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W II kwartale br. odbyło się jedno posiedzenie 
Zarządu Okręgu i trzy posiedzenia Prezydium. 
Zarząd przyjął, między innymi, bilans oraz spra-
wozdanie z działalności Okręgu za rok 2018 
i uchwały podjęte wiosną przez Prezydium ZO. 
Zarząd zatwierdził także budżet na 2019 rok 
i podjął uchwałę o uzupełnieniu władz Okręgu 
Mazowieckiego PZW w związku ze śmiercią Kol. 
Marka Roszkiewicza, wiceprezesa ZO ds. zago-
spodarowania i ochrony wód. Funkcję tę Zarząd 
powierzył członkowi Prezydium kol. A. Walkie-
wiczowi, a skład Prezydium uzupełnił  
o kol. S. Olikowskiego i skład Zarządu  
o kol. W. Pastusiaka.  
W I półroczu do użytkowanych przez nasz Okręg 
wód trafiło blisko 27 ton ryb rocznych i star-
szych oraz 35,5 mln sztuk narybku letniego, 
między innymi sandacz, szczupak, brzana, kleń, 
jaź, sum, pstrąg potokowy i węgorz. Podobnie 
jak w  poprzednich latach, akcje zarybieniowe 
prowadzone były z udziałem wędkarzy z miej-
scowych kół wędkarskich, którzy pomagali przy 
sprawnym rozprowadzaniu narybku. Serdecz-
nie im dziękuję za wsparcie naszych działań 
i poświęcony przy zarybieniach czas. Szcze-
gółowe dane z zarybień w I półroczu bieżące-
go roku, z podziałem na poszczególne obwody 
rzeczne i jeziorowe, prezentujemy w tabelach 
na końcu Informatora.
W czerwcu w Ministerstwie Ochrony Środowi-
ska podpisaliśmy umowę ws. dotacji na rea-
lizację zadania: „Wiosenne zarybianie rybami 
drapieżnymi obwodów rybackich użytkowanych 

przez Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie, 
jako istotny element utrzymania populacji ryb 
drapieżnych i równowagi biologicznej ekosy-
stemów wodnych”. Okręg otrzyma na realizację 
tego zadania kwotę 100 000 zł.
Również w czerwcu na stronie internetowej 
Okręgu zamieściliśmy obszerny materiał pt. 
„Ocena presji połowów wędkarskich w wodach 
użytkowanych przez Okręg Mazowiecki PZW 
w 2017 roku”. Opracowali go naukowcy 
z Zakładu Bioekonomiki Rybactwa Śródlądo-
wego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 
– na podstawie danych zawartych w rejestrach 
połowów wędkarskich. Na przykład w wodach 
obwodu rzeki Narew nr 7, w skład którego 
wchodzi Jezioro Zegrzyńskie, średni dzienny 
połów wędkarski prowadzony przez  
1311 wędkarzy wyniósł 0,74 kg ryb. Gorąco 
polecam lekturę tego opracowania. Znajdzie-

cie je na stronie internetowej Okręgu m.in. 
w „Aktualnościach”.
Prowadzone przez Okręg zarybienia użyt-
kowanych obwodów rybackich na bieżąco 
dokumentowane są na naszej stronie inter-
netowej. Z poszczególnych akcji zarybienio-
wych zamieszczamy zdjęcia i filmy, a protokoły 
z poszczególnych zarybień trafiają do organów 
kontrolnych. Tym bardziej zdziwił mnie fakt 
kwestionowania naszych działań w tym zakre-
sie w wyemitowanym na antenie TVP 1 maga-
zynie śledczym red. Anity Gargas. Nie możemy 
godzić się na niesłuszne i krzywdzące Okręg 
sugestie o zarybianiu „na papierze” czy poda-
waniu w wątpliwość rzetelności, z jaką prowa-
dzone jest zagospodarowanie wód w naszym 
Okręgu. Dlatego Prezydium ZO zajęło stanowi-
sko w tej sprawie, które zostało opublikowane 
na naszej stronie internetowej (znajdziecie je 
także w niniejszym informatorze). 
Teraz słów kilka o wynikach sportowych. 
Z satysfakcją odebrałem wiadomość o sukce-
sie naszych wędkarzy morskich podczas roze-
granych w maju Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski na Bałtyku koło Darłowa Zawodnicy 
naszego Okręgu pokazali pazur, zdobywa-
jąc tytuł drużynowego mistrza oraz wicemi-
strza Polski!
Wszystkim wędkarzom życzę wypoczynku nad 
wodą i udanych połowów!

  Zbigniew Bedyński
Prezes Zarządu Okręgu  

Mazowieckiego PZW

Informator Kwartalny 
kwiecień–czerwiec 2019

(dla członków Okręgu Mazowieckiego PZW)

Spis treści
Praca z młodzieżą  ����������������������������� str� 2
Sport  ������������������������������������������������������ str� 5
Ochrona wód  ����������������������������������� str� 12
Zagospodarowanie wód  ������������� str� 13
Wybrane z „Aktualności”  ����������� str� 24



2  3

W niedzielę 28 kwietnia 2019 r. 
w Ośrodku Szkoleniowo-Edukacyj-

nym dla Dzieci i Młodzieży w Serocku nagro-
dzono laureatów XVIII Konkursu Plastycz-
nego, ogłoszonego z okazji odbywającego 
się corocznie w kwietniu „Tygodnia Czy-
stości Wód”.

Tematyka prac obejmowała:
1. Uprawianie sportu wędkarskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa nad wodą.

2. Ekologia oraz czystość akwenów i ich 
otoczenia, pt. „Rzeka, jezioro, zalew – dla 
ludzi i zwierząt, ryby polskich wód”.

W konkursie wzięły udział dzieci i mło-
dzież z placówek przedszkolnych i szkol-
no-wychowawczych, dzieci członków kół 
i ich rodzin oraz młodzież wędkarska z kół 
Okręgu Mazowieckiego. Konkurs zorga-
nizowało Koło nr 53 przy Ministerstwie 
Sprawiedliwości przy wsparciu Komisji 
Młodzieżowej Okręgu.

Prace konkursowe oceniała Komisja 
Konkursowa w składzie: Ewa Urniaż-Szy-

mańska – przewodnicząca; Andrzej Zio-
mek; Kinga Sobiecka – prace multime-
dialne; Irena Sajkowska; Grzegorz Bud-
nik; Danuta Tucholska-Purchała – prace 
multimedialne; Leszek Jadczak; Tadeusz 
Szewczyk – organizator konkursu, i Bona-
ry Dziubliński.

W konkursie wzięło udział 357 uczestni-
ków z 51 placówek przedszkolnych i szkol-
no-wychowawczych oraz 33 kół PZW, któ-
rzy nadesłali 345 prac, w tym 22 multime-
dialne. Niektóre były zbiorowe.

Do finału wytypowano 35 prac. Wszy-
scy uczestnicy wykazali się znaczną pomy-
słowością i inwencją twórczą, jednak Komi-
sja z żalem przyznała, że w kategorii plakat 
wybór był ograniczony ze względu na nie-
wielką liczbą nadesłanych prac. Podob-
nie było w kategorii wiekowej 14-16 lat. 
Dopisały natomiast kategorie wiekowe 7-9 
i 10-13 lat.

Młodzi autorzy najlepszych prac zosta-
li wyróżnieni dyplomami, pucharami oraz 
nagrodami honorowymi i rzeczowymi. 
Organizator konkursu, Tadeusz Szewczyk, 
ogłosił, że jedna lub dwie z wytypowanych 
prac ozdobią kalendarz wydany nakładem 
Okręgu Mazowieckiego na 2020 r.� n

Laureaci konkursu
Grand Prix
Amelia Czerczer l�16 – S�P� nr 1 w Piasecznie (K-17 w Piasecznie)

Kategoria Plakat
1�  Dominik Malarowski l�10 – S�P� w Borzęcinie Dużym (K-53 w Warszawie)
2�  Kacper Warot l� 8 – S�P� w Borzęcinie Dużym (K-53 w Warszawie)
3�  Filip Tomalski l� 9 – S�P� w Borzęcinie Dużym (K-53 w Warszawie)
Wyróżnienie
1�  Julia Olkowska l� 8 – S�P� nr 2 w Makowie Mazowieckim (K-36 BOLT)
2�  Jakub Rożnowski l� 7 – S�P� nr 2 im� Polskich Olimpijczyków we Włocławku (K-128 

we Włocławku)
3� Jakub Dmoch l� 10 – S�P� w Lesznie (K-53 w Warszawie)

Najlepsza praca multimedialna
Wyróżnienie
1� Adam Frankowski l�14 – K-38 „Narew” Ostrołęka
2�  Iga Szudrowicz l� 13 – S�P� nr 3 im� Piłsudskiego (K-46 w Sulejówku)
3�  Arkadiusz Kędzierski l�12 – S�P� nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej (K-64)
4� Błażej Bauer l�12 – S�P� nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej (k-64)

Kategoria wiekowa 4–6 lat
1�  Łukasz Grzeszczuk l� 5 – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie (K-81 w Szepietowie)
2�  Jakub Bańkowski l� 6 – S�P� im� B� Chrobrego w Kapturach (K-53 w Warszawie)
3�  Paweł Chruścielewski l� 5 – Centrum Kultury Izabelin (K-53 w Warszawie)
Wyróżnienie
1�  Natalia Alkhimowicz l� 4 – Przedszkole nr 326 „Chatka Skrzatka”, Klub Złotej Rybki (K-6 

Warszawa Wola)
2�  Kuba Śliwka l� 6 – Spółdzielczy Dom Kultury „LIRA” (K-58 Targówek)
3�  Iza Bobel l� 6 Przedszkole nr 326 „Chatka Skrzatka”, Klub „Złote Rybki” (k-6 Warsza-

wa Wola)

Kategoria wiekowa 7–9 lat
1�  Gabrysia Kmieciak l� 9 – Centrum Kultury Izabelin (K-53 w Warszawie)
2�  Maria Brzóska l� 9 – Centrum Promocji Kultury Grochów (K-53 w Warszawie)
3�  Mieszko Mosakowski l� 8 – S�P� im� I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Różanie (K-63 

„Różanka” Różan)
Wyróżnienie
1�  Natalia Kuca-Warnawin l� 8 – Centrum Promocji Kultury Grochów (K-53 w Warszawie)
2�  Urszula Nowacka l� 8 – Koło nr 15 Nowy Dwór Mazowiecki
3�  Patryk Maciąg l� 7 – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie (K-81 w Szepietowie)

Kategoria wiekowa 10–13 lat
1�  Kamila Czartoszewska l� 11 – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie (K-81 w Szepie-

towie)
2� Natalia Procelewska l� 10 – Koło nr 128 we Włocławku
3� Emilia Busma l� 12 – Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie (K-81 w Szepietowie)
Wyróżnienie
1� Emilia Agnieszka Gaj l� 13 – Koło nr 63 „RÓŻANKA” w Różanie
2� Bartłomiej Kulesza l� 10 – S�P� im� Bolesława Chrobrego w Zarębach (K-68 Chorzele)
3� Nikola Wożna l� 12 – Koło nr 64 Ostrów Mazowiecka

Kategoria wiekowa 14–16 lat
1� Kornelia Oleksik l� 15 – S�P� nr 2 w Chorzelach (K-68 Chorzele)
2�  Aleksandra Niesłuchowska l� 15 – Dom Kultury „Stokłosy” w Warszawie (K-31 „Okoń” 

w Warszawie)
3�  Julia Michałowska l� 15 – Dom Kultury „Lira” (K-58 Targówek)
Wyróżnienie
1�  Sylwia Łubnicka l� 15 – S�P� im� Kardynała Wyszyńskiego w Szepietowie (K-81 w Szepie-

towie)
2� Julia Ostrowska l� 14 – Koło nr 63 „Różanka” w Różanie
3� Emilia Prokopiuk l� 14 – Koło nr 17 w Piasecznie

Praca z młodzieżą
XVIII Konkurs 
Plastyczny dla 
Dzieci i Młodzieży 
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N a Podzamczu, przy fontannach, 
2 czerwca 2019 r. odbył się 

festyn z okazji Dnia Dziecka, który 
zorganizował Urząd m. st. Warsza-
wy. Tradycyjnie na festynie swoje 
stoisko promocyjne wystawił Okręg 
Mazowiecki PZW, a opiekę nad nim 
sprawowali  przedstawiciele kół: nr 
2 Warszawa Żoliborz; nr 6 Warszawa 
Wola i nr 13 Legionowo. Nasze stoisko 
było chętnie odwiedzane przez dzieci 
i młodzież. Przygotowaliśmy różnego 
rodzaju konkursy sprawnościowe, pla-
styczne i artystyczne. Największym 
zainteresowaniem maluchów cieszyło 
się łowienie sztucznych rybek w base-
nach. Wszystkie dzieci uczestniczące 
w konkursach zostały obdarowywane 
nagrodami i słodyczami.  n

Dzień Dziecka na Podzamczu!

6 kwietnia 2019 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Mazowieckie-
go PZW odbyło się spotkanie z kandydatami na instruktora mło-
dzieży wędkarskiej. Zorganizowany przez Komisję Młodzieżo-
wa Okręgu Mazowieckiego kurs prowadził przewodniczący tej 
Komisji kol. Cezary Wieczorek oraz kol. Waldemarem Grzelak, 
który przeprowadził egzamin dla kandydatów. Egzamin zdało 
28 osób. Gratulujemy!

Przypomnijmy, że instruktor szkolenia młodzieży wędkar-
skiej posiada uprawnienia do organizowania i prowadzania 
szkolenia teoretycznego i praktycznego młodzieży w kołach 
naszego Okręgu i ośrodkach szkoleniowych działających 
przy PZW.

Wszystkim świeżo upieczonym instruktorom życzymy owoc-
nej działalności i wytrwałości w pracy z młodzieżą� n

SPORT
Kurs Instruktora 
Młodzieży 
Wędkarskiej 
w OM PZW
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P ierwsze tegoroczne zawody 
w dyscyplinie spławikowej, które 

stanowiły eliminację do mistrzostw i GP 
Okręgu Mazowieckiego PZW, odbyły 

się 7 kwietnia 2019 roku nad Zalewem 
Wykrot. W szranki stanęło: 10 zawodni-
czek w kat. kobiet; 23 uczestników w kat. 
U-15; 14 w kat. U-20;16 w kat. U-25 oraz 

119 w kat. seniorów. Po raz 
pierwszy w cyklu tych roz-
grywek wystartowali wete-
rani w kategoriach U-55+ 
i U-65+. Zawody odbyły 
się w jednej turze. Kobie-
ty rywalizowały przez 3, 
a pozostali zawodnicy 
przez 4 godziny. Obowiąz-
ki sędziego głównego peł-
nił sędzia klasy krajowej 
kol. Waldemar Grzelak. 
Pogoda była słoneczna, 

z lekkim wiatrem. W połowach domino-
wały średniej wielkości leszcze i płocie. 
Trafiały się krasnopióry, liny i jazie. Naj-
większy z jazi miał około 0,7 kg. Zarząd 
Okręgu reprezentowali wiceprezesi: kol. 
Wojciech Szubierajski i kol. Tomasz Mły-
narczyk.

�
� n

N a łowisku specjalnym w Halino-
wie, 11 maja 2019 roku, prezesi 

mazowieckich kół oraz członkowie władz 
i organów Okręgu rywalizowali w dyscy-
plinie spławikowej o Puchar Prezesa 
Zarządu Mazowieckiego PZW. Na starcie 
stanęło 27 zawodników, a karpie  nieza-
wodnie dopisały.

Najlepszy w kuszeniu stawowych oka-
zów okazał się Zbigniew Turek z Koła nr 
28 w  Kobyłce, który złowił 10,65 kg ryb. 
Kolejne miejsca na podium zajęli: Robert 
Kowalczyk (Okręgowy Sąd Koleżeński) 
– 8,86 kg, i Wojciech Szubierajski (wice-
prezes ds. sportu i młodzieży OM PZW) 
– 6,98 kg.

Prezes OM PZW Zbigniew Bedyński 
wręczył zwycięzcom pamiątkowe dyplo-
my oraz puchary i podziękował uczestni-
kom zawodów za sportową rywalizację 
i koleżeńską atmosferę.  n

W dniach 9-12 maja 2019 r. w  Dar-
łowie odbyły się XXXVII Między-

narodowe Mistrzostwa Polski w węd-
karstwie morskim z łodzi. W zawodach 
wystartowała prawie setka zawodników 
z Polski i Niemiec. Mistrzostwa rozegra-
no w trzech całodniowych turach. Każ-
dego dnia pogoda była inna – od flauty 
w pierwszym dniu po dość silny wiatr 
i przyjemne bujanie na początku trze-
ciego dnia. Zmieniała się siła i kierunek 

XII Zawody Spławikowe  
o Puchar Prezesa ZO

I Zawody 
Spławikowe GP  
Okręgu 
Mazowieckiego

Klasyfikacja indywidualna

Kobiety
1�  Ewelina  Gumienna, Koło nr 29 Kobyłka 

– 3130 pkt�
2�  Magdalena Jasińska, Koło nr 9 Błonie 

– 3065 pkt�
3�  Agnieszka Owczarczuk, Koło nr 9 Bło-

nie – 2755 pkt�

Seniorzy
1�  Artur Niewiadomoski, Koło nr 88 

Wyszków Miasto – 8760 pkt�
2�  Kamil Zyśk, Koło nr 72 Energopap 

– 6915  pkt�
3�  Mateusz Łapacz, Koło nr 9 Błonie 

– 6800 pkt�

Młodzież (U-25)
1�  Krzysztof Kosiarek, Koło nr 5 Warsza-

wa – Praga Płn� – 5135 pkt�
2�  Mariusz Matraszek, Koło nr 1 Warsza-

wa Śródmieście – 4735 pkt�
3�  Marcin Parzyszek, Koło nr 26 Józefów 

– 4895 pkt�

Juniorzy (U-20)
1� Mateusz Durajczyk, Koło nr 1 Warsza-
wa Śródmieście – 4025 pkt�
2� Bartosz Krzyżak, Koło nr 9 Błonie 
– 1980 pkt�
3� Jakub Wróblewski, Koło nr 9 Błonie 
– 1710 pkt�

Kadeci (U-15)
1�  Kacper Wróblewski, Koło nr 9 Błonie 

– 4710 pkt�
2�  Jakub Nowakowski, Koło nr 29 Kobyłka 

– 3515 pkt� (I m� w sektorze)
3� Milena Duklas, Koło nr 29 Kobyłka 
– 3800 pkt�(II m� w sektorze)

Klasyfikacja drużynowa
1� Koło nr 2 Warszawa Śródmieście
2� Koło nr 9 Błonie
3� Koło nr 88 Wyszków Miasto

W kategoriach seniorów U-55+ oraz U-65 
+, zwyciężyli kolejno: Marek Stachurski 
z Koła nr 9 Błonie, który zdobył 5735 pkt�, 
i Henryk Jastrzębski – zdobywca 5100 
pkt�, z Koła nr 115 w Płocku�

XXXVII Międzynarodowe 
Morskie Mistrzostwa Polski 
o Puchar „Dragona”
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wiatru, co miało przełożenie na 
żerowanie ryb i wyniki osiąga-
ne przez zawodników. Łowiono 
głównie dorsze. Łącznie wyholo-
wano 2409 ryb!

Nowym Mistrzem Polski został 
zawodnik Okręgu PZW w Koszali-
nie, Przemek Wolak. 

To kolejny świetny wynik 
zawodników naszego okręgu. 
Pozostaje takich sukcesów życzyć 
wszystkim innym zawodnikom 
w naszym okręgu. n

Mistrzostwa rozegrano w dniach 
18-19 maja 2019 r. na Zalewie 

Wykrot. Wzięło w nich udział 55 zawod-
ników (22 drużyny i 11 zawodników 
indywidualnie), a rywalizacja odbyła 
się w dwóch czterogodzinnych turach. 
Zawodnicy holowali w większości nie-
wielkie ryby i kto chciał uzyskać dobry 
wynik, musiał ich sporo złowić. Spra-
wy nie ułatwiała też zmienna pogoda. 
Pierwszego dnia, ze względu na wyła-
dowania atmosferyczne, przerwano turę 

na 30 minut. Po przejściu burzy zawody 
zostały wznowione i dokończono je bez 
problemów. 

Zwycięzcy podsektorów I tury:
– Michał Brzezowski, Koło nr 13 Legio-

nowo – 6215 pkt.,
– Marcin Kostera, Koło nr 26 Józefów 

– 5680 pkt.,
– Piotr Kosakowski, Koło nr 4 Warsza-

wa Praga - Południe – 4430 pkt.,
– Bartłomiej Kamiński, Koło nr  21 

Wołomin – 4195 pkt.
Klasyfikacja  drużynowa I turzy:
– Koło nr 26 Józefów,
– Koło nr 13 Legionowo,
– Koło nr 21 Wołomin.
Drugiego dnia rywalizacji, pomimo 

poprawy pogody, ryby mniej współpraco-
wałyz zawodnikami, co miało wpływ na 
uzyskane wyniki. 

Zwycięzcy podsektorów II tury:
– Piotr Kawiak, Koło nr 90 Gocław 

– 5300 pkt.,

– Zbigniew Kowalski, Koło nr 110 Kut-
no – 3850 pkt.,

– Mariusz Fortuna, Koło nr 14 Marki 
– 3750 pkt.

– Maciej Perkowski, Koło nr 29 Kobył-
ka.

Klasyfikacja drużynowa II tury:
– Koło nr 21 Wołomin,
– Koło nr 1 Warszawa Śródmieście,
– Koło nr 14 Marki.

Podczas uroczystego zakończenia 
mistrzostw przedstawiciel Zarządu OM 
PZWkol. Waldemar Grzelak wraz z prze-
wodniczącym dyscypliny gruntowe jkol. 
Grzegorzem Zielonym wręczyli ośmiu 
zawodnikom nominacje do kadry Okrę-
guw dyscyplinie gruntowej. Zwycięzcy 
klasyfikacji indywidualnej i drużynowej 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucha-
rami, medalami i dyplomami. n

Klasyfikacja indywidualna
1�  Okręg PZW Koszalin, Przemysław Wolak 

– 4  pkt�
2�  Okręg Mazowiecki PZW, Tomasz Kosiń-

ski – 4 pkt�
3�  Okręg PZW Bydgoszcz, Michał Puszkie-

wicz – 7 pkt�
4�  WKS Jedynka Jelenia Góra, Tomasz 

Rudomina – 8 pkt�
5�  Krokodyl Wrocław, Arkadiusz Czuchajew-

ski – 8 pkt�
6�  Okręg PZW Gdańsk, Piotr Cegielski 

– 8 pkt�
Miejsca pozostałych kadrowiczów 
Okręgu Mazowieckiego:
7� Filip Kwiatkowski
8� Marcin Seń

12� Wiesław Niksiński
19� Roman Kubicki
31� Marcin Milczarski
32� Wojciech Szamszur
41� Grzegorz Basiak

W klasyfikacji drużynowej obie drużyny 
naszego Okręgu zdominowały zawody� |Zdo-
byliśmy tytuł drużynowego mistrza i druży-
nowego wicemistrza Polski!

Klasyfikacja drużynowa
1� OM PZW 1, Wiesław Niksiński, Marcin 
Seń, Tomasz Kosiński – 26 pkt�
2� OM PZW 2- Wojciech Szamszur, Filip 
Kwiatkowski, Marcin Milczarski – 50 pkt�
3� PZW Bydgoszcz 1 – 52 pkt�

Po dwudniowych zmaganiach klasyfikacja 
indywidualna przedstawiała się następu-
jąco:
–  mistrzem Okręgu Mazowieckiego został 

kol� Bartłomiej KAMIŃSKI,
– I wicemistrzem – kol� Marcin KOSTERA,
– II wicemistrzem – kol� Piotr LELENIAK�

Klasyfikacja drużynowa
1�  II drużyna Koła nr 21 Wołomin – Bar-

tłomiej KAMIŃSKI, Tomasz PAZIO
2�  I drużyna Koła nr 26 Józefów – Marcin 

KOSTERA, Łukasz SKIRSKI
3�  Koło nr 1 Warszawa Śródmieście 

– Jakub SZYMAŃSKI, Łukasz PIOTRO-
WICZ�

II Mistrzostwa Okręgu  
Mazowieckiego  
w Wędkarstwie Gruntowym
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W dniach 1-2 czerwca 2019 r. na 
Jeziorze Zegrzyńskim  odbyły się 

Spinningowe Mistrzostwa Okręgu Mazo-
wieckiego. W szranki stanęło 110 senio-
rów i 12 juniorów.  Zawody rozegrano 
z łodzi wędkarskich w trzech 4,5-godzin-
nych turach. Obowiązki sędziego główne-
go pełnił kol. Waldemar Grzelak.

Pogoda  dopisała, było ciepło i sło-
neczne. Zawodnicy stosowali różne przy-
nęty, dominował jednak boczny trok. 
Łowiono głównie okonie. Najlepsi mie-
li w jednej turze od 6 do 15 szt. Łącz-
nie do Komisji Sędziowskiej zgłoszono 
1324 ryby: 1313 okoni; 6 szczupaków; 
3 bolenie i 2 sandacze. Największy san-
dacz mierzył 74,5 cm, szczupak – 63 cm, 
a okoń – 39,1 cm. n

26 maja 2019 r. odbyły się II Elimina-
cyjne Zawody Spławikowe zaliczane do 
mistrzostw Okręgu. Zawody rozegrano 
na Kanale Żerańskim. Podczas zawo-
dów została rozegrana druga i ostatnia 
tura indywidualnych mistrzostw Okręgu 
w wędkarstwie spławikowym w katego-
riach: 55+ i 65+. Mistrzem Okręgu w kate-
gorii 55+ został kolega Mirosław Łukasz 
z Koła 15 Nowy Dwór Mazowiecki, a w 
kategorii 65+ zwyciężył kolega Henryk 
Jastrzębski z Koła 115 Płock.

Trzy tygodnie później, 16 czerwca 
2019 r., na tym samym akwenie odbyły 
się III Spławikowe Zawody Eliminacyjne 

zaliczane do mistrzostw Okręgu. Podczas 
zawodów zostali wyłonieni indywidualni 
mistrzowie Okręgu. 

W kategorii kobiet mistrzynią została 
koleżanka Agnieszka Owczarczuk z Koła 

9 Błonie, w kategorii U15 – mistrzem 
został Jakub Nowakowski z Koła 29 Kobył-
ka, w kategorii U20 – Bartosz Krzyżak 
z Koła 9 Błonie, w kategorii U25 – Paweł 
Pałbiński z Koła 88 Wyszków Miasto, 
natomiast w kategorii seniorów mistrzem 
został kolega Mateusz Łapacz z Koła 9 Bło-
nie. Drużynowo mistrzostwo Okręgu zdo-
była drużyna Koła 9 Błonie.  n

W drugim kwartale 2019 r. muszka-
rze z Mazowsza rywalizowali na 

trzech okręgowych imprezach GP. Dwie 
odbyły się na wodach górskich, na Rabie 
i Sanie, kolejna na wodach nizinnych, na 
Kanale Żerańskim.

Pierwsze zawody rozpoczęliśmy na 
Rabie. Odbyły się w dniach 10-12 maja 
i zgromadziły na starcie 13 zawodników, 
w tym jednego juniora. Oprócz rywaliza-
cji indywidualnej odbyła się też klasyfika-
cja drużynowa. Warunki nad łowiskiem 
oraz pogoda sprzyjały zawodnikom, 
co zaowocowało okazałymi połowami, 
a dochodziły też informacje, że niektóre 
brania zakończyły się zerwaniem zesta-
wu. Klasyfikację indywidualną wygrał 
Krzysztof Tłoczek, natomiast wśród dru-
żyn na najwyższym stopniu podium sta-
nęli koledzy z Koła nr 7.

Kolejne zmagania odbyły się 9 czerw-
ca, jako I Eliminacyjne Nizinne Zawo-
dy Muchowe z cyklu GP Okręgu Mazo-
wieckiego PZW na Kanale Żerańskim. 
Wzorem zeszłego roku, do listy zawo-
dów dołączyliśmy też te na wodach 
nizinnych, aby propagować wędkarstwo 
muchowe. Należy zauważyć, że niektó-
rym osobom łatwiej jest wystartować 
bliżej miejsca zamieszkania. Zawodnicy 
wybierali dowolne metody: sucha mucha, 
nimfa czy też streamer, i choć warunki do 
łowienia na kanale nie są idealne, to ryby 
dopisały. Były też ciekawe „spady”: 70 cm 
szczupak czy boleń 40+. Do rywalizacji 
stanęło 13 zawodników, w tym kolejny 
junior. Najlepiej zaprezentował się Grze-
gorz Zając. Gratulacje! 

Z kolei w dniach 20-23 czerwca, tra-
dycyjnie na Sanie, zorganizowaliśmy 
Mistrzostwa Okręgu w Wędkarstwie 
Muchowym. Warunki nie były łatwe, gdyż 
niska woda oraz opady „brudzące” rze-

kę mocno utrudniały rywalizację. Mimo 
to wielu naszych kolegów bardzo dobrze 
poradziło sobie w tych trudnych warun-

kach. Na uwagę zasługuje fakt, że po 
raz pierwszy od bardzo długiego czasu 
na starcie stanęło 3 juniorów, co pozwo-
liło zorganizować konkurencję w tej 
grupie wiekowej. Cieszy też, że młodzi 
ludzie garną się do muchy.  n

Mistrzostwa Okręgu  
Mazowieckiego  
w Wędkarstwie  
Spinningowym

Zawody muchowe Okręgu

II i III Zawody Spławikowe GP 
Okręgu Mazowieckiego

Klasyfikacja indywidualna:

Seniorzy (110):
1� Maciej Włodarczyk, Koło nr 6 Warsza-
wa Wola – 6540 pkt�
2� Damian Myśliwiec, Koło nr 14 Marki 
– 5540 pkt�
3� Paweł Bondarenko, Koło nr 13 Legiono-
wo – 4850 pkt�

Juniorzy (12)
1� Jakub Nikiel, Koło nr 75 Ożarów Maz� 
– 1980 pkt�
2� Dominik Brych, Koło nr 7 Warszawa 
Ochota – 1960 pkt�
3� Alan Wilkowski, Koło nr 7 Warszawa 
Ochota – 1160 pkt�

Klasyfikacja drużynowa
1� Koło nr 75 Ożarów Maz�
2� Koło nr 7 Warszawa Ochota
3� Koło nr 6 Warszawa Wola

Wyniki zawodów na Rabie

Klasyfikacja indywidualna
1� Krzysztof Tłoczek, Koło nr 139
2� Grzegorz Zając, Koło nr 23
3� Jakub Ludwiniak, Koło nr 7 
4� Rami Mizer Koło, nr 133 
5� Marek Krawiecki, Koło nr 7

Klasyfikacja drużynowa
1� Koło nr 7, Jakub Ludwiniak i Marek 
Krawiecki
2� Koło nr 23, Grzegorz Zając i Marcin 
Cegła
3� Koło nr 1, Tadeusz Mikołajuk i Łukasz 
Lowrence
4� Koło nr 28, Piotr Michalski i Jan Sitnicki

Wyniki zawodów na Kanale 
Żerańskim

Klasyfikacja końcowa
1� Grzegorz Zająć - koło nr 23
2� Leszek Mularczyk - koło nr 7
3� Piotr Mika - koło nr 4
4� Jakub Jaworski - reprezentujący WTP

Wyniki zawodów naSanie

Klasyfikacja indywidualna
1� Marek Kocielski, Koło nr 6
2�  Przemysław Bednarski, Koło nr 78
3� Artur Tokarczyk, Koło nr 23

Klasyfikacja juniorów
1� Łukasz Lowrence, Koło nr 2
2� Andrzej Ołubiec, Koło nr 7
3� Dominik Brych, Koło nr 7

Klasyfikacja drużynowa
1� Koło nr 4
2� Drużyna WTP
3� Koło nr 28
4� Koło nr 23
5� Koło nr 7
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Zagospodarowanie 
wódW iosną 2019 roku Okręg realizo-

wał decyzję Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Warszawie 
zezwalającą na umyślne niszczenie jaj 
kormorana czarnego w obwodzie ryba-
ckim Zbiornika Włocławskiego na rzece 
Wiśle nr 5. Podobnie jak w poprzednim 
roku, prace prowadził zespół złożony 
z pracowników biura i działaczy lokal-
nych kół PZW. Wszelkie czynności rea-
lizowano pod stałym nadzorem orni-
tologicznym – zgodnie z wymogami 
decyzji RDOŚ. W dwóch kilkudniowych 
seriach zabiegowi olejowania jaj podda-
no 331 gniazd na 182 drzewach. Łącznie 
zaolejowano 1108 jaj. 

Wyniki działalności Etatowej i Spo-
łecznych Straży Rybackich za pierwsze 
półrocze 2019 roku podamy w następ-
nym wydaniu Informatora, po wpłynię-
ciu do Biura ZO wszystkich protokołów 
z kontroli.  n

Ochrona wód

Tabela 1. Łączna wielkość  zarybień wykonanych  do 30.06. 2019 roku.

Lp. Gatunek Asortyment szt. kg

1. Boleń narybek letni - 1l 696200

2. Jaź narybek letni - 1l 449000

3 Jaź narybek jesienny - 1j 2700

3 Karp kroczek - 2 950

4 Karp handlówka 900

5 Kleń narybek letni - 1l 241000

6 Miętus narybek letni - 1l 2000

7 Sandacz narybek letni - 1l 5891000

8 Sieja narybek letni - 1l 60000

9 Sielawa wylęg żerujący - wż 4000000

10 Szczupak wylęg żerujący - wż 14557818

11 Szczupak narybek letni - 1l 9363200

12 Szczupak narybek jesienny - 1j 1000

13 Szczupak tarlak - t 17130

14 Troć wędrowna* smolt - sm 135893

15
Węgorz narybek wstępujący 

węg. -1w
 

16
Węgorz narybek obsadowy 

węgorza -1o
1069

17
Węgorz podchowany narybek 

węg. -pnw
 

18 Karaś Pospolity kroczek 2010

19 Brzana Narybek letni 81000

20 Pstrąg potokowy Narybek jesienny 7000

21 Sum kroczek 500

22 Okoń Narybek jesienny 700

RAZEM 35484111 26959

*-zarybienie rządowe

W drugim kwartale 2019 roku pracow-
nicy Działu Zagospodarowania Wód 

kontynuowali wiosenne zarybienia, reali-
zując wymagane operatami nakłady zary-
bieniowe. Szczegóły zarybień wykonanych 
w pierwszym półroczu 2019 roku przedsta-
wiają załączone na końcu niniejszego Infor-
matora tabele. 

Na początku czerwca 2019 roku Zarząd  
Okręgu podpisał umowę z PGW Wody Pol-
skie na użytkowanie obwodu rybackiego rze-
ki Skrwa Lewa nr 1. 

Obwód obejmuje wody:
a) rzeki Skrwa Lewa od jej źródeł do jej 

ujścia do Wisły,
b) Jeziora Lucieńskiego
c) zbiornika Soczewka
wraz z wodami ich dopływów oraz staro-

rzeczy i innych zbiorników wodnych o cią-
głym bądź okresowym naturalnym dopływie 
lub odpływie do tych wód cieków.

Od 10 czerwca br. członkowie Okręgu 
Mazowieckiego, posiadający aktualne zezwo-
lenie, mogą wędkować w tym obwodzie. n
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Tabela 2.  Zarybienia rzecznych obwodów rybackich  wykonane do 30.06. 2019 roku cz. I

Nazwa obwodu: Rzeki cz. I B
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Gatunek Sortyment J.m. Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Suma
boleń naryb. let. tys.szt. 12000 12000 40000 5000 7200 240000 140000 456200

brzana naryb. let. tys.szt. 18000 63000 81000

jaź naryb. let. tys.szt. 15000 50000 50000 250000 20000 15000 6000 30000 6000 3000 445000

-”- naryb.jes. kg 2700 2700

-”- kroczek kg 0

karaś pospolity kroczek kg 300 500 400 250 150 30 200 180 2010

karp kroczek kg 0

kleń naryb. let. tys.szt. 20000 15000 20000 10000 10000 1000 10000 4000 50000 93000 233000

-”- naryb.jes. tys.szt. 0

miętus naryb. let. tys.szt. 2000 2000

okoń naryb.jes. kg 700 700

pstrąg 
potokowy

naryb.jes. tys.szt.
7000 7000

sandacz naryb. let. tys.szt. 202000 50000 100000 3510000 60000 10000 350000 500000 1623000

sum dwulatek kg 0

-”- kroczek kg 500 500

szczupak wyl. żerujący tys.szt. 800000 800000 40000 2000000

-”- naryb. let. tys.szt. 25000 340000 35000 80000 3000000 80000 100000 10000 50000 17000 23200 25000 20000 250000 630000 4118200

-”- naryb. jes. kg 1300 850 2150

-”- tarlak kg 6100 2000 8100

świnka naryb. let. tys.szt.

węgorz nar.obsadowy kg 10 20 30 5 10 10 22 107

razem tys.szt. 40000 574000 900000 100000 212000 7600000 170000 115000 10000 11000 75000 26000 33200 62200 26000 908000 1428700 43000 12334100

kg 10 320 8630 405 250 150 30 200 200 2010 1372 13577
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Tabela 3.  Zarybienia rzecznych obwodów rybackich  wykonane do 30.06. 2019 roku cz. II

Nazwa obwodu: Rzeki cz. II W
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Gatunek Sortyment J.m. Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość ilość Suma
Boleń naryb. let. tys.szt. 120000 120000

Certa dwulatek. tys.szt 30000 30000

Jaź naryb. let. tys.szt 4000 4000

Kleń naryb. let. tys.szt. 3000 5000 8000

Kleń naryb.jes. tys.szt.

Sandacz naryb. let. tys.szt. 3650000 20000 3670000

-”- naryb.jes. kg

Sum kroczek kg

Szczupak wyl. żerujący tys.szt 3500000 3500000

-”- naryb. let. tys.szt 4223000 250000 50000 5000 15000 150000 4693000

-”- naryb.jes. kg

-”- tarlak kg 9030 9030

Świnka naryb.jes. tys.szt

Węgorz
naryb. 

obsadowy
kg 50 10 60

Troć 
wędrowna

smolt tys. szt. 135893 135893

Razem tys.szt. 11658893 250000 70000 12000 20000 15000 12025893

 kg 9080 10 9090

Tabela 4. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich wykonane do 30.06. 2019 roku cz.I

Nazwa    
obwodu: Jeziora cz.I G
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Rekowe - Omulew nr 3 Sasek Wielki - Omulew nr 6 Sasek Mały - Omulew nr 9

Gatunek Sortyment J.m.
Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Iloś

ć Suma

Karp kroczek kg 400 400

Lin kroczek kg 

Sandacz naryb.let. tys.szt. 50000 30000 20000 30000 30000 160000

Sieja naryb.let.
tys.szt. 30000 20000 50000

Sielawa wylęg
tys.szt. 1500000 100000 2000000 3600000

Szczupak
wyl. 
żerujący 

tys.szt.
110000 200000 100000 150000 300000 150000

6000
0

2000000 60000 700000 100000 80000
1000
00

500000 30000 150000 100000 400000
17100

00
100
000

7100000

Węgorz obsadowy kg 60 10 70

razem tys.szt.

110000 200000 100000 150000 350000 150000
6000

0
3560000 60000 800000 100000 80000

1000
00

520000 30000 2170000 100000 430000
17400

00
100
000

1091000
0

  kg 60 10 400 470



18  19

Tabela 5. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich wykonane do 30.06. 2019 roku cz. II

Nazwa obwodu:

                         Jeziora cz.II L
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   Omulew nr 17 Borówko Łyna nr 14    
Gatunek Sortyment J.m. Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Suma
Karaś sr. Kroczek kg

Lin Kroczek kg 

Sandacz naryb.let. tys.szt. 30000 100000 100000

230000

Szczupak wyl. żerujący 

tys.szt.

120000 1000000 5000 150000 200000 20000 100000 105000 20000 237818

1957818

-”- naryb.let.

tys.szt.

150000 20000

170000

Węgorz obsadowy kg 20 7 1 28

Sielawa Wylęg żerujący
Tys. 
szt. 400000 400000

razem tys.szt. 120000 1000000 5000 150000 230000 20000 200000 105000 250000 20000 637818 20000
2757818

  kg 20 7 1 28
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Tabela 6. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich wykonane do 30.06 2019 roku cz.III

Nazwa 
obwodu: Jeziora cz.III
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Gatunek Sortyment J.m.
Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość

Sandacz naryb.let. tys.szt. 5000 6000 10000 30000 10000
61000

Szczupak naryb.jes. kg

Węgorz obsadowy kg 4 2 4 4 4 4 4 0,5 16 6

48,5

 

razem tys.szt. 5000 6000 10000 30000 10000
61000

 kg 4 2 4 4 4 4 4 0,5 16 6
48,5

Tabela 7. Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich wykonane do 30.06. 2019 roku cz. IV

Nazwa obwodu:

                        Jeziora cz.IV B
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Gatunek Sortyment J.m.
Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość

Karp kroczek kg 

Lin kroczek kg 

Sandacz naryb.let. tys.szt. 2000 5000 7000

Sieja naryb.let.
tys.szt. 10000 10000

Szczupak naryb.let. tys.szt. 6000 7000 13000

Szczupak naryb.jes. kg

Węgorz obsadowy kg 0,5 3 4 7,5

razem tys.szt. 2000 5000 10000 6000 7000 30000
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Tabela 8. Zarybienia wód drobnych wykonane do 30.06. 2019 roku

Nazwa 
Wody

Amur 
kr (kg)

Jaź
kr (kg)

Karaś 
posp.
kr (kg)

Karaś sr.
kr (kg)

Karp 
kr (kg)

Karp h 
(kg)

Lin
kr
(kg)

Sandacz
  jes.
 (kg)

Sandacz let. 
(tys.szt.)

Szczupak
let           
(tys.szt.)

Szczupak
jes.
(kg)

Węgorz
Obs.
(kg)

Błonie Glinianki 20000
Glinianki Grodzisk

40000
Stawy w Parku 20000
Staw Jedwabne 50 50
 Gołków, Zalesie 30000 30000
Szczęśliwice,
Włochy 10000 20000
Zb. Chorzele, 
Bagienice 500 10000
Gl. Zielonka 40000
Zalew Maków Maz 20000
Jezioro Mierucie 20000
Krzywie 350 10000 150 5
Wymysłów 3000 50 1
Talar 6000 2
Montoprzem 100
Jezioro Zielonka 20000
Staw Kobylocha 500 100000 100000 40
Glinianki Borowe 10000
Razem.  Szt. 140000 369000
kg 550 900 300 48
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Wybrane z „Aktualności”

Nagonka na Polski Związek Wędkar-
ski trwa w najlepsze. Owocem tego 

był wyemitowany 4 lipca br. Magazyn 
Śledczy red. Anity Gargas, który próbo-
wał naświetlić nieprawidłowości będące 
podobno „chlebem powszednim” w naszej 
Organizacji. 

Niestety, obiektywnie należy stwier-
dzić, że program ten znakomicie wpisał się 
w tak wszechobecną falę hejtu obserwo-
waną w naszym środowisku. Wiele kwestii 
zostało okrojonych tak, że niewtajemni-
czony w zagadnienie widz może mieć myl-
ne wrażenie dotyczące przedstawionych 
zagadnień. 

10 lipca br. na przedstawione kwe-
stie zareagował Zarząd Główny PZW. Na 
łamach strony www prezes ZG Teodor 
Rudnik odniósł się do informacji przed-
stawionych w TVP 1. Warto zapoznać się 
z zaprezentowanymi tam faktami, lecz ze 
strony Okręgu Mazowieckiego PZW chcie-
libyśmy zdecydowanie bardziej stanowczo 
zaprotestować wobec zagadnień, które 
zostały w w/w programie zaprezentowane 
w sposób skrajnie tendencyjny.

Pierwszą sprawą, z którą absolutnie nie 
możemy się zgodzić, jest to, że zarybienia 
w Okręgu Mazowieckim PZW są wykony-
wane po cichu, tylko „na papierze” i nikt 
nie ma nad nimi kontroli. Co roku, zgod-
nie z zawartymi umowami, przeprowadza-
my dziesiątki akcji zarybieniowych, które 
np. w roku 2018 pochłonęły łączną kwotę 
ponad 3,8 mln zł.

Przedstawiona w reportażu instytucja 
RZGW Wody Polskie jest jedynie ostatecz-
nym nadzorcą naszych poczynań. Regu-
larnie kontroluje nasze poczynania i otrzy-
muje pełną dokumentację, która nigdy nie 
budziła żadnych zastrzeżeń. Nikt w pro-
gramie nie wspomniał, że kontroluje nas 
także Urząd Marszałkowski, który również 

wydaje nam zalecenia pokontrolne. Dodat-
kowo nasze poczynania konsultujemy ze 
specjalistami z dziedziny ichtiologii. Jed-
nak przede wszystkim całokształt naszych 
prac jest na bieżąco doglądany przez węd-
karzy, którzy udzielają się w kołach. To 
m.in. ich rękami wpuszczane są co roku 
tony ryb i miliony sztuk narybku do wód 
użytkowanych przez OM PZW. 

Ile to razy w trakcie tych działań spoty-
kamy nad wodą całkowicie anonimowych 
i przypadkowych wędkujących, którzy 
chwalą te działania lub nawet pomaga-
ją w ciężkiej fizycznej pracy. A gdzie są 
dowody? Dokumentacja w postaci proto-
kołów jest tutaj podstawą. Nikt, niestety, 
nie powiedział w programie, że wgląd do 
nich jest ściśle ograniczony prawnie m.in. 
przepisami RODO i mają do nich dostęp 
wyłącznie upoważnione osoby. Nikomu 
z zewnątrz, niejako „z marszu”, nie można 
ich udostępniać. Tak wygląda realna sytua-
cja. A co może zrobić szeregowy wędkarz? 
Sprawa jest prosta. Wystarczy spojrzeć 
na strony internetowe czy też popularne 
w dzisiejszych czasach portale społecz-
nościowe, aby zobaczyć zdjęcia, a nawet 
całe relacje z akcji zarybieniowych. Wie-
lokrotnie na znanych forach wędkarskich 
są publikowane informacje o planowanych 
zarybieniach z konkretną datą, miejscem i, 
co najważniejsze, z prośbą o pomoc. I tutaj 
pojawia się pewien problem leżący po stro-
nie samych wędkarzy: chętnych do pracy 
jest jak na lekarstwo… Mimo to działamy, 
a nasze wody są zasilane poważnymi iloś-
ciami ryb. Twierdzenie, że działania te 
są fikcyjne i „na papierze” są całkowicie 
bezpodstawne. Szczerze mówiąc są one 
nawet nieuczciwe oraz skrajnie raniące 
wobec setek kolegów wędkarzy z kół PZW 
poświęcających swój czas i udzielających 
się przy wpuszczaniu ryb do naszych wód. 

To gdzie są w takim razie te ryby? Odpo-
wiedzi jest wiele, ale należy sobie zdać 
sprawę z pewnego prostego zagadnienia. 
Jeżeli ryba nie bierze, to wcale nie zna-
czy, że jej nie ma… Często po prostu ona 
nie żeruje. Należy tutaj być obiektywnym. 
Dodatkowo, niestety, często informacja 
o tym, że właśnie będzie lub było zarybie-
nie działa na wędkarzy jak zaproszenie na 
darmową okazję do napełnienia lodówki. 
Tak… Z wielka przykrością należy stwier-
dzić, że duży odsetek naszych kolegów „po 
kiju” odławia wpuszczone ryby zaraz po 
zakończeniu akcji zarybieniowej. Tu rodzi 
się pytanie: gdzie sens, gdzie logika? 

Pokazany w programie zbiornik 
Zegrzyński to bardziej skomplikowany 
przykład. Należy go traktować jako jeden 
wielki ekosystem połączony z dwoma 
dużymi i wieloma mniejszymi rzekami 
zasilającymi go w wodę. Każdy znający 
to łowisko wędkarz wie, że ryby mocno 
tu migrują w poszukiwaniu pożywienia, 
odpowiedniej temperatury wody czy też 
po prostu spokoju. Wystarczy spojrzeć na 
Zalew Zegrzyński w letni weekend, aby 
zobaczyć setki motorówek, skuterów wod-
nych i innych sprzętów wodnych robiących 
taki tumult, że wszelkie ryby przemieszcza-
ją się w miejsca często oddalone o wiele km 
lub uciekają w liczne grążelowiska, skąd 
prawie nie sposób je wywabić. W okresie 
letnim głębokie stoki i dołki są praktycznie 
puste z innego powodu. Stają się strefami 
pozbawionymi praktycznie tlenu. Ryby 
wracają tam dopiero w końcu roku. 

Prawdziwe oblicze Jeziora Zegrzyń-
skiego objawia się jesienią, kiedy ryby 
spływają do zbiornika, aby przezimować. 
Wystarczy spojrzeć chociażby na wyni-
ki zawodów sportowych takich jak np. III 
Mistrzostwa Polski Teamów w Dyscyplinie 
Spinningowej, które odbyły się tutaj we 

Stanowisko Prezydium Zarządu Okręgu  
Mazowieckiego PZW

wrześniu 2018 r. Ryby dopisały, a wśród 
zawodników słychać było pozytywne opi-
nie o rybostanie. Oczywiście zaraz znalazła 
się grupa osób twierdzących, że złowione 
ryby to efekty nocnych zarybień robionych 
z mostu w Wierzbicy w przerwach między 
turami. Bez komentarza… Proszę ocenić to 
obiektywnie.. W 2020 r. na wodach Zale-
wu Zegrzyńskiego odbędą się Mistrzostwa 
Świata w Dyscyplinie Spinningowej. Czy 
ktokolwiek z zagranicy zabiegałby o organi-
zację tej imprezy, gdyby w naszych wodach 
brakowało ryb?

Koleżanki i koledzy wędkarze, stoi-
my na stanowisku, że o polskim wędkar-
stwie warto i należy rozmawiać. Jesteśmy 
zawsze otwarci na dyskusję. Powinna ona 
być merytoryczna i pozwalać na wypraco-
wywanie wspólnych rozwiązań dla dobra 
naszych wód. Z drugiej strony będziemy 
stanowczo reagować na wszelkie formy 
bezsensownego hejtu, bezpodstawnej kry-
tyki czy też, niestety, na zdarzające się 
przejawy łamania obowiązującego prawa. 
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy 
do śledzenia aktualności na naszej stronie 
www, portalach społecznościowych OM 
PZW i licznych kół terenowych.

Do zobaczenia nad wodą!
Prezydium OM PZW

29 maja 2019 roku w urzędzie Gmi-
ny Sabnie odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Okręgu Mazowieckiego PZW 
z wicestarostą powiatu sokołowskiego, 
wójtem gminy Sabnie, przedstawicie-
lami Sztabu Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Sokołowie Podlaskim 
oraz zastępcą komendanta powiatowego 
Policji w Sokołowie Podlaskim. 

Zebranie zostało zorganizowane 
w związku z bezprawnym blokowaniem 
przez Koła PZW z Sokołowa Podlaskiego 
– nr 30 „Miasto” oraz nr 42 przy Komen-
dzie Powiatowej Policji w Sokołowie 
Podlaskim akcji ograniczenia pogłowia 
ryb karpiowatych w zbiorniku Niewia-
doma.

Obecni na spotkaniu jednomyślnie zgo-
dzili się, że widmo ponownej katastrofy 
ekologicznej jest bardzo prawdopodobne. 

Przypominamy, że w 2018 r. w zalewie 
doszło do masowych śnięć około 8 ton 
karasi srebrzystych. Akcja opanowywa-
nia tej sytuacji kryzysowej kosztowała 
w sumie kilkadziesiąt tysięcy zł. Nale-
ży zatem podjąć kroki mające na celu 
zmniejszenie ryzyka podobnych kata-
strof. Rozwiązanie jest, niestety, tylko 
jedno. W opinii naukowej sporządzonej 
w zeszłym roku jednoznacznie zalecono 
redukcję pogłowia ryb karpiowatych, któ-
re w zbiorniku Niewiadoma mają wręcz 
znakomite warunki do rozwoju i w efekcie 
ich populacja rozrasta się zbyt szybko. Ich 
ogromne zagęszczenie może w sprzyjają-
cych warunkach doprowadzać do trage-
dii podobnej do tej z 2018 r. Lokalna spo-
łeczność wędkarska, niestety, nie wyka-
zuje zrozumienia powagi sytuacji i chęci 
współpracy. Nagonka medialna powiąza-

na z bezpośrednimi groźbami jest tutaj na 
porządku dziennym, co jest jawnym łama-
niem obowiązującego prawa. 

Ustalono, że Okręg Mazowiecki PZW 
w porozumieniu z wójtem Gminy Sabnie 
i Starostwem Powiatowym w Sokołowie 
Podlaskim przeprowadzi towarzyskie 
zawody wędkarskie połączone z konfe-
rencją prasową dotyczącą problemów 
występujących w zbiorniku Niewiadoma. 
Tego typu działanie pomoże w usunię-
ciu określonej ilości ryb karpiowatych 
ze zbiornika. Przede wszystkim powin-
no jednak być traktowane jako element 
uświadomienia lokalnej społeczności 
w kwestii trudnej sytuacji ekologicznej 
zbiornika Niewiadoma i konieczności 
przeprowadzenie w nim odłowów regula-
cyjnych.   n

Zbiornik Niewiadoma – informacje

W czasie III Mistrzostw 
Polski Teamów na Jezio-
rze Zegrzyńskim (wrzesień 
2018) zawodnicy zgłosili do 
komisji sędziowskiej:  
1104 okonie, 178  szczu-
paków, 9 boleni, 6 sandaczy 
i 2 jazie, a wśród nich wiele 
okazów


