Rybie Oko - www.fishing.pl

Artykuły wędkarskie i nie tylko
Według daty publikacji:
Według ilości wyświetleń:

Według ocen:
Według ilości ocen:
Według ilości poleceń przyjaciołom:
Losowo:

Informacja
Wojciech Żbikowski
Środa 01 Kwiecień 2020
Z ogromnym smutkiem informujemy, że dnia 14 marca 2020 roku zmarł
niespodziewanie Dariusz Żbikowski, założyciel portalu Rybie Oko, pasjonat
wędkarstwa.
więcej...

Spinningi.
Eugeniusz Friede
Czwartek 20 Październik 2016

Prawie rok .... .
więcej...

Wędkarska arystokracja.
Eugeniusz Friede
Niedziela 21 Luty 2016

Było wędkarzy wielu....
więcej...
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W Krakowie na Wawelu....
Eugeniusz Friede
Wtorek 09 Luty 2016

W Krakowie na Wawelu....
więcej...

Radek Kłos.
Eugeniusz Friede
Wtorek 03 Luty 2015

Od dość dawna....
więcej...

Wędkarska OPP.
Eugeniusz Friede
Środa 21 Styczeń 2015

Numer KRS:...
więcej...

Puchary Janusza.
Eugeniusz Friede
Wtorek 19 Sierpień 2014
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W lipcu 2014 roku .... .
więcej...

ZG PZW czyli wróg publiczny numer 1
Ryszard Siejakowski
Wtorek 01 Lipiec 2014

Zapewne wielu wędkarzy się zdziwi, gdy się dowie, że lokalne społeczności co raz
częściej wyrażają swoją dezaprobatę wobec przestępczych działań Zarządu Głównego
stowarzyszenia. Chciejstwo i żądza pieniądza kompletnie zdegenerowała umysły osób
stojących na czele stowarzyszenia.
więcej...

Tak brzmi wyrok zapisany na stronie Okręgu Kielce
Zbigniew Kutyła <zbigniewkutylaUKRYTY@FILTRSPAMUwp.USUNpl>
Środa 18 Czerwiec 2014
Będzie tu o dwóch zbiornikach w okręgu kieleckim, na których od kilku lat zabroniono
wędkarzom nęcić.
Temat jest bardzo trudny ale liczę na zniesienie tego zakazu.
więcej...

łowienie karpi : nęcenie,wywózka,taktyka...
kuba witek
Niedziela 15 Czerwiec 2014
Witam,
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chciałbym rozpocząć ten artykuł od tego, co znajdziemy w poniższym tekście:
-

jeden z największych karpi polski,
na co łowić karpie,
jak nęcić,
dlaczego wywozić, a nie rzucać,
jaką taktyką współpracować z karpiami.

--- Od. Admina --- TREŚĆ CZĘŚCIOWO ZMODEROWANA --więcej...
Następna » 1 2 3 4 5 6 7 ...175

Ostatnie wypowiedzi
Mój sposób na…
kill :(
grzegorz wąsik <tuning79UKRYTY@FILTRSPAMUpoczta.USUNfm>
08.10.2020 18:23
wynik ładny ale zdjęcie powala z nóg ...zabite ryby leżące w trawie.... żałosne

Informacja
Zmarł niespodziewanie Dariusz Żbikowski
Mirosław Gągalski
17.05.2020 00:49
Wyrazy współczucia dla Rodziny.
Mirosław Gągalski

Słowa to piękne i niebezpieczne narzędzie...
Piękne słowa
Jan Kowalski <>
20.01.2020 20:02
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Pan na włościach
Kto ma kasę ten ma prawo
Artur Początek
16.06.2019 22:07

Ja zgłaszałem taką sprawę w Poznaniu0niby wszystko Ok ! Przyjęli zgłoszenie ......i
DUPA ZIMNA ! Ścierwo urzędnicze martwi się tylko żeby dotrwać od wypłaty do
wypłaty ! Obowiązki to nie dla nich ...

Ptaki wodne część I
AJ IWI LAJ E WREJKING BOOL
Adele <czuuxUKRYTY@FILTRSPAMUwp.USUNpl>
18.06.2018 19:16
PAN BEDNAREK JEST DUMNY!

Ptaki wodne część I
RZETELNIE ;-DDDDD
Marian Paździoch <>
18.06.2018 19:13
Piotrze
Cudowne opowiadanie na temat ptakow wodowych. Jak komentarz poniżej,również
ode mnei dostaje pan medal za bycei bardzo dzielnym dziennikarzem Dużo sie
dowiedzialem na temat ptaszków wodnych ;3;3;33 Jestem bardzo dumny,moja curka
nikola równierz,jest bardzo zachwycona i zajeła 1 miejsce z konkursu o
5/7

www.fishing.pl/artykuly

Rybie Oko - www.fishing.pl
ptaszuniczkach wodnych dzieki panu,panie Piotrze.
na stronie www.gołdakarma.com.pl , POZDRAWIAM

Gołdę karmą możesz przeczytać

CIERNIK
cienrniki są piękne
Rzecznyy Łowcaa <>
26.05.2018 11:19
bardzo ciekawy apis na temat tak kiedyś pospolitej rybki a dziś można powiedzieć ze
rzadkiej choć w malych rzeczkach zwłaszcza ich górnym biegu cierników jest sporo
sam się o tym ostatnio przekonałem chcąc nałowić kiełbi by przerzucić je do kilku
niedawno utworzonych leśnych stawów i ku mojemu zdziwieniu kiełbi tylko kilka sztuk
w ogóle widziałem za to cierników sporo i oczywiście do jednego stawu poszło
pokaźne stadko w ten sposób kiedyś udało mi się zachować populację różanki w
okolicy , strzebli i karasia pospolitego bo o "pospolitych" rybach nie mówię bo tych już
nie ma potrzebny roznosić .
Teraz muszę dorwać trochę kiełbi i linków bo tych rybek brakuje w leśnych bajorach.

Kill or not to kill.......Mięsiarzy
Słuszne podejście
Mirosław Gągalski
16.05.2018 07:48
Rozsądne podejście Autora do tematu daje wiarę, że są jeszcze mądrzy wędkarze. Ja
też zabieram rocznie 3-5 ryb, które sprawiam na łowisku i tam je przyrządzam (z
ogniska, z rusztu). Czyli: albo jesz ryby, albo chorujesz. Albo kupujesz rybę u rybaka
tą, którą wczoraj wypuściłeś, albo "za darmo" rozkoszujesz się smakiem rybiego
mięsa, czyli jeden lubi matki, drugi córki - ja nie jestem wybredny, biorę osobno i
razem. Pozdrawiam.

Ptaki wodne część II
RZETELNIE
Andżej Duda <>
20.11.2017 20:12
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Dzień doberek Piotrze. Druga część nie otrzymuje zgodnie z gołdą karną medal za
bycie dzielnym dziennikarzem bo są błendy łotrograficzne <b>kocham ciebie i twoje
artykuły!!

Ptaki wodne część I
Brawo
Anna Maria Wesołowska <lupiok2006UKRYTY@FILTRSPAMUgmail.USUNcom>
19.11.2017 17:54
Witam.Zodnie z gołdą karną przyzajemy i medal za bycie dzielnym
dziennikarzem.Ptaki wodne są ciekawe .
pamietaj żeby pamiętać o błendach łortograficznyh,bo inaczej to będzie wyglądać <i>
łabędź napluje na czaplę siwą.
Mam nadzieje ze wie pan ednarek o co chodzi

Następna » 1 2 3 4 5 6 7 ...203
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