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Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa , rekreacji , sportu 
wędkarskiego , użytkowania wód , działanie na rzecz ochrony przyrody i 
kształtowania etyki wędkarskiej.

                

 Ogólnie informacja o PZW
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania 
wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach 
będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych 
obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. 
W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. 
Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.



Prawa wędkującego w wodach PZW
§ 1

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone 
w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych 
składek.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z 
późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do 
wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem 
ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.

6. Młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub mchową. Przekazanie 
uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda 
na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna 
posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo 
łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego 
członkowi PZW.

8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi 
z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt.4.

9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, 
jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.

10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego 
mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę 
i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

Obowiązki wędkującego w wodach PZW

§ 2

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać : kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia 
należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i 
czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy 
zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. 
Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na 
stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów 
musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, 
nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję 
albo najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie 
została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i 
ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu
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 Informujemy, że ze względu  na   nie   podpisanie porozumienia z naszym Okręgiem przez Okręg Bielsko-Biała, 
okręgowa składka na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2006 uprawnia do wędkowania na wodach 
ogólnodostępnych Okręgów
      Katowice i Częstochowa. Członkowie PZW Okręgu Katowice chcący wędkować na wodach Okręgu Bielsko-Biała - 
zobowiązani są do wykupienia składki okręgowej tego okręgu. 
      Również członkowie PZW Okręgu Bielsko-Biała wędkując na wodach Okręgu Katowice zobowiązani są do 
opłacenia  naszych składek.
      O porozumieniach zawartych z innymi Okręgami o wzajemnym honorowaniu składek, poinformujemy po ich 
podpisaniu.

 Zarząd Okręgu mając na uwadze dobro naszych łowisk prosi wędkarzy, aby w przypadku zauważenia grupy kłusowniczej  lub 
zastawionych narzędzi kłusowniczych na terenie łowisk PZW niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi w Biurze Okręgu - dział 
Ochrona Wód lub w Komendzie Państwowej Straży Rybackiej - Małopolskiej lub Śląskiej. Numery telefonów znajdują się w tabelce 
PONIŻEJ.

Zarząd Okręgu Katowice, Bielsko-Biała i Częstochowa postanowił:

- nadać nowe brzmienie §2 pkt.6 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW tj.: "obowiązkiem wędkarza jest utrzymanie 
czystości na swoim stanowisku wędkarskim od rozpoczęcia do zakończenia wędkowania". Zmiana ta obowiązuje na wszystkich 
wodach Okręgu.

. zb. Nieboczowy i Odra I i III:
• ustala się wymiar ochronny szczupaka do 50 cm
• ustala się dobowy limit połowu szczupaka na 2 sztuki

NASZA  DZIAŁALNOŚĆ



            Koleżanki i Koledzy w roku 2006 Koło liczyło 140 członków jest to spadek do roku 2005 o 16 członków
            przyczyną jest odejście części do Koła PZW1 Maja gdzie posiadają działki, oraz brak środków pieniężnych na
           opłacenie składek. Zarząd Koła spotkał się na 11 posiedzeniach i podjął 29 uchwał dotyczących działalności 

           .
           Koledzy  Herman Marcin , Zieleżnik Krystian , Kukla Marian
           Balcerkowski Władysław , Krakowczyk Jerzy , Porwoł Zbigniew, ChwisteTomasz zajmujący się działem
           sportowym  i organizacją sportową w Kole i na zewnątrz Koła należą się słowa uznania za zaangażowanie i
           osiągnięte wyniki 
         
          Należy podziękować zwłaszcza za zorganizowanie i pozyskanie środków na zawody  z Okazji Dnia Dziecka ,
         ‘Wakacje z Wędką ‘ ; Ligi Śląskiej, oraz  o Puchar Wójta Gminy Gorzyce ;   
          Praca z młodzieżą w Naszym  Kole przynosi efekt obecnie mamy 26 młodzieżowców 
          zajęliśmy  11 miejsca w Konkursie Młodzieżowe Koło Roku organizowanego przez Okręg PZW Katowice. 

          O ile ta praca z młodzieżą będzie się nadal układać i rozwijać oraz  zostanie pozyskany
          zbiornik dla młodzieży przy akceptacji Walnego Zebrania składam wniosek o powołanie
          Sekcji Młodzieżowej przy Kole nr 126Odra.     
          Koło Nasze ściśle współpracuj z Kołem PZW Krzyżanowice ,Kołem PZW Olza,
          PZW Wodzi sław Śl., oraz z wędkarskimi Kołami w Czechach w dziedzinie sportu wędkarskiego. 

          Kol. w tym roku dzięki dotacji z Okręgu PZW Katowice  w wysokości
          6 382,38 zł  zbiornik Łęg oń został zarybiony karpiem , linem , jaziem 
          
         Odpis na zarybienie w Kole z roku 2005 zostało przeniesiony na zarybienie wiosenne,2006
         dzięki dodatkowej dotacji przyznanej przez Komisję Gospodarczą przy Okręgu
          w wysokości 2 000 zł. 
         Przy każdym zarybieniu zbiornika, Łęgonia 624 lub rzeki Odry brali udział 
         członkowie Zarządu Koła Kol.  Kukla Marian , Zieleżnik Krystian , Władysław Balcerkowski
         Rzeka Odra gdzie jesteśmy gospodarzem została zarybiona jaziem , boleniem , 
         szczupakiem , świnką , brzaną .   

         Społeczna Straż  Rybacka naszego Koła brała czynny udział w kontrolach rzeki Odry , zb. Łęg oń , 
         Roszków, Buków 1-2 , Odry 1-3. 
       .   
        Z końcem roku 2006 uzyskaliśmy zgodne od RZGW na dzierżawę tzw. Łęg oń O’ 
        należy sobie zdać sprawę , że po wydzierżawieniu czekają nas pewne uwarunkowania dotyczące
        zakazu poruszania i łowienia  ryb na całej długości linii brzegowej, ze względu na gospodarstwo
        rybackie , oraz własności gruntów nad samą wodą. 
       
       Dlatego ponawiam prośbę do wszystkich członków Naszego Koła oraz innych
       wędkarzy aby stosowali się do tablic informacyjnych , które są lub będą umieszczone
       na tych zbiornikach. Chcąc gospodarować na tych zbiornikach musimy współżyć 
       z właścicielami sąsiadującymi wokół zbiornika dlatego zostały podpisane porozumienie 
      
       stron dotyczące zakazu połowu od strony stawów hodowlanych , zakazu używania sprzętu     
       pływającego , wchodzenia na teren dzierżawy stawów hodowlanych , zobowiązujące 
       tablicowa nie zbiornika przez PZW oraz dzierżawcę stawów hodowlanych informujących 
       o prawach obowiązujących na całym terenie gdzie jesteśmy gospodarzami.
       
       Dalsze porozumienia z właścicielami gruntów będą wynikały z umowy dzierżawy i 
       będą musiały być zawarte za obopólną zgodą  obu stron.  

        Jak każdy zauważył na zbiorniku są umieszczone beczki , które służą na śmieci ,
       na jesień zostały 4 skradzione przez osoby zbierające złom , 
       dlatego jest prośba aby zwracać szczególną uwagę na pozostawione śmieci,
       na osoby które interesują się pozostawionymi beczkami ,
       oraz w miarę możliwości śmieci wrzucane do beczek pakować do worków lub
       reklamówek gdyż muszą  one być ręcznie wyciągane w celu załadunku do dużych 
       worków gdy przyjedzie śmieciarka.



       Na dzień dzisiejszy Urząd Gminy Gorzyce śmieci wywozi bezpłatnie dlatego
       utrzymanie czystości jest bardzo ważne dla Nas wszystkich .
       Jest jeszcze jedna prośba aby nadal zwracać  szczególną uwagę na te osoby , które 
       przyjeżdżają i wyrywają kostkę z parkingu nad zbiornikiem , pozostawiają śmieci 
       oraz wjeżdżają samochodem nad samą wodę co przynosi nam wszystkim szkodę.
     
       .
              .
             
 
 SPORT KOŁA                                   

   PLAN ZAWODÓW                                                  
               WĘDKARSKICH NA ROK 2007

                     15.04. 2007         –              OTWARCIE SEZONU, ZBIORNIK   ŁĘGOŃ 
                     22.04. 2007         –              MISTRZA KOŁA  SENIOR-JUNIOR, ZB. ŁĘGOŃ  DWIE TURY 
                     13.05. 2007          –              PUCHAR WÓJTA GMINY, ZB  ŁĘGON
                     23.06 .2007          –              METODA GRUNTOWA ZB  ŁĘGON  była /0 /, DWIE WĘDKI
                     23.09.2007            -             ZAKOŃCZENIE SEZONU    ZB  ŁĘGOŃ
                    

                                     WSZYSTKIE ZAWODY METODĄ SPŁAWIK
                                 ZBIÓRKA ZAWODNIKÓW GODZ. 7-00 
                           LOSOWANIE STANOWISK GODZ. 7-15
                     ZAWODY DODATKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KOŁO
               BĘDĄ OGŁOSZONE NA TABLICY W SIEDZIBIE KOŁA ,                             
           ORAZ NAD ZBIORNIKIEM ŁĘGOŃ.

   16.12.2007–  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE   GODZINA 10

                       Plan pracy Koła PZW nr 126 Odra
                                                 na rok  2007

1. Przyjmowanie składek od członków Koła oraz szkolenia i egzaminy na Kartę
Wędkarską w miesiącu; 

od m-c stycznia do końca kwietnia każdy piątek godz. 16.00 – 18.00
pozostałe  miesiące roku  w każdy ostatni piątek miesiąca godz. 16.00 -  18.00

2. Posiedzenia Zarządu Koła każdy ostatni piątek miesiąca godz. 18.00

3. Organizować działalność sportową na poziomie roku 2006.

4. Utrzymać pomieszczenia w Odrze na potrzeby Koła według umowy użyczenia,

oraz czynić starania o dalsze przedłużenie umowy.

5. Zarybiać zbiornik gdzie jesteśmy gospodarzem , oraz brać czynny udział
przy odłowach rzeki i zarybieniach wzorem roku 2006

6. Czynić wszelkie starania w pozyskaniu wód do gospodarowania dla Koła.

7. Spłacić trzecią ratę pożyczki do Zarządu Okręgu zgodnie z umową.

8. Zwiększyć ochronę wód gdzie jesteśmy gospodarzem poprzez częstsze kontrole SSR Koła.

9. Utworzyć zbiornik licencyjny po uzyskaniu dzierżawy.



10.  Zabudowa rynien na części budynku gdzie znajdują się pomieszczenia Koła.

                                                                    

DZIAŁACZE KOŁA

Zarząd Koła  nr . 126 Odra                                             

Prezes Koła                                             Krzysztof Zawistowski   tel.  kom  0695032015  

                                                                
Vice Prezes ds. organizacyjnych            Władysław Balcerkowski   tel. kom  0600252180 

                                                                 
                                                                                                               
Vice Prezes ds. sportu                             Marcin Herman                tel. kom  0502022362 
                                                                                                                               

Vice Prezes ds. gospodarczych               Krystian Zieleżnik            tel. kom  0609663017  

Sekretarz                                                 Urszula.Balcerkowska        tel  kom   0698736038  

                                                                 
Skarbnik                                                  Irmgarda Zieleżnik            tel kom  0695746649  

Komendant SSR                                 

Dyscyplinarny Rzecznik Koła                Emanuel Świeczek              tel.  Kom  0695439054

Gospodarz                                               Kukła Marian                      tel. Kom  0606818379  

                  Gospodarz 2                                            Irena Kukla                

Kapitan Sportowy                                   Zbigniew Porwał                  tel. kom    0600244780 

Opiekun   Młodzieży                              Chwistek Tomasz           

Komisja Rewizyjna w składzie:  

Przewodniczący                                       Adam Błaszczok            

Z-ca Przewodniczącego                           Siedlaczek Herbert         



Sekretarz                                                  Stanisław  Miszczyk       

Sąd Koleżeński w składzie:

Przewodniczący                                       Jerzy Krakowczyk          

Sekretarz                                                  Paweł Siedlaczek           

Członek                                                    Dariusz Bura                 

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący       Jerzy Krakowczyk                                                                      

Zastępca              
Sekretarz            
Członek                Krzysztof Zawistowski
Członek                 Marcin Herman

Oraz ustala się terminy egzaminów     i  szkoleń 
W miesiącach Styczeń-Luty  2007 ostatni piątek miesiąca w  godzinach 16-18
W miesiącach Marzec-  Kwiecień 2007r. każdy  piątek  miesiąca  w   godzinach 
16-18
W miesiącach   Maj-   Grudzień  2007 r. ostatni piątek  miesiąca  w godzinach 
16-18

SKŁADKI   w 2007 r. w Kole PZW nr 126
   STYCZEŃ –DO KONCA KWIETNIA  W       KARZDY PIĄTEK  MIESIACA
   MAJ  DO KOŃCA ROKU 2007  W KARZDY OSTATNI  PIĄTEK 

ZAWSZE MOZESZ DOKONAC  OPŁATY U  SKARBNIKA  KOŁA  
 

     PANI  IRMGARDY  ZIELEŻNIK    ODRA  ul.   GŁÓWNA   32

 

CO NIECO  O NASZYCH   ULUBIEŃCACH    RYBY NASZYCH WÓD



 











 

             

                        JEŚLI       KOLEGO     CZY      KOLEŻANKO      WARUNKI       CI      ODPOWIADAJĄ 

                                 TO    ZGŁOŚ     SIĘ   DO   NAS   I    ZOSTAŃ     CZŁONKIEM     PZW

Warunkiem niezbędnym do uprawiania wędkarstwa jest posiadanie karty wędkarskiej. Karty wędkarskie wydaje właściwy dla 
miejsca zamieszkania starosta po przedłożeniu zaświadczenia o złożeniu przed komisją egzaminacyjną PZW egzaminu ze 
znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. O miejscu i terminach przeprowadzania egzaminów informacji 
udzielają biura Zarządów Okręgów. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo 
przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat, pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej 
kartę.

Drugim warunkiem łowienia ryb na wędkę jest wykupienie od rybackiego gospodarza wody zezwolenia na amatorski połów ryb. 
Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski mogą łowić wędkarze po wniesieniu składki za wędkowanie (na 
ochronę i zagospodarowanie wód), której wysokość uzależniona jest od przynależności do PZW. Wędkarze niezrzeszeni i 
cudzoziemcy zobowiązani są wnieść opłatę za wędkowanie dla niezrzeszonych w PZW w siedzibach Zarządów Okręgów, bądź 
w innych ustalonych przez okręgi miejscach.

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe mogą być członkami PZW.

Członkiem zwyczajnym PZW może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła 
stosowne składki (par. 9 p. 1 Statutu PZW)

Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba w wieku poniżej 16 lat, za zgodą swego przedstawiciela ustawowego (par. 9 
p.2 Statutu PZW).

Osoby zamierzające wstąpić do Związku winny zgłosić się do siedziby wybranego przez siebie koła PZW i tam dopełnić 
formalności.

W przypadku braku karty wędkarskiej - zdać stosowny egzamin.

W przypadku jej posiadania - wypełnić deklarację i wnieść opłatę wpisową oraz składkę członkowską. Po wniesieniu składki za 
wędkowanie można łowić ryby na wodach macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały z okręgiem macierzystym 
porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie.

Członkowie Związku, którzy chcieliby wędkować we wszystkich ogólnodostępnych wodach PZW w całym kraju winni wnieść 
tzw. dopłatę krajową. Wykazy wód ogólnodostępnych znajdują się w siedzibach Zarządów Okręgów oraz na stronach ZG PZW.

Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach 
administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów 
dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu.

Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej 
oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej PZW, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży 
Leśnej, Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych

http://www.zgpzw.pl/


GALERIA

hawirzów w Czechach  zbiornik DUKLA 

pierwsze kroki w zawodach wędkarskich Liga Sląska    Drużyny Czech i Polski

pierwsi kapitanowie drużyn Czech i Polski



Józef Nycz  pierwszy założyciel Ligi-Śląskiej

kapitanowie losują  stanowiska 



  



Lęgom 624    jesienią i  wiosna





Nasze rybne wody





 A teraz na lód zapraszamy





Puchar   Sekretarza  Kola  fajna  zabawa

Parking Lęgom 624



Zawody i zawody





Mistrzostwa koła senior junior

Dzien. dziecka w PZW nr.126 Odra na boisku i nad woda







Liga Śląska  na zbiorniku Łęgom 624 



Karwina

Wodzisław



Hawirzów

Odra nr. 126

JAK CO ROKU   nocne parami



Tak pracują   członkowie           



LINKI 
Strona którą należy zapamiętać  

Prezes Koła  PZW nr 126                      email       kzawistowski@poczta.rybnik.pl
 Vc  Prezes ds organizacji                      email       waldek.balcerkowski@wp.pl
 Vc Prezes ds. sportu                              email.       maherman@op.pl

 Okręg PZW w Katowicach                   email        www.pzw.com.pl

                                                                                                                                                                                   


	                                                            Koło nr126 Odra

