na początku 
marca mogliśmy zorganizować Mistrzo-
stwa Okręgu Mazowieckiego w Wędkar-
stwie Podlodowym. Areną zmagań była 
zamarznięta tafla Jeziora Ciechomickie-
go, która w zimowej scenerii zgroma-
dziła 80 zawodników, reprezentantów 
mazowieckich kół. Dziękuję kolegom 
z Kapitanatu Sportowego, Kolegium 
Sędziowskiego i pracownikom Biura ZO 
za bezpieczne i sprawne przeprowadze-
nie zawodów. Dziękuję również zawod-
nikom za sportową rywalizację i gratu-
luję osiągniętych wyników. 
W I kwartale 2018 roku Zarząd Okrę-
gu zatwierdził bilans Okręgu za rok 2017 
oraz preliminarz budżetowy na rok 2018. 
Preliminarz zakłada między innymi wydat-
kowanie kwoty 6 342 tys. zł na zagospo-
darowanie oraz 1 058 tys. zł na ochronę 
użytkowanych przez Okręg wód. Na naszej 
stronie internetowej opublikowaliśmy 
materiał pt. „Ocena presji i połowów węd-
karskich w użytkowanych przez Okręg 
akwenach w 2016 roku”. Autorami opra-
cowania są naukowcy z Instytutu Ryba-
ctwa Śródlądowego w Olsztynie. Wyniki 
badań pokazują, że połowy wędkarskie 
zarejestrowane w objętych opracowaniem 

akwenach wyniosły w 2016 roku ponad 
60,7 ton ryb. Na jednego wędkarza przy-
padał średni roczny połów w wysokości 
8,72 kg, zaś średni dzienny połów uzyska-
ny przez 1 wędkującego osiągnął poziom 
0,78 kg ryb. Są to parametry wyższe niż 
w 2015 roku. Gorąco zachęcam do zapo-
znania się z wynikami tego opracowania.
Od 2018 roku obowiązuje przyjęty 
przez Zarząd Okręgu nowy „Regula-
min zawodów w dyscyplinach wędkar-
skich, system wyłaniania kadry okręgu 
w latach 2018–2020 oraz zasady roz-
grywania indywidualnych i drużyno-
wych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego 
PZW”. Zmiany podyktowane były dosto-
sowaniem przepisów do uchwalonego 
w poprzedniej kadencji przez Krajowy 
Zjazd Delegatów nowego Statutu PZW 

i przepisów wydanych w tym zakresie 
przez ZG PZW. O zmianach w przepisach 
poinformowaliśmy Koła naszego Okrę-
gu. Na początku roku zorganizowaliśmy 
cykl spotkań, zapraszając wszystkich 
sędziów wędkarskich, kapitanów spor-
towych kół i wiceprezesów nadzoru-
jących działalność sportową w kołach. 
Narady odbyły się kolejno w Przasny-
szu, Włocławku i Serocku. Dodam, że do 
organizacji zawodów wędkarskich dla 
dzieci i młodzieży oraz seniorek i senio-
rów przykładamy dużą wagę, a nasze 
osiągnięcia w tym zakresie są doce-
niane zarówno przez działaczy kół, jak 
i Główny Kapitanat Sportowy ZG. Sport 
w naszym Okręgu stale się rozwija. 
Tylko w pierwszym kwartale br. zare-
jestrowaliśmy dwa nowe kluby sportu 
wędkarskiego – Klub Tubertini Mazow-
sze i Zimpio Fishing Team, które zasi-
lili utytułowani zawodnicy. W tym roku 
będziemy organizatorem III Spinningo-
wych Mistrzostw Polski Teamów, które 
odbędą się w październiku na gościn-
nych wodach Jeziora Zegrzyńskiego. 
Serdecznie zapraszamy!
Życzę wszystkim wędkarzom udanego 
rozpoczęcia sezonu i wspaniałych oka-
zów!  

Zbigniew Bedyński
Prezes Zarządu Okręgu  

Mazowieckiego PZW

Informator Kwartalny 
styczeń–marzec 2018

(dla członków Okręgu Mazowieckiego PZW)
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4 marca 2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgu w Warszawie 
odbyło się spotkanie z osobami odpowiedzialnymi w kołach 
za pracę z młodzieżą połączone z kursem na stopień instrukto-
ra szkolenia młodzieży wędkarskiej. Spotkanie zorganizowała 
Komisja Młodzieżowa OM. Prowadził je przewodniczący Komi-
sji Młodzieżowej kol. Cezary Wieczorek, a gościem honorowym 
był wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży, kol. Wojciech Szubieraj-
ski. W spotkaniu wzięły udział 42 osoby. 

Prelegenci omówili m.in. ocenę działalności kół w kontek-
ście pracy z młodzieżą, przedstawili dokumentację niezbędną 
do rejestracji szkółek wędkarskich, instruowali, jak powinna 
wyglądać praca z młodzieżą, oraz zaprezentowali nowe plan-

sze dydaktyczne i poradniki, które ułatwią instruktorom pracę 
w szkółkach wędkarskich..

Po omówieniu wszystkich przyjętych w planie zagadnień 
i konstruktywnej dyskusji, odbył się kurs na stopień instruktora 
szkolenia młodzieży wędkarskiej, który został zakończony egza-
minem.

Warto przypomnieć, że uprawnienia instruktora nadają pre-
zydia zarządów okręgów PZW na wniosek komisji lub rady ds. 
młodzieży ZO. Instruktor posiada uprawnienia do organizo-
wania i prowadzania szkolenia teoretycznego i praktycznego 
z młodzieżą w sekcjach, klubach, kołach PZW i innych ośrod-
kach szkoleniowych Związku. n

P ierwsze spotkanie odbyło się 12 stycznia w Przasnyszu, 
kolejne 13 stycznia we Włocławku i 14 stycznia w Sero-

cku. We wszystkich wzięli udział przedstawiciele Zarządu 
Okręgu Mazowieckiego i Kolegium Sędziowskiego: kol. Woj-
ciech Szubierajski – wiceprezes ZO ds. sportu i młodzieży, kol. 
Waldemar Grzelak – członek Prezydium ZO i przewodniczący 
Kolegium Sędziowskiego OM, kol. Waldemar Pastusiak – sekre-
tarz Kolegium Sędziowskiego OM, a także kol. Bogdan Milew-
ski, Stefan Nargiełło i Adam Antczak – członkowie Kolegium 
Sędziowskiego OM.

Kol. Wojciech Szubierajski przedstawił nowe zasady orga-
nizacji zawodów wędkarskich. Zwrócił uwagę na obowiązek 
odprowadzania podatku VAT od opłat startowych pobieranych 
od zawodników oraz konieczność pisemnego wyrażenia zgody 
przez sędziów wędkarskich na przetwarzanie danych osobo-
wych i wykorzystanie wizerunku – zgodnie z przepisami Usta-
wy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kol. Waldemar Grzelak przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Kolegium Sędziowskiego za rok 2017, które zawierało 
m.in. dane statystyczne dotyczące aktywności sędziów w OM, 
liczby sędziowań oraz przedsięwzięć realizowanych w roku 
sprawozdawczym przez Kolegium. Następnie zwrócił uwagę na 
najczęstsze i najbardziej rażące błędy popełnione przez sędziów 
w dokumentacji z zawodów wędkarskich. Błędy te omówił na 
przykładzie konkretnych protokołów złożonych w Biurze OM.

Szkolenie z „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego” 
– wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. przez Główny Kapita-

nat Sportowy, poprowadził kol. Stefan Nargiełło Skrupulatnie 
omówił zmiany w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich, 
zwracając uwagę na różnice pomiędzy przepisami ustanowio-
nymi przez Główny Kapitanat Sportowy a przepisami obowią-
zującymi w Okręgu. 

Podczas dyskusji oraz w trakcie omawiania poszczególnych 
zagadnień uczestnicy poszczególnych narad zadawali wiele 
pytań. Najwięcej dotyczyło interpretacji zapisów zawartych 
w znowelizowanych „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskie-
go”. Głównym wnioskiem zgłaszanym na wszystkich spotka-
niach była prośba o umieszczenie na stronie internetowej OM 
wzoru „Protokołu z zawodów wędkarskich” wraz ze wszystkimi 
załącznikami (lista startowa itp.). 

Łącznie we wszystkich naradach wzięło udział 42 sędziów 
klasy krajowej, 64 klasy okręgowej i 95 klasy podstawowej.

Po zakończeniu każdej z narad Komisja Egzaminacyjna 
wyznaczona przez Okręgowy Kapitanat Sportowy przeprowa-
dziła egzaminy teoretyczne na licencję sędziego klasy podsta-
wowej i okręgowej. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 
10 kandydatów na sędziego klasy podstawowej i 4 kandydatów 
na sędziego klasy okręgowej

Dodatkowo do egzaminu weryfikacyjnego wyznaczono 27 
sędziów, którzy nie spełnili w roku 2017 wymogów regulami-
nowych w zakresie aktywności sędziowskiej. Do egzaminu od 
razu przystąpił jeden sędziów klasy podstawowej, i uzyskał 
wynik pozytywny.  n

Spotkanie z opiekunami 
szkółek wędkarskich  
i kurs na instruktorów 
szkolenia młodzieży

Narada sędziów  
wędkarskich,  
kapitanów sportowych 
i wiceprezesów ds. sportu 
kół Okręgu Mazowieckiego

Praca z młodzieżą SPORT

Grupa działaczy Okręgu Mazowieckiego wzięła udział 
w szkoleniu na stopień instruktora wędkarstwa rzutowe-

go, które odbyło się w dniach 16–17 marca 2018 r. w Błoniu 
koło Warszawy. Na wniosek przewodniczącego Komisji Mło-
dzieżowej Okręgu szkolenie przeprowadził utytułowany zawod-
nik Piotr Sapigórski – sędzia rzutowy klasy międzynarodowej.

Instruktorzy wędkarscy pełnią istotną służbę na rzecz roz-
woju naszej Organizacji. To za ich pośrednictwem możemy 
realizować nasze cele poprzez tworzenie od podstaw pracy 
z dziećmi i młodzieżą, organizowanie zawodów, szkółek węd-
karskich czy  udział w olimpiadach wędkarskich. Ciągły dostęp 
do wiedzy i osiągnięć naszych instruktorów oraz doskonalenie 
wiedzy i umiejętności powinno owocować dopływem młodych 
wędkarzy do struktur naszego Związku. n

Instruktorzy  
Wędkarstwa Rzutowego
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Sport
W dniach 09–10 lutego 2018 roku podczas Mię-

dzynarodowych Targów Wędkarskich roze-
grano Zawody Rzutowe o Puchar Europy - Ryboma-
nia 2018. W zawodach wzięło udział 14 europejskich 
drużyn, m.in. z Niemiec, Czech, Słowenii i Polski. 
Drużyna Okręgu Mazowieckiego w składzie: Michał 
Sapigórski, Patryk Sapigórski i Łukasz Sierociński 
zajęła III miejsce!

W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy Okręgu Mazo-
wieckiego również zajęli wysokie miejsca: Zuzanna Użlis – II 
w kat. juniorek, Patryk Sapigórski – I w kat. juniorów, Michał 
Sapigórski - III w kat. juniorów, a Łukasz Sierociński - X w kat. 
seniorów.

Gratulujemy! n

W sobotę 3 marca br. na rozjaśnio-
nej słońcem lodowej tafli Jezio-

ra Ciechomickiego odbyły się Mistrzo-
stwa Okręgu Mazowieckiego w Wędkar-

stwie Podlodowym. Zawody rozegrano 
w dwóch 2-godzinnych turach. Uczestni-
czyło w nich 80 zawodników, reprezen-
tantów mazowieckich kół. Głębokość na 
wyznaczonych stanowiskach wynosiła 
od 1,5 do 6 m, a wśród łowionych na 
mormyszkę ryb dominowały niewielkie 
płocie, krąpie i leszcze. Obowiązki sędzie-
go głównego pełnił kol. Stefan Nargiełło. 
Ryby, choć drobne, niektórym dopisały. 

Najlepsi zgłosili do komisji sędziowskiej 
ponad 2,5 kg ryb!

Następnego dnia, tj. 4 marca br., rów-
nież na Jeziorze Ciechomickim zostały 
rozegrane Zawody Podlodowe OM PZW 
z cyklu Grand Prix. Wystartowało w nich 
54 zawodników rekrutujących się kół 
Okręgu Mazowieckiego. Sędzią głównym 
był kol. Bogdan Milewski. Wyniki były 
bardzo podobne jak podczas mistrzostw 
Okręgu. Łowiono dużo drobnych ryb, 
głównie płocie i krąpie. n

XIII Podlodowe Mistrzostwa 
Okręgu Mazowieckiego 
– 2018

Wyniki indywidualne

1�  Szymon Gzula, Koło nr 13  
Legionowo – 2545 g

2�  Michał Brzozowski, Koło  
nr 13 Legionowo – 2530 g

3�  Maciej Fabisiak, Koło nr 7  
Warszawa Ochota – 1870 g

Wyniki Drużynowe
1� Koło nr 13 Legionowo
2� Koło nr 7 Warszawa Ochota
3� Koło nr 117 Wędkarz Płock

Klasyfikacja indywidualna 
zawodów GPX

1�  Maciej Fabisiak, Koło nr 7  
Warszawa Ochota – 2925 g

2�  Leszek Tarka, Koło nr 117  
Wędkarz Płock – 1785 g

3�  Bartłomiej Kacprzak, Koło nr 9 
Błonie – 1555 g

Klasyfikacja drużynowa zawo-
dów GPX

1� Koło nr 7 Warszawa Ochota
2� Koło nr 70 Przasnysz
3� Koło 114 Mazowsze

Halowy Puchar 
Europy  
RYBOMANIA
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W dniach 9-11 marca 2018 roku 
odbyły się XII Mistrzostwa Okrę-

gu Mazowieckiego w Wędkarstwie Mor-
skim na przynęty sztuczne. W zawodach 
wzięło udział 20 drużyn i 67 zawodni-
ków startujących indywidualnie. W pią-
tek 9 marca o godzinie 19 rozpoczęła 
się odprawa, podczas której uroczyście 
wręczono nominacje do kadry Okręgu 
Mazowieckiego w wędkarstwie morskim. 
Nominacje otrzymali:

Tomasz Kosiński z Koła nr 28 Warsza-
wa Ursynów;

Witold Janiak z Koła nr 7 Warsza-
wa Ochota;

Radosław Czajkowski z Koła nr 
67 Łomianki;

Dariusz Stefanek z Koła nr 28 Warsza-
wa Ursynów

Grzegorz Basiak z Koła nr 28 Warsza-
wa Ursynów

Marcin Seń z Koła nr 7 Warszawa 
Ochota

Bartłomiej Szostakiewicz z Koła nr 6 
Warszawa Wola

Pierwszy dzień zmagań rozpoczął się 
o godzinie 6 rano. Po powrocie kutrów 
z morza poznaliśmy zwycięzców sekto-
rowych: sektor „A” (Pilot 55): Andrzej 
Sulej, Koło nr 14 Marki – 8 ryb; sektor 
„B” (Złota Rybka): Piotr Kozak, Konger 
Żoliborz – 10 ryb; sektor „C” (Darłowiak): 
Marcin Seń koło nr 7 Ochota – 18 ryb, 
i sektor D (Shannon): Tomasz Kosiński 
Koło nr 28 – 18 ryb.

Atmosfera, jak zawsze na morzu, była 
bardzo przyjemna. Zawodnicy wymie-
niali się spostrzeżeniami, omawiali tech-
nikę prowadzenia przynęt, zdradzali naj-
lepsze wzory przywieszek. Każdy snuł 
plany, jak następnego dnia wygrać… 

Niedzielny poranek przywitał zawod-
ników piękną pogodą. Kutry znów wyru-
szyły na łowiska, a wędkarze dzielnie 
wyłuskiwali niechętne do współpracy 
wątłusze. Czas biegł nieubłaganie, a ryby 
brały chimerycznie.  Jednak w takich 
warunkach tez trzeba sobie radzić, więc 
każdy kombinował i łowił. 

Dzień upłynął bardzo szybko, a 3 koń-
czące zawody sygnały zaskoczyły niejed-

nego zawodnika. Drugiego dnia rywaliza-
cji w swoich sektorach zwyciężyli: sektor 
„A” (Pilot 55): Piotr Mamaj z Koła nr 6 
Warszawa Wola; sektor „B” (Złota Rybka): 
Piotr Kozak, Konger Żoliborz – 9 ryb; sek-
tor „C” (Darłowiak): Andrzej Stencel, Koło 
nr 28 Warszawa Ursynów – 7 ryb, i sektor 
„D” (Shannon): Piotr Nowakowski, Koło nr 
6 Warszawa Wola – 13 ryb.� n

Ochrona wód
W poprzednim informatorze podaliśmy wyniki ubiegłorocznej działalności straży rybackich bez danych za IV kwartał 2017 r. 

Czekaliśmy aż spłyną wszystkie protokoły. Teraz dysponujemy pełnymi danymi, które prezentujemy w tabelach na ostat-
nich stronach Informatora.

 n

XII Mistrzostwa Okręgu 
w Wędkarstwie Morskim

Klasyfikacja drużynowa
1 Koło 7 Warszawa Ochota
2  Koło 28 Warszawa Ursynów 

II d�
3 Konger 2 Żoliborz
4 Koło 28 Warszawa Ursynów I d�
5 Koło 14 Marki
6  Koło 28 Warszawa Ursynów 

IV d�
Klasyfikacja indywidualna

1  Piotr Kozak, Konger 2 Żoliborz
2  Tomasz Kosiński, Koło 28 War-

szawa Ursynów
3  Wiesław Niksiński, Koło 90 Goc-

ław
4  Piotr Mamaj, Koło 6 Warszawa 

Wola
5 Andrzej Sulej, Koło 14 Marki
6  Marcin Seń, Koło 7 Warszawa 

Ochota
Najdłuższą rybę zawodów wyholo-
wał Tomasz Kosiński�
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Etatowa straż uzyskała następujące wyniki: 

Prace Pat. nr 1

Warszawa

Pat. nr 2

Warszawa

Pat. nr 3 

Janowo

Pat. nr 4

Włocławek

Razem

Liczba akcji przeciwkłusowniczych 

i kontroli wędkarzy

118 99 197 70 484

z SSR w Kołach 118 - 70 55 243

z PSR 80 - 6 7 93

z Policją 12 99 10 12 133

Liczba akcji w zagospodarowaniu - - 19 12 31

Liczba akcji wsparcia zawodów wędk. - - 2 4 6

Liczba skontrolowanych wędkarzy 3052 256 1334 817 5459

pouczono: 244 47 58 83 432

- ukarano mandatem w wys. 50 zł - 77 3 - 80

-      -”-      -”-                       100 zł - 4 5 2 11

-      -”-      -”-                       200 zł 75 - - 24 99

-      -”-      -”-                       300 zł 153 - - 1 154

-      -”-      -”-                       400 zł - - - 1 1

- asystowano w sprawach karnych 13 1 1 - 15

Zdjęto sieci wonton/drygawica [mb] 1500 - 2090 580 4170

-”-  narzędzi pułapkowych [szt. klatek] - - 24 1 25

-”-  narzędzi hakowych [szt. haków] - - 11 4 15

-”-  przestaw [szt.] - - 1 - 1

-”-  łodzi/pontonów [szt.] - - 1 - 1

Zdano ryb zabranych kłusownikom [kg] - - 48 - 48

Patrole funkcjonują w działalności ochrony i zagospodarowania, co uwidacznia się w zakresie wykonywanych

zadań. W 2017 roku przeprowadzono 64 kontrole połowów rybackich. 

Zagospodarowanie 
wód

W pierwszym kwartale 2018 roku Dział Zagospodarowania Wód przeprowadził postępowanie konkursowe, które wyłoniło 
dostawców materiału zarybieniowego na rok 2018. W lutym odbyło się posiedzenie Komisji mającej na celu wybranie naj-

lepszych ofert. Głównym kryterium wyboru była cena i jakość materiału. Spośród 20 oferentów wybrano materiał zarybieniowy 
od 17 dostawców. 

Pracownicy działu sporządzili sprawozdanie dla Zarządu Głównego PZW na podstawie wyników hodowlanych i wykonanych 
zarybień w roku 2017, a dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opracowali wymagane prawem zestawienia rocz-
ne zarybień i połowów w użytkowanych obwodach rybackich Okręgu za rok 2017. 

W prowadzonych przez Okręg ośrodkach zarybieniowych – w Halinowie, Zatorach, Wilamowie i Świeszu, po zabiegach higie-
nicznych (wykaszanie trzciny, wapnowanie dna stawowego) zakończono zalewanie stawów.

Pracownicy Działu Zagospodarowania i Ochrony Wód prowadzili niezbędnje prace i przygotowania do rozpoczęcia wiosennej 
akcji zarybieniowej akwenów użytkowanych przez Okręg Mazowiecki PZW. Akcja rusza z początkiem kwietnia.

  n

Przed sezonem wędkarskim w prowadzonym 
przez Okręg ośrodku zarybieniowym w Halinowie 
przeprowadzono zabiegi higieniczne (wykaszanie 
trzciny, wapnowanie dna stawowego) i zalewano 
stawy� Podobne prace wykonano w pozostałych 
ośrodkach zarybieniowych Okręgu�


