
 
Polski Związek Wędkarski największe stowarzyszenie polskich wędkarzy 
 
19 marca 1950 r. w Warszawie powołano Polski Związek Wędkarski. 
Jest on kontynuatorem tradycji Krajowego Towarzystwa Rybackiego, które 13 lipca 1879r.  
w Krakowie zapoczątkowało zorganizowaną działalność rybacką i wędkarską na ziemiach polskich pozostających 
pod zaborami. 
 
Polski Związek Wędkarski zrzesza 630 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne.  
 
Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (2500) i okręgi (44) jako jednostki terenowe. 
 
Związek opiera działalność na pracy społecznej członków. 
 
Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz 
ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej. 
 
Związkiem kieruje Zarząd Główny w Warszawie, organizując pracę stowarzyszenia. 
 
PZW prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę ekologiczną państwa, 
zgodną z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami Unii Europejskiej. 
 
Popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży należy do 
najważniejszych celów statutowych PZW. 
 Koła i okręgi PZW tworzą sekcje młodzieżowe, organizują kursy i obozy wędkarskie zakończone egzaminami na 
kartę wędkarską, powołują wśród młodzieży kluby zainteresowań wędkarskich, organizują liczne i różnorodne 
konkursy i akcje edukacyjno - wędkarskie. Do tradycji w PZW weszły masowe imprezy sportowo- rekreacyjne 
związane z obchodami Dnia Dziecka.  
 
Wędkarstwo jest najbardziej masowym hobby w Polsce, podobnie jak i na świecie Wędkarstwo to rekreacja i 
wypoczynek ludzi , ale także dyscyplina sportowa uprawiana w wielu państwach na całym świecie. Rokrocznie 
organizowane są Mistrzostwa świata i Europy w których uczestniczą członkowie PZW. W Polsce sport wędkarski 
realizowany jest w klubach wędkarskich , a zawody towarzyskie rozgrywane są w Kołach. Sport wędkarski 
realizowany jest poprzez organizowanie ogólnopolskich imprez z cyklu „ Grand Prix”, Mistrzostw Okręgu i 
Mistrzostw Polski z zawodów tych wyłania się reprezentantów Polski na Mistrzostwa świata i Europy. Związki 
Wędkarskie w tym również Polski Związek Wędkarski zrzeszone są w Międzynarodowej Konfederacji Sportu 
Wędkarskiego ( CIPS ) oraz w Międzynarodowej Federacji Sportu Rzutowego ( ICSF ) 
 
Na terenie gminy Zaleszany działa Koło nr. 19, którego prezesem jest Edward Korga. Koło zrzesza około 218 
członków. 
Wody będące pod opieką Koła to: 
a) zbiorniki: 
-Duże Jezioro-Motycze Szlacheckie 
- Wysoki Wał-Zbydniów 
- Szeroka Woda-Dzierdziówka 
- Stary San Berdechów (część wody) 
b) rzeki: 
- San, 
- Łęg. 
Informacja dotycząca naszego Okręgu PZW Tarnobrzeg:  
- ilość kół – 41 
- ilość członków – 7928 
- powierzchnia zbiorników w ha – 705 
- wykaz wód płynących w ha - 2913 


