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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.
more...

„Drużno” – legenda o wędkarskim raju
Piotr Łopaciński <essox14UKRYTY@FILTRSPAMUwp.USUNeu>
Piątek 02 Styczeń 2009

Nazwa tego jeziora znana jest wszystkim elbląskim wędkarzom. Światowa perła
przyrody – rezerwat przyrody „Jezioro Drużno” ze względu na unikalność fauny i flory
w grudniu 2005r włączony został do obszarów objętych konwencją z Ramsar jako
światowe dziedzictwo przyrodnicze, od roku 2004 wpisany do europejskiej sieci
Obszarów Specjalnej Ochrony w programie NATURA 2000.
more...

Wędkarstwo na Bornholmie
Tomasz Radkowski <tomekUKRYTY@FILTRSPAMUfishingklub.USUNpl> ,
Visitdenmark <rektaUKRYTY@FILTRSPAMUpro.USUNonet.USUNpl>
Czwartek 07 Sierpień 2008
Największymi atrakcjami wędkarskimi są połowy ryb łososiowatych. Bardzo popularne
jest łowienie troci z brzegu. Sezon połowu troci trwa tu bez mała przez cały rok, z
wyłączeniem okresu letniego kiedy nagrzane wody przybrzeżne nie wabią tych ryb.
Jednak jesienią, zimą oraz wiosną trocie przebywają na odległość rzutu spinningiem.
Wędkarstwo na Bornholmie to także łososiowe połowy trollingowe oraz łowienie
dorszy z kutrów. Trollingowanie wymaga własnego doświadczenia lub wynajęcia
przewodnika, dysponującego pełnomorską łodzią oraz specjalistycznym sprzętem
wędkarskim.
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Bliska Szwecja - Getno Gard - Asnen
Piotr Wawrzyniuk
Sobota 22 Marzec 2008

Załączam kilka informacji dotyczących sprostowania wcześniejszego artykułu
dotyczącego sportowego łowienia ryb w jeziorze Asnen.
more...

Rzeczka (czyli prosto z lamusa)
Sławek Rybicki
Wtorek 07 Sierpień 2007

Mam "swoją" rzeczkę. Nie, nie dlatego że ją wykupiłem, ale dlatego że ją lubię.
more...

Wędkuję na Prośnie
elel22 elel22
Poniedziałek 23 Lipiec 2007
Przez moje rodzinne miasto- Kalisz przepływa rzeka Prosna.
more...

Łowiska specjalne cz.II
Ryszard Siejakowski
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Poniedziałek 23 Lipiec 2007

Kończąc pierwszą część artykułu „Łowiska specjalne”, postawiłem na końcu trzy literki
cdn. To jest druga część mojego spojrzenia na problem łowisk specjalnych i „łowisk
specjalnych”. W przygotowaniu część III :-)
more...

Łowiska specjalne cz.III
Ryszard Siejakowski
Poniedziałek 23 Lipiec 2007

Po dwóch odcinkach, pora na trzeci. Tym razem trochę porównań i subiektywnych
ocen autora tekstu. Jest oczywistym, że moje spostrzeżenia będą w sprzeczności z
opiniami innych. Zwłaszcza osób bezpośrednio zainteresowanych tematem z takich
czy innych racji.
more...

Łowiska specjalne
Ryszard Siejakowski
Poniedziałek 23 Lipiec 2007

Gdy równo dwa lata temu, pisałem dla starego RO, dwuczęściowy artykuł pt. „Poza
rok 2010”, pisałem go w odruchu protestu i sarkazmu na zjawiska, jakie występowały
i miały charakter jednostkowy.. Pamiętam dwa komentarze do tego artykułu. Jeden
Sławka Rybickiego, że jestem optymistą, bo opisane „łowiska specjalne” staną się
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powszechnością znacznie wcześniej. I drugi, utrzymany w tonie, aby nam taka
zagłada idei wędkarskiej, nigdy nie zagroziła. Dzisiaj wiem, że to, co wyśmiewałem,
staje się rzeczywistością, niestety….
more...

Sandomierz i dryga
Zbigniew Kutyła
Niedziela 26 Wrzesień 2004

Coś, co dzieje się naprawdę.
more...
Następna » 1 2 3

Ostatnie wypowiedzi
Zakaz nęcenia - wyrok
Po za tym
Wojciech Łęcki
09.07.2014 10:12

Argumentacja szczerze oburzonego, że jak płaci składki, to on tu jest najważniejszy i
ma być pod niego, a najlepiej tak jak było "zawsze". Jest argumentacją,
rozkapryszonego dziecka i co najwyżej śmieszna.

PZW
Andrzej lech <>
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30.07.2017 14:41
Ja uważam że PZW to banda złodziej , jak ta cała polska że porobiło sie masę
cwaniaków co trzepią kasę na zwykłych ludziach, mam nadzieję że szlag to wszystko
trafi jak najszybciej to chore państwo

Zakaz nęcenia - wyrok
O co chodzi.
Wojciech Łęcki
08.07.2014 10:18

Pozwoliłem sobie z uwagą przeczytać ten tekst. Zacząłem się zastanawiać, o co tak
naprawdę chodzi. Może od początku. Tu zwracam się do kolegi, który umieścił ten
artykuł i pozwolił sobie na słowo wstępu. Drogi kolego jako redaktor powinien być
kolega bardziej konkretny i "pełny" w opisie słowa wstępnego. Już na początku jakoś
w moim rozumieniu wybija się nastawienie czytelnika niepozytywnie do decyzji PZW.
Napisał kolega, w tym, że wstępie, że opłacający kartę w innym okręgu nie mogą
łowić na tym zbiorniku. I kropka. Co jest nie prawdziwe. Można łowić.Należy jedynie
wnieś oczywiście dodatkową opłatę za wędkowanie w innym okręgu lub wykupując
tzw. dniówkę. Nie będę dalej punktował, aby nie zostać uznanym za "czepiacza" i
badacza pisma świętego. Jednak zawłaszcza w przypadku kolegi obowiązuje pełen
obiektywizm i rzetelność. Co do skargi wędkarzy na zakaz i ograniczenia dotyczący
nęcenia, to bicie w dzwony z tej przyczyny i pisanie, że zakaz nęcenia to zamach na
wolność, tradycje i wartości jest dużą przesadą jak i niesie ze sobą nutę histerii. Nikt
nikomu nie ograniczył możliwości przebywania nad wodą, korzystania z rekreacji i
realizowania pasji. W obecnych czasach powstało w Polsce wiele łowisk specjalnych na
rzekach jak i zbiornikach. Wprowadzono zasady "no kill", obowiązek stosowania
haków bezzadziorowych, bezwęzłowych siatek limitowanych "wyjść na wodę" itp.
Przyszły zmiany i ze względu na coraz bardziej zmniejszającą się ilość dostępnych
łowisk, należy się spodziewać większych ograniczeń i ostrzejszych zakazów. Jeśli nie
łamią one prawa, to należy się z tym pogodzić i podporządkować. Został utrzymany
podział na stare okręgi i brak porozumień. To oczywiste, każdy pilnuje swojego. Jeśli
nie ma porozumień, należy płacić właścicielowi wody, podporządkować się jego
zasadą i kropka. A kto powiedział, że każdy musi być wędkarzem. Albo, że opłaty
muszą być na tzw. każdą kieszeń. Jest wiele dziedzin, których uprawianie jest
kosztowne i nikt się nie domaga zniesienia drogich opłat związanych z ich realizacją.
Kto więc powiedział, że wędkarstwo ma być dla każdego i jak sobie życzy.
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Zalew Wióry
Adam Adamczyk <>
20.04.2019 16:29
Pozwoliłem sobie przeczytać ten tekst i z przykrością muszę oznajmić, że jest problem
z wykupieniem jednodniowego pozwolenia na wędkowanie na zalewie Wióry. Na
stronie PZW Kielce można zakupić zezwolenia przez stronę http://eokon.pl/, ale nie na
ten zbiornik. Rozumiem, że PZW nie życzy sobie takich ludzi z kartami wędkarskimi,
którzy chcą sobie odpocząć jeden dzień nad wodą po kilku tygodniach ciężkiej pracy.
Widocznie chcą doić kasę za pełne pozwolenia na wszystko, czego i tak normalnie
pracujący człowiek nie wykorzysta, bo kiedy. Pozwolenia jednodniowe czy kilkudniowe,
powinny być dostępne online albo nawet w sklepie z bułkami, oczywiście z marżą dla
sklepiku, żeby tak bardzo nie paść tych darmozjadów z PZW.

Odpowiem w kilku zdaniach
Zbigniew Kutyła
23.07.2014 09:19

Witam. Przyznam, że wysłałem to do R.O tylko po to by dotarło to do kilku osób.
Musiałem jednak odpowiedzieć, bo pewnie ktoś to przeczytał i nie za dobrze tu
wypadłem.
…Argumentacja szczerze oburzonego, że jak płaci składki, to on tu jest najważniejszy i
ma być pod niego, a najlepiej tak jak było "zawsze". Jest argumentacją,
rozkapryszonego dziecka i co najwyżej śmieszna…
To Ci to wytłumaczę bardzo prosto. Nie łowię na koszyki, więc to nie ja jestem
rozkapryszonym dzieckiem, któremu zabronili to robić.
Powiem więcej. Spinninguję, więc brak wędkarzy na brzegu jest mi na rękę.
A, że śmieszna? Może dla Ciebie. Nie dla tych którzy lubią łowić na drgającą. Nie dla
tych którzy mają świetny dojazd do wody i mogliby z rodzinami spędzać tam wolne
chwile przy okazji mając zarzucone zestawy(z zanętą)
...Napisał kolega, w tym, że wstępie, że opłacający kartę w innym okręgu nie mogą
łowić na tym zbiorniku. I kropka. Co jest nie prawdziwe. Można łowić. Należy jedynie
wnieś oczywiście dodatkową opłatę za wędkowanie w innym okręgu lub wykupując
tzw. dniówkę...
No to się zdziwisz.
W okręgu kieleckim i tarnobrzeskim istnieją zbiorniki wyłączone z porozumień.
Znaczy to tylko jedno. Jeśli w 2014 roku wędkarz opłacił w kieleckim nie może
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wędkować na kilku zbiornikach tarnobrzeskich, pomimo chęci zapłacenia np. 100 zł
dniówki. Są one dostępne tylko dla wędkarzy tarnobrzeskich. I dokładnie taka sama
sytuacja jest w drugą stronę.
Jeśli wędkarz zapłacił w okręgu tarnobrzeskim, nie ma możliwości wykupienia dniówki,
tygodniówki itp na kilku zbiornikach kieleckich.
…I kropka. Co jest nie prawdziwe…
A to jest bardzo prawdziwe. I ta Twoja „oczywista dodatkowa opłata” to też brak
wiedzy o tym regionie.
Podam może konkrety by nie być posądzonym o kłamstwo.
Zbiorniki wyłączone z porozumień w Okręgu Tarnobrzeg. Wymienię kilka z tych co
pamiętam. Stawy w Podolu, Zalew Topiołki w Ćmielowie, Stawy w Zdanowie, Zbiornik
Przeria w Biedrzychowie, Zbiornik w Karwowie, Zbiornik Tenczynopol w Klimontowie.
Zbiorniki wyłączone z porozumień w Okręgu Kielce. Staw OZMO, Staw Huta i Staw
Częstocice. Wszystkie w Ostrowcu Św. Zbiornik Piachy w Starachowicach, Zbiornik
Świniary. To nie wszystkie.
I by zaspokoić Twoją ciekawość.
Podam prosty przykład.Mieszkaniec Ostrowca Św. wykupuje zezwolenie w
Ćmielowie(tarnobrzeski) oddalonym o 8 km i wtedy nie może w żaden sposób
wędkować np. na Stawie Huta w swoim mieście! Lub mieszkaniec Ćmielowa wykupił
zezwolenie w Ostrowcu Św. (kielecki) i nie może wędkować np. na zbiorniku Topiołki w
swoim miasteczku.
A więc mam prośbę. Jeśli nie jesteś zorientowany w naszych regulaminach, nie pisz, że
nie mam na ten temat wiedzy.
I może na koniec jeszcze jedno.
Nie wiesz, ile znaczy dla wędkarzy z moich okolic zniesienie zakazu nęcenia na Brodach
i Wiórach, więc proszę nie wypowiadaj się na ten temat.
Dzięki, że nie punktowałeś...
I dodam, że decyzję o zakazie nęcenia wydał nie PZW tylko RZGW.

Dalej
Wojciech Łęcki
18.09.2014 09:47

Mamy problem mentalny. Jak pisałem wcześniej do niektórych nie dociera, że czasy się
zmieniły. Presja, mobilność wędkarzy i kurczące się zasoby oraz wzrost kosztów
utrzymania łowisk powoduje, że okręgi i koła ograniczają dostęp do swoich łowisk. I to
będzie się rozszerzało, a obostrzenia będą coraz większe. Należy przyjąć to do
wiadomości. Nikt nikogo poza tym nie przywiązuje do danego okręgu. Ja tez ze względu
na ograniczenia w porozumieniach zmieniłem okręg. Mieszkam w innym województwie,
a należę o innego oddalonego okręgu. Szczerze mówiąc nie pojmuję, dlaczego zakaz
nęcenia wywołuję tak silne emocje. Niewolno to nie wolno. I nie ważne kto wydał taką
decyzję. Wydał ją pełnoprawny uprawniony organ. Z tymi zakazami, komu wolno lub
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nie wolno gdzieś łowić to też, przesada. Jak zwykle sprawa rozbija się o dopłaty i
opłaty. Każdy by chciał wędkować tanio, blisko i wszędzie, każdą metodą w tym z
nęceniem. Jeśli ktoś uważa, że wypoczynek nad wodą z rodziną bez możliwości
zarzucenia wędki jest rozbojem w biały dzień , to ma problem ale ze sobą, a nie z
naturą.

Czy my żyjemy w U.E. ?
Aron Stolzman <>
21.06.2015 14:35
Myślę,że NIE !
Toż to nic innego jak jedna WIELKA DYSKRYMINACJA powiem więcej RASIZM a to jest
prawem zabronione !
I tę sytuację należy jak najprędzej zaskarżyć gdyż nie może być tak by jacyś działacze
nie znający prawa UNIJNEGO dyskryminowali,wprowadzali podziały dla własnych
korzyści.Skoro jesteśmy członkami jednego związku nie możemy wprowadzać różnych
przepisów dla tej samej grupy członków-użytkowników wód ,które nam zostały
udostępnione!Jeśli wniosę opłaty w różnych okręgach to powinienem korzystać z
wszystkich wód oddanych w zarząd PZW to jest jedna i ta sama
organizacja-stowarzyszenie dla wszystkich jej członków i dostępność do wód nie może
być w żaden sposób OGRANICZANA ! Jeśli kogoś stać na opłaty w wielu okręgach to
przecież wnosi wielokrotność kwot,którymi dysponują ODZIAŁY jednego i tego samego
PZW a wprowadzanie sztucznych podziałów to łamanie prawa! Gdy działacze chronić
chcą terytorialność dla swoich sympatyków wędkarstwa niech wykupują na własność
zbiorniki i nic nam wówczas do tego ale wód udostępnionych dla PZW nie należy
poddawać segregowanej dostępności bo to jest jawny bezprawny podział na MY i "ONI" a
przecież NIBY jesteśmy jedną rodziną bo związkowcami PZW NA PEWNO !

...albo bliżej.
Jarosław Szczepaniak
18.09.2014 11:14

cytat:

"Jeśli ktoś uważa, że wypoczynek nad wodą z rodziną bez możliwości zarzucenia wędki
jest rozbojem w biały dzień , to ma problem ale ze sobą, a nie z naturą".
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Sporo osób zapewne tak uważa, o ile mowa o wodach należących do SP, a gwarantuje
im to ustawa "Prawo wodne" i choćby statut PZW "Cele związku".

A niezrzeszeni?
Jarosław Szczepaniak
23.07.2014 15:26

"...W okręgu kieleckim i tarnobrzeskim istnieją zbiorniki wyłączone z porozumień.
Znaczy to tylko jedno. Jeśli w 2014 roku wędkarz opłacił w kieleckim nie może
wędkować na kilku zbiornikach tarnobrzeskich, pomimo chęci zapłacenia np. 100 zł
dniówki...".
No to coś nie tak musi być, albo wędkarze niekumaci. Przecież nikt nie musi
obowiązkowo należeć do PZW, ale posiadając Kartę Wędkarską ma prawo wykupić
dniówki, jako niezrzeszony. Musi się obnosić z legitymacją i składkami opłaconymi w
innym okręgu? A obcokrajowcy?

Drogi Wojtku.
Ryszard Siejakowski
19.09.2014 00:21
Jako stary satyr RO i kpiarz, pozwolę sobie na mały wtręt. Otóż Wojtku, nie ma w
Polsce 48 stowarzyszeń ale jest jedno i nazywa się PZW. Gdy zapisywałem się
kilkadziesiąt lat temu do PZW, to zapisywałem sie do stowarzyszenia o zasięgu
ogólnopolskim. I zapis o tym, że stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski nadal istnieje
w tym postkomunistycznym Statucie PZW. Jeśli po 1989 roku coś się zmieniło, to PZW
powinno mnie usunąć ze swoich szeregów i zaproponować wstąpienie do jakiegoś
tworu regionalnego by nie powiedzieć powiatowego. Jednocześnie, ponieważ łożyłem
swoje składki na zarybianie ogólnopolskie, to siłą rzeczy, nowy twór, powinien mi
zwrócić część składek, ograniczając moje uprawnienia. Nie bardzo rozumiem, dlaczego
jako członek, by nie powiedzieć fiut PZW, należący do Okręgu X, mogę łowić tylko ryby
od punktu A do punktu B w rzece XYZ, która płynie przez całą Polskę. Czy ryby jako
stworzenia zmiennocieplne i pokryte śluzem, sa tak zdyscyplinowane, że jak je wpuści
do rzeki mój macierzysty Okręg, to pływaja tylko od punktu A do B czy jednak czasami
zasuwają dalej, płynąc do punktu C a nie daj Boże do punktu D. Na samą myśl, że
moje ryby, łowi jakiś gumofilc w punkcie C, z Okręgu Y, trzęsie mną słuszne oburzenie,
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by nie powiedzieć, że budzą się we mnie mordercze instynkty. Wara gumofilcowi od
moich ryb, które w swej niepohamowanej wędrówce, bezmyślnie minęły graniczny
punkt B. W związku z powyższym, proponuję znakowanie wszystkich ryb w taki
sposób, aby było jasne do kogo dana ryba należy. Jak gumofilc z Okręgu Y, złapie rybę
oznakowana jako własnośc Okręgu X, powinien natychmiast ta rybę dostarczyć na
odcinek rzeki oznakowany jako AB. A jak nie, to dostanie po ryju. I to byłoby na tyle.

Drogi Rychu
Wojciech Łęcki
22.09.2014 13:45

I tu jak zwykle uświadomiłeś do bólu mnie co do znaczenia pozarządowej,
organizacji ogólnopolskiej. Jednak jak widzisz pewne sprawy posunęły się w swoim
idiotyzmie tak daleko, że stały się normą i stanowią prawo. Jedynie z tego
wszystkiego co przyjąłem do wiadomości i "realizacji" to, świadomość tego, że
należy wnosić opłaty u gospodarza wody. To co napisałeś potwierdza tylko smutny
fakt, że u sterów tego wszystkiego siedzą palanty. Jeżeli nie można tego zmienić to
czy warto się aż tak szarpać? Co do podziału rzek to mamy taką samą sytuację jak
na polskich autostradach.

Asnen
Getno 09.2008
Artur Rul <rulonfishUKRYTY@FILTRSPAMUpoczta.USUNonet.USUNpl>
22.09.2008 17:30
Właśnie wczoraj wróciłem z Getno Gard położonego nad "rybnym" jeziorem Asnen w
Szwecji.
Całkowicie zgadzam się z opinią Piotra Wawrzyniuka, i tu mocno chylę czoła i
przepraszam za niedowiarstwo-niestety artykuł przeczytałem w przeddzień wyjazdu
do Szwecji i było już mocno za późno (kolegom powiedziałem dopiero na promie .
W Getno Gard ryb nie ma!!!!!! może nie jestem mistrzem wędkarskim, ale przez
tydzień, w 4-ch chłopa (w tym, w moich oczach 1 autorytet wędkarski), pływając,
spinningując i trolingując w zasadzie wszelkimi możliwymi przynetami udało nam się
złowić 2 wymiarowe szczupaki - 51 i 63 cm (4 małe gnojki wypuściliśmy), do tego
doszły 2 sandacze i uwaga: 3 okonie!!! W sumie, w 4-ch, w tydzień, po 7-8 godzin
dziennie - mieliśmy 15 pobić. Dodam, ze pływaliśmy z echosondą, dosłownie wszędzie
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(i ulubione trzcinki jednego z naszych kolegów i spadki z 2-ch do 14 metrów).
Nic nie mam do Zalewu Sulejowskiego, ale chyba tam efekty byłyby dużo lepsze.
Wiele do życzenia pozostawia też obsługa tego, mimo wszystko niesamowicie
urokliwego miejsca. Próbowaliśmy się doprosić przewodnika wędkarskiego (cena 450
SEK/godz), ale do chwili wyjazdu. W zasadzie mnie to nie dziwi-bo cóż ona miałby
nam pokazać???!
A zapomniałbym! Biała ryba: w wodzie wylądowało kilka wiaderek zanety Gutkiwicza z
atraktorami palce lizać. Efekt: 3 leszczyki, jedna piekna wzdręga, nie ograniczona
ilość płoci 10-15 cm, oraz absolutny hit, na który zawsze można było liczyć: JEGO
KRÓLEWSKA MOŚĆ KRĄP!!!!!!
W naszych ustach Getno Gard zyskało miano krąpiowego eldorado.
Dobrze radzę: jeśli ktoś wybiera się do Getno Gard-niech wycofa swoje pieniądze póki
czas. No chyba, że rzeczywiscie lubi zbierać grzyby, kleszcze i komary.
Pozdrawiam i błagam o wskazanie jakiegoś miejsca na świecie, gdzie jeszcze są ryby.
Artur

Sandomierz i dryga
psr?
rafal <rafalUKRYTY@FILTRSPAMU3ptp.USUNcom>
07.09.2008 10:00
a co z telefonami? PSR? policją? obojętność nie jest wskazana w takich sytuacjach

Wędkarstwo na Bornholmie
Tomku
Mateusz Sławiński
12.08.2008 15:07

Jak zawsze coś ciekawego wydłubałeś
Pozdrawiam
Mateusz
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Witaj Mateusz :)

15.08.2008 13:37
Ale po długiej nieobecności
Staram się nadrobić straty
Pozdrówka

Wędkuję na Prośnie
jakie to łowisko?
Adam Rojewski <orange65UKRYTY@FILTRSPAMUwp.USUNpl>
29.04.2007 15:00
czy szała to łowisko pzw ?

„Drużno” – wędkarski raj
pytanie
piotr krygier <brygielUKRYTY@FILTRSPAMUop.USUNpl>
22.11.2006 12:41
Piotrze,czy wiadomo Ci cos na temat dostepnosci zezwolen i najmu lodki?w czerwcu
wybieram sie do rodzinnego elblaga na miesiac(na stale mieszkam w anglii)i mam
obawy,gdyz dotarl do mnie news,iz zezwolenia sa wydawane dla tzw.''znajomych''i nie
wszyscy maja do nich dostep.

Z zezwoleniami nie ma problemu...
Piotr Łopaciński
22.11.2006 13:45
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Ktoś Cię źle poinformował. Tu masz link: http://www.p...tosc.php?txt=37
Tylko, że na Drużnie połów z łodzi możliwy jest dopiero od 1 września, z brzegu przez
cały rok. Problem jedyny przy połowie z brzegu - trzeba znać jezioro.
W wielu miejscach jest ono niedostępne (porośnięte trzciną, bagniste).
Jak masz więcej pytań, pisz na priv.

Łowiska specjalne cz.III
Nie rozumiem czemu ten San tak w oczy kole?
Andrzej Trembaczowski
07.02.2006 13:45
Ryśku, z całym należytym szacunkiem, ale zupełnie Cię nie rozumiem.
Nie wiem czemu akurat się tego Sanu przyczepiłeś? Gdybyś chciał napisać obiektywny
artykuł, to zrobiłbyś wywiad z Piotrem Koniecznym. Zapytaj go o kalkulacje cenowe,
zapytaj dlaczego są takie, a nie inne - myślę że odpowie.
Ja tam nie łowię, bo nie łowię na muchę, ale wielu moich kolegów chętnie tam jeździ
(choć z Lublina to kawałek) i zawsze są zadowoleni.
Zadowoleni są wędkarze, poprawił się stan ryb również poniżej tego specjalnego
odcinka (to zresztą tylko kawałek dużej rzeki). Niezadowoleni są tylko ci, którzy nie
mogą przeboleć, że jest tam ryba i nie można jej zabrać. Oraz że tam jest dobrze,
lepiej niż gdzie indziej.
A co do opłat.
Deklarowałem kiedyś, że jestem gotów przeznaczać 1/12 rocznych dochodów (takie
określenie jest chyba lepsze, niż bezwzględna cena) na opłatę za wędkowanie, ale
pod warunkiem że: w wodach będą ryby, i to nie wyhodowane sztucznie, ale dzikie
naturalne ryby, które jeżeli nie zostaną złowione, będą mogły dożyć do swojej rybiej
starości i będę miał szansę na spotkanie z rybą dużą i jeżeli spotkam nad wodą
innego wędkarza, to będzie to tylko ktoś, kto szanuje przyrodę i łowi zgodnie z
zasadami.
Za takie wędkarstwo jestem gotów zapłacić jedną miesięczną pensję. I nie będę
uważał, że to drogo.
Nie da się dziś osiągnąć takiego stanu bez ochrony (a to kosztuje) i dobrego
zagospodarowania wód (to też kosztuje). Wiem, ile to kosztuje. Niedawno
układaliśmy projekt planu zarybień lubelskich pstrągowych rzeczek - daleko nam do
Krosna, wód pstrągowych mamy mniej, więc i potrzeby skromniejsze. No i te wody
pstrągowe to ok. 1 % wszystkich wód naszego okręgu. Kwota wyszła całkiem spora i
to tylko za sam materiał zarybieniowy, do tego trzeba doliczyć jeszcze transport i inne
koszta. I to tylko same zarybienia. Razem z ochroną taką, o jakiej marzymy (i jaką
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ma ten odcinek Sanu) kosztowałoby to znacznie więcej. I tego nie da się zrealizować
za 100 czy 200 zł od wędkarza.
Łowiska specjalne czy komercyjne pokazują że są ludzie, którzy chcą łowić, mimo że
płacą tyle, ile żąda gospodarz łowiska. I nie patrzą, by im się ta przysłowiowa karta
zwróciła. Wolą zapłacić dziennie 50 zł, do tego dołożyć jeszcze drugie tyle za dojazd i
nocleg i cieszyć się przyjemnościami wędkarstwa w rybnej wodzie, niż stresować się
usiłując wydusić coś jeszcze z wody ogołoconej przez wszystkich.
Pozdrawiam
Andrzej

nie 100 czy 200 bo niektorzy juz maja 400
s <>
24.12.2009 23:30
wlasnie nie 100 czy 200 bo niektorzy juz maja 420 zl [okreg torun 2009 r ] i rybe
zlapac to cud trzeba sie mocno zawziaść aby coś ułowić -i powiem tyle ze nie trzeba
wiecej pieniedzy tylko pracy na rzecz wód z ta 1\12 dochodujakies wyjście a moze
zachecić wieksza rzesze ludzi do oplacania skladek nizsza cena bo gdy 1 000 ludzi
zaplaci po 100 zl to nie dorowna to nigdy 10 000 tys ludzi dajmy na to po 50 zl

Prawie z archiwum.
Ryszard Siejakowski
07.02.2006 14:59

Witaj Andrzejku. Nie powiem, ale kopara mi odjechała do kolan. Wyciągnąłeś prawie z
archiwum tematykę, o której już prawie zapomniałem. To nie do końca jest tak, jak
myślisz. Całośc mego zdania znajdziesz w komentarzach i innych wypowiedziach.
Nieumyślnie, specSAN stał się jakby ofiarą pewnej głębszej myśli, jaką chciałem
zawrzeć. Andrzeju, zapewniam Cię, że jest mi zupełnie obojętne czy takie łowisko
istnieje czy nie. Więcej, jeśli są na to środki finansowe, to dobrze, aby ochronić resztki
stada dzikiego lipienia na Sanie. Jest tylko jedno ale, dla którego powstał ten artykuł.
Tym ale, jest kreowanie przez niektóre osoby wizji powszechnej normalnosci tego typu
łowisk. Delikatnie mówiąc z jednej strony mnie śmieszy takie podejście do sprawy, a z
drugiej wnerwia mnie lekkośc kreowania pewnych pogladów, bez zastanowienia się
nad skutkami. Wyobraź sobie Andrzeju, sytuację, że taka wizja znajduje swoją
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realizację. Twój ukochany Wieprz, jest specWIEPRZEM, Krężniczanka, jest
specKRĘŻNICZANKĄ, itd, itd. Wybacz Andrzejku, ale Twoje 1/12 jest naprawdę
niczym. To było wyrażenie mojego subiektywnego punktu widzenia na przyszłość
wędkarstwa polskiego i kierowałem sie podstawową zasadą, "wszystkie wody są warte
ochrony i zagospodarowania". Jeśli zaczniemy dzielić wody na równe i równiejsze, to
.... Odpowiedź znasz. Jeśli ktoś, chce mi narzucać sposób postrzegania wspaniałej
działalności działaczy z Krosna, przez pryzmat jednego specłowiska, to ja dziękuję
serdecznie za takie wędkarstwo i za sposób postrzegania jego problemów. Jak
ostrzeżenie kłania sie temat Łopusznej i co z nią zrobiono. O obrazie zasobności
naszych wód, nie będzie decydować jakis specXXX, tylko śednia ważona wszystkich
wód. A jeśli chcemy robic specłowiska i traktowac je jako bilboard naszej "wspaniałej"
działalności stowarzyszeniowej, a na pozostałych wodach pozostawic ten cały bajzel
jaki tam jest, to oświadczam Ci, że to juz nie jest stowarzyszenie i jego cele, jakie
miało gdy sie do niego zapisywałem. I nie jest to stowarzyszenie, gdzie pozdrowieniem
jego członków, są słowa: wodom cześć. Bo dla mnie wodom cześć, to nie tylko hasło,
to coś znacznie głębszego i dlatego je rozszerzę: wszystkim wodom cześć.
Mam nadzieję, że te kilka słów wyjasniają mój rzeczywisty stosunek do wód w Polsce.
Przy okazji Andrzeju, poddam pod zastanowienie, czy nie warto rozważyć pewnej
zmiany w zapisach Ustawy i dac delegację ustawową Ministrowi Ochrony Środowiska a
nie Ministrowi Rolnictwa. Na mój gust, obecny zapis jest reliktem i anachronizmem z
lat minionych.
Pozdrawiam

Chodzi nam o to samo...
Andrzej Trembaczowski
08.02.2006 14:55
...o dobrze zagospodarowane zadbane wody, kwestia jak?
Temat wyciągnął si€ automatycznie, wczoraj pojawił się banerek w komentarzach więc
go zauważyłem ))))
Rozdzielmy dwie rzeczy. Łowisko na Sanie, które nie tylko według mojej opinii bardzo
dobrze funkcjonuje, gospodarkę okręgu krośnieńskiego, na który składają się też inne
wody (które są też z tego co wiem dobrze zadbane), gdzie jest także dobrze
funkcjonujący ośrodek zarybieniowy (stamtąd zresztą pochodzą nasze pstrążki).
Według mojej i nie tylko mojej opinii ten okręg bardzo dobrze działa i jeżeli już się daje
ten przykład w dyskusji o zagospodarowaniu wód to jako przykład pozytywny. Ale
zostawmy w spokoju Krosno, San i wróćmy do pozostałych Twoich przemyśleń–
głównych, bo o zagospodarowani wód chodzi.
Zgadzam się całkowicie z Tobą że cześć należy się WSZYSTKIM WODOM.
O wszystkie nasze wody należy zadbać. Ale to nie znaczy, że należy je traktować
jednakowo.
Jakiś czas temu w dyskusji napisałem, że trzeba to przyjąć, że woda wodzie nie równa,
że każda wymaga odrębnego traktowania. I innych nakładów również.
I tak się poniekąd dzieje. W poszczególnych operatach jest wymienione co ma
uprawniony do rybactwa w dzierżawionym obwodzie robić. Rzecz w tym, by to było
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naprawdę dobrze określone i by było naprawdę dobrze wprowadzone w praktyce, a nie
tylko na papierze.
Niech będzie w naszym wędkarstwie rozmaitość, a nie urawniłowka, bo to, że gdzieś
kogoś nie stać na porządne zadbanie o odę nie może hamować kogoś innego, by o
swoją wodę zadbał lepiej. Ja też jestem przeciwnikiem „wędkarskich pewexów”, ale
niech będą różne łowika dostępne za różną opłatę, bo innych nakładów wymaga woda
pstrągowa, innych większa rzeka, innych jezioro itd. I te nakłady muszą się znaleźć,
jeżeli chcemy mieć dobrą gospodarkę. Nie byłoby uczciwe, gdyby pstrągarze, których
zawsze jest mniej niż spławikowców nie mogli zadbać o swoje wody, bo to by oznaczało
podwyższenie opłat dla wszystkich, także i dla tych, którzy pstrągów nie łowią. Nie
byłoby też uczciwie, gdyby żądali od tych innych utrzymywania pstrągowych wód, na
których tamci nie łowią. Jak ktoś chce łowić ryby które nie wymagają znacznych
nakładów, w wodach, które też nie wymagają specjalnej troski, pilnowania itd., to niech
nie płaci wiele – o tym już żeśmy kiedyś dyskutowali i sam to potwierdziłeś. Jeżeli
wyjdzie że np. roczna opłata za dobre zagospodarowanie i ochronę pstrągowych rzeczek
danego okręgu przy założeniu że korzystających jest np. 1000 ma kosztować np. 300
zł, to dlaczego te 300 zł uśredniać i obciążać kosztami tych innych, których łowienie
pstrągów nie interesuje? Po co mają płacić więcej – zresztą nie zapłacą, zbuntują się i w
efekcie ktoś zdecyduje, że nas nie stać na taką gospodarkę i pozostaniemy przy tym, co
jest...Więc to zróżnicowanie być musi.
Masz rację co do ustawy, ministrów. Myslę, że to akurat doby moment, by obecną
ustawę zastąpić inną taką, która dobrze to wszystko ujmie. Właśnie nad tym przecież
pracujemy.
Pozdrawiam
Andrzej

Różnić się
Ryszard Siejakowski
08.02.2006 16:51

Drogi Andrzeju. Zawsze jestem gotów schylic głowę przed człowiekiem, który przekona
mnie do swej racj argumentami a nie swą nieomylnością. Możemy się różnić optyką na
pewne problemy, ale różnic pięknie a nie pieniacko
Cały czas byłem i będę za
zróżnicowaniem opłat i tu zgadzam się na 120% z Tobą, że będą łowiska i "łowiska".
Dzisiejszy system składek, jest takim samym arytefaktem jak Ojciec Wielebny. Ten
system jest kompletnie nieprzeźroczysty i pozwala na swobodny przepływ środków.
Zawsze byłem za przepływem skorelowanym i celowym. Opłaty za spinning idą na ryby
generalnie drapieżne, w szerokim tego słowa znaczeniu, a nie na narybek karpia, bo tak
chce producent narybku /czytaj Zakład Rybacki działający w strukturach PZW/. Ideałem
byłby system licencyjny, z płatnościa na konto. Żadnych składek płaconych gotówką do
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koperty skarbnika. To tez anachronizm, który należy jak najszybciej zmienić.
Andrzeju, kolejny raz korzystając z okazji, pragnę Ci zwrócić uwagę na zapisy Art.5. To
pole do wielu naduzyć. Nie interesuja mnie upowaznienia wydawane przez Zakłady
Rybackie. Stanowczo sie natomiast sprzeciwiam wydawaniu takich upowaznień, przez
stowarzyszenie. A takie przypadki, niestety mają miejsce. Według mnie zapisy
proponowanego nowego brzmienia Art.1.5.b nie gwarantuja nadinterpretacji Art.5 w
trakcie tzw. odłowów sanitarnych.Powracając jeszcze do obecnego stanu prawnego, po
Mazowszu krąży poczta pantoflową wiadomość, że ZO Mazowsze handluje
upowaznieniami do odłowów, wykorzystując brzmienie obecne. I niestety nie narusza to
prawa, bo tak jest ono sformułowane i pozwala na takie działania. Mozemy miec tylko
wątpliwości co do etyki tych handlarzy.
Pozdrawiam.

Po to są dyskusje i wymiany pogldów...
Andrzej Trembaczowski
09.02.2006 17:23
...by do czegoś sensownego dojść.

Masz rację, system opłat jest anachronczny, ale tego się tak łatwo nie zmieni. Myślę, że
będzie się zmieniał, bo życie te zmiany wymusi.
Co do prejektu ustawy:
Art. 5.
Osoba dokonująca połowu ryb z upoważnienia uprawnionego do rybactwa jest
zobowiązana posiadać i okazywać na żądanie dokument stwierdzający upoważnienie
uprawnionego do połowu ryb.
Dodano „z upoważnienia uprawnionego do rybactwa” w miejsce „na rzecz uprawnionego
do rybactwa”.
Zmiana konieczna, bo wędkarz nie łowi na rzecz upranionego do rybacta ale z jego
upoważnienia. Trudno tych wszystkich upoważnionych tu wyliczyć, jest o tym gdzie
indziej, natomiast odłowy definiuje już Art 1, który w obecnej wersji, nowszej niż ta na
RO wygląda następująco:
Art. 1
1 Ustawa dotyczy korzystania z zasobów ichtiofauny, które są częścią przyrody i jako
dobro publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Ustawa reguluje gospodarkę wędkarską i rybacką, opartą na zasadach prawidłowego
użytkowania zasobów biologicznych, określając warunki ochrony, połowu, chowu i hodowli
ryb.
Za:
a) chów ryb uznaje się działania zmierzające do utrzymania i zwiększenia produkcji ryb,
b) za hodowlę ryb uznaje się chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i
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poprawienia wartości użytkowej ryb,
c) za połów ryb uznaje się korzystanie z zasobów ryb, na zasadach określonych w
ustawie.
2 Przepisy niniejszej ustawy stosuje się wyłącznie do publicznych powierzchniowych wód
śródlądowych zwanych dalej „wodami”.
3 Wyróżnia się połowy:
a) amatorski za pomocą wędki zwany dalej „wędkarstwem”,
b) amatorski za pomocą kuszy,
c) rybackie połowy gospodarcze,
d) rybackie służące zabiegom sanitarnym, hodowlanym i badaniom naukowym.
4. Pozyskiwanie ryb może odbywać się jedynie z zachowaniem możliwości odtwórczych
ekosystemu wodnego i z zachowaniem różnorodności biologicznej. Dopuszcza się
korzystanie z naturalnych zasobów ichtiofauny na określonych zasadach:
1. W wodach oddanych w użytkowanie lub wydzierżawionych do prowadzenia gospodarki
wędkarskiej, dopuszcza się jedynie połowy wędkarskie, bez prawa odłowów
gospodarczych. Połowów za pomocą urządzeń rybackich dokonywać można wyłącznie w
celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych, hodowlanych lub badań
naukowych.
2. W wodach oddanych w użytkowanie lub wydzierżawionych do prowadzenia gospodarki
rybackiej celem jest wykorzystanie możliwości produkcyjnych akwenu i dopuszcza się
stosowanie urządzeń rybackich wymienionych w ustawie.
3. Woda oddana w użytkowanie lub wydzierżawiona do celów wędkarskich nie może być
poddzierżawiana do celów innych niż wędkarskie.

5. Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej pożytki.
6 Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów międzynarodowych, w szczególności
dotyczących gospodarki rybackiej w wodach granicznych, oraz ustawy Prawo wodne i
przepisów o ochronie przyrody.

Więc zapis:
1. W wodach oddanych w użytkowanie lub wydzierżawionych do prowadzenia gospodarki
wędkarskiej, dopuszcza się jedynie połowy wędkarskie, bez prawa odłowów
gospodarczych. Połowów za pomocą urządzeń rybackich dokonywać można wyłącznie w
celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych, hodowlanych lub badań
naukowych.
Powinien te sprawy regulować.
Zabiegi sanitarne być muszą. Niestety, nieuczciwości ludzkiej ustawą się nie wyeliminuje.
Pozdrawiam
Andrzej

Wędkuję na Prośnie
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Wody
Dariusz Żbikowski
19.12.2005 14:54

Miło by było, gdybyś taki opis zechciał zamieścić w dziale "Wody". Tam włąsnie
kolekcjonujemy tego typu informacje. jeśłi bęziesz miał z tym problem daj znać sami
go tam przeniesiemy.
PS. Na ty serwerze zwyczajem ogólnym jest przedstawianie się Imieniem i
Nazwiskiem, choć nie zawsze tego w akurat wymagamy w przypadku publikowania
artykułów.

Wędkuję na Prośnie
Zapraszasz nad Prosnę...
Piotr Łopaciński
19.12.2005 08:38
...Chętnie bym przyjechał, ale umawiać się z anonimem...strach... ...?
Czemu boisz się podpisać, tutaj nikt nie gryzie...

mam zamiar
Jan Brys
26.12.2005 13:04
Mam zamiar w tym roku lowic na Prosnie i Baryczy.Czy jestes w stanie podac mi
wiadomosci na temat tych rzek a w szczegolnosci chodzi mi o Barycze ,z gory dziekuje
.Pozdrawiam
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