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styczeń–marzec 2019

(dla członków Okręgu Mazowieckiego PZW)
W I kwartale 2019 roku odbyły się trzy
posiedzenia Prezydium i jedno Zarządu
Okręgu. Zarząd podjął szereg uchwał,
min. w sprawie zmian w „Regulaminie zawodów w dyscyplinach wędkarskich, systemu wyłaniania kadry Okręgu w latach 2018–2020 oraz zasad
rozgrywania indywidualnych i drużynowych mistrzostw Okręgu Mazowieckiego PZW”. Nowy regulamin dostępny
jest na stronie internetowej naszego
Okręgu. W uchwale dotyczącej porozumień międzyokręgowych na rok 2019,
Zarząd przyjął poprawkę, która polegała na wykreśleniu zapisu o porozumieniu z Okręgiem PZW w Radomiu. Zarząd
tego Okręgu odrzucił bowiem, tuż przed
podpisaniem dokumentów, wcześniej
wynegocjowane zasady porozumienia.
Kolejna uchwała dotyczyła wprowadzenia zezwoleń całorocznych dla wędkarzy niezrzeszonych poprzez system
płatniczy „e-składki”. Z przykrością
informuję, że podjęliśmy także uchwałę w sprawie wystąpienia do rzecznika
dyscyplinarnego oraz Okręgowej Komisji
Rewizyjnej z wnioskiem o sprawdzenie przestrzegania przez Koło nr 100
Bistyp uchwał Zarządu Okręgu i Statutu PZW. Sprawa dotyczy rozprowadzania przez to koło znaków składek na
terenie działania innych kół. Dwa koła
terenowe złożyły w Okręgu zawiado-

mienie o takich działaniach, wykazując,
że przynajmniej kilku ich dotychczasowych członków zostało przeniesionych
nieświadomie, tj. bez uprzedzenia, do
innego koła.
W marcu br. Prezydium Zarządu Okręgu
przyjęło cennik na materiał zarybieniowy – wiosna 2019, który jest produkowany w czterech ośrodkach zarybieniowych naszego Okręgu, oraz cennik
usług na łowisku specjalnym w Halinowie i w Ośrodku PZW w Wierzbicy.
Dodam, że wiosenne zarybienia użytkowanych przez Okręg akwenów ruszają
z początkiem kwietnia.
Wiele dyskusji na początku roku wywołała informacja o nieważności kart
wędkarskich wydanych przed 1 lutego 1997 roku. Chodzi tu m.in. o karty
wydane przez Polski Związek Wędkar-

ski. Zarząd Okręgu wystosował w tej
sprawie pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
a otrzymana odpowiedź jednoznacznie odrzuca taki pogląd. O stanowisku Ministerstwa poinformowaliśmy na
stronie internetowej Okręgu, zaznaczając, że ważność zachowują wszystkie
karty wędkarskie wydane od 1 lipca
1985 roku, również te z pieczęcią PZW.
Początek roku, podobnie jak w poprzednich latach, był stosunkowo ciepły.
Zima nie dopisała, trwała krótko i nie
udało się przeprowadzić w tym roku
zaplanowanych na luty podlodowych
mistrzostw Okręgu, mimo że Okręgowy Kapitanat Sportowy wyznaczył dwie
różne lokalizacje i terminy zawodów.
Cienka pokrywa lodowa na jeziorach
przekreśliła wszystkie plany. Udało się
natomiast, dzięki łaskawości Neptuna,
zorganizować pod koniec marca Morskie Mistrzostwa Okręgu z jednostek
pływających. Niebawem będzie więcej
imprez nad mazowieckimi wodami. Od
kwietnia rusza liga spławikowa i zawody w tej dyscyplinie organizowane przez
koła.
Wszystkim wędkarzom życzę udanego rozpoczęcia sezonu spławikowego
i zapraszam nad mazowieckie akweny!
Zbigniew Bedyński
Prezes Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW
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SPORT

1. Narada wiceprezesów
ds. sportu, kapitanów
sportowych kół i sędziów

2. Morskie
Mistrzostwa
Okręgu – 2019

W

dniach 04-06.01.2019 r. Okręgowy Kapitanat Sportowy
wraz z Kolegium Sędziowskim Okręgu Mazowieckiego
PZW zorganizował doroczną naradę wiceprezesów ds. sportu,
kapitanów sportowych kół i sędziów OM PZW. Spotkania odbyły się kolejno: 4 stycznia w Przasnyszu, 5 stycznia we Włocławku i 6 stycznia w Serocku. Naradom przewodniczył wiceprezes
ds. sportu i młodzieży Okręgu Mazowieckiego, kol. Wojciech
Szubierajski. Z ramienia Okręgu uczestniczyli w nich również:
kol. Mirosław Konopka – wiceprezes ds. organizacyjnych i promocji OM, i kol. Tadeusz Potasiński – zastępca i sekretarz Głównego Kolegium Sędziowskiego. Łącznie w naradach wzięło
udział 147 osób, w tym 25 wiceprezesów ds. sportu i kapitanów
sportowych kół; 139 sędziów (21 klasy krajowej, 58 okręgowej
i 60 podstawowej) oraz 8 kandydatów na sędziów.
Uczestnicy narady zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Kolegium Sędziowskiego za 2018 r., które przedstawił kol. Waldemar Grzelak. Były dane statystyczne dotyczące
aktywności sędziów, liczby sędziowań oraz informacje o pracy
Kolegium. Poruszano również zagadnienia związane z organizacją sportu wędkarskiego, omawiano przyczyny najczęściej
popełnianych błędów w dokumentacji sprawozdawczej z zawodów i analizowano zmiany w „Zasadach Organizacji Sportu
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Wędkarskiego”. Wiceprezes Wojciech Szubierajski omówił najważniejsze zmiany w tym dokumencie, zaznaczając, że będą
one miały wpływ na organizację i funkcjonowanie poszczególnych komisji odpowiedzialnych w Okręgu za sport. Ten temat
był poruszany także w czasie dyskusji, pytano o interpretację
nowych zapisów zawartych ZOSW oraz o zmiany w przepisach
dotyczących ochrony danych osobowych.
Miłym akcentem na każdej z narad było wyróżnienie najaktywniejszych sędziów Okręgu Mazowieckiego.
Dyplom oraz legitymację Sędziego Honorowego wręczono
kol. Włodzimierzowi Więchowi, a 12 sędziom, którzy wykazali się największą liczbą sędziowań w zawodach organizowanych przez Okręg Mazowiecki PZW, wręczono nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu każdego ze spotkań odbyły się egzaminy na klasy sędziowskie, które przeprowadziła Komisja
Egzaminacyjna pod przewodnictwem sędziego klasy krajowej, kol. Stefana Nargiełły. Test zaliczyło 2 kandydatów na
sędziego klasy okręgowej, 5 kandydatów na sędziego klasy
podstawowej i jeden sędzia zdający egzamin weryfikacyjny.
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XIII Morskie Mistrzostwa
Okręgu z Kutrów Dryfujących
na Przynęty Sztuczne rozegrano
na Bałtyku w okolicy Darłówka
30 marca 2019 roku. Odbyła się
jedna z dwóch planowanych tur,
a przyczyną odwołania tej ostatniej były złe warunki atmosferyczne. Wystartowało 65 zawodników,
którzy wędkowali w czterech sektorach (na 4 kutrach) w obsadzie
po 15-17 Tura trwała 12 godzin.
Obowiązki sędziego głównego pełnił kol. Waldemar Grzelak – sędzia
klasy krajowej. Zawodnicy holowali przede wszystkim dorsze, które
najchętniej atakowały pilkery, choć
trafiały się również na przywieszki.
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Najlepsi łowili od 10 do 18 wymiarowych dorszy, a największy
mierzył 64,5 cm. Gościnnie na zawody przybyło 4 zawodników
z zaprzyjaźnionego Związku Wędkarskiego DAV Berlin. Oni
również doskonale sobie radzili. Zarząd Okręgu reprezentował wiceprezes ds. sportu i młodzieży Wojciech Szubierajski.
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3. Halowe Zawody
Rzutowe – Czechy 2019
W

zawodach zorganizowanych
w dniach 9-10 marca 2019 r. w Velkich Pavlovicach wystartowali reprezentanci Okręgu Mazowieckiego PZW,Michał
i Patryk Sapigórscy. Był to finał Halowej
Ligi Czeskiej, w którym uczestniczyliśmy,
aby sprawdzić formę naszych zawodników przed nadchodzącym sezonem.
Mieliśmy możliwość spotkania najsilniejszych konkurentów do walki o medale
na tegorocznych mistrzostwach świata,
które odbędą się w lipcu w Szwajcarii.
Nasi zawodnicy pokazali pazur, zdobywając dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji
juniorów.
Gratulacje dla Patryka Sapigórskiego
oraz jego brata Michała!
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4. Zmiany w punktacji sportowej
Okręgowy Kapitanat Sportowy ogłosił nową tabelę wymiarów ryb i punktów przyznawanych za ryby w zawodach rozgrywanych w Okręgu Mazowieckim PZW.
Zawody Spinningowe (zalicza się 15 ryb wybranych przez zawodnika)
Gatunek
Szczupak
Okoń
Boleń
Jaź, Kleń
Sandacz
Sum

Wyniki indywidualne
1. Filip Kwiatkowski, Koło nr 17 Piaseczno – 918 pkt.
2. Piotr Ziółkowski, Koło nr 6 Warszawa Wola – 646 pkt.
3. Dariusz Kotela, Koło nr 28 Warszawa Ursynów – 610 pkt.
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Punkty za wymiar
550
50
450
200
750
1100

Zawody Spławikowe

Wyniki drużynowe
1. Koło nr 28 Warszawa Ursynów
2. Koło nr 6 Warszawa Wola
3. Koło nr 3 Warszawa Mokotów

Wymiar w cm/mm
45,1
18,0
40,1
25,1
50,0
70,1

Gatunek
Lin
Okoń
Jaź, Kleń

Wymiar w cm/mm
25,1
15,0
25,1

Punkty za dodatkowy cm
50
20
50
40
50
100

Uwaga! Wymiary pozostałych
gatunków ryb zaliczane są zgodnie
z RAPR. Na podstawie przepisów
ZOSW, do punktacji zalicza się rybę
długości większej
od określonego
dla niej wymiaru.
Dlatego podane
w tabeli wymiary
są szczegółowe
i obowiązujące.
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Zagospodarowanie Ochrona wód
wód
W

I kwartale 2019 roku wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki chroniło 8 strażników etatowych w pięciu patrolach oraz
ponad 700 strażników Społecznej Straży Rybackiej. W okresie styczeń – luty straż etatowa wspólnie z Państwową Strażą
Rybacką i Policją skontrolowała 1500 osób, w tym 100 pouczyła, i nałożyła 50 mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów
dot. amatorskiego połowu ryb. Dziewięć spraw trafiło do sądu. Dotyczyły one kłusownictwa i wędkowania w obrębie ochronnym.
Informację o działalności Społecznej Straży Rybackiej w I kwartale podamy w późniejszym terminie, bowiem wciąż spływają protokoły z kontroli. 
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Łowisko Specjalne w Halinowie

W

lutym 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Działu Zagospodarowania Wód, na którym wyłoniono
dostawców materiału zarybieniowego na rok 2019. Głównym
kryterium wyboru była cena i jakość oferowanego materiału.
Spośród 24 oferentów wybrano materiał zarybieniowy od 19
dostawców. Pracownicy sporządzili sprawozdanie roczne dla
Zarządu Głównego PZW dot. wyników hodowlanych i wykonanych zarybień w roku 2018, a dla Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie roczne zestawienie zarybień i połowów
w użytkowanych obwodach rybackich Okręgu za rok 2018.
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W prowadzonych przez Okręg ośrodkach zarybieniowych
– w Halinowie, Zatorach, Wilamowie i Świeszu, po zabiegach
higienicznych (wykaszanie trzciny, wapnowanie dna stawowego) zakończono zalewanie stawów. Pracownicy Działu Zagospodarowania i Ochrony Wód prowadzili niezbędne prace
i przygotowania do rozpoczęcia wiosennej akcji zarybieniowej
w akwenach użytkowanych przez Okręg. Akcja rusza z początkiem kwietnia.
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