
16  WĘDKARSTWO TYDZIEŃ MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKI 
ŚRODA, 26 KWIETNIA, 2017

WKRÓTCE NAPISZEMY 
a Odwiedzimy właścicieli 
i dzierżawców jezior w powiecie 
międzychodzkim. Sprawdzimy 
opłaty za wędkowanie, 
polecimy najlepsze łowiska
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NWĘDKARSTWO
działek – piątek godz. 9 – 16, so-
boty godz. 8:30 – 10. Szczegóło-
wych informacji udziela Krzysz-
tof Florczyk tel. 502 845 485. 
Za pozwolenia płacić można tak-
że przelewem (Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu, Zakład Do-
świadczalny Technologii Produk-
cji Pasz i Akwakultury, Muchocin 
20, 64-400 Międzychód, konto: 
BZ WBK 93 1090 1388 0000 0001 
1540 3713). Podczas dokonywania 
opłat drogą elektroniczną należy 
pamiętać o tym, żeby w tytule 
przelewu podać imię i nazwisko 
wędkującego, nazwę jeziora oraz 
datę wędkowania. 

Naukowcy zapowiadają tak-
że, że wzorem lat ubiegłych 
na wodach zarządzanych przez 
muchociński zakład będą orga-
nizowane zawody wędkarskie. 

– Sprawdziła się formuła za-
wodów spinningowych, z łodzi, 
w parach. Czy będziemy organi-
zowali kolejne? Zobaczymy, bo 
nie chcemy na siłę konkurować 
z lokalnymi kołami PZW. Jeśli 
zorganizujemy zawody, to na je-
sień – mówi Jan Mazurkiewicz.  
a ¹

Majówka z wędką? Pewnie
Muchocin 1 maja rusza sezon na wędkowanie z łodzi. Nasze łowiska już gotowe

D la wędkarzy z powiatu 
międzychodzkiego sezon 
wędkarski trwa właści-

wie cały rok. Od 1 maja rozpoczy-
na się w wędkarskim kalendarzu 
okres, kiedy można łowić ryby 
z łodzi. Zakład Doświadczalny 
Technologii Produkcji Pasz 
i Akwakultury w Muchocinie na-
leżący do poznańskiego Uniwer-
sytetu Przyrodniczego informu-
je – jak co roku – o otwarciu swo-
ich łowisk. Udane połowy na je-
ziorach zarządzanych przez 
zakład (Gorzyckie, Gorzyńskie, 
Tuczno Wielkie, Tuczno Małe, 
Środkowe, Staw Muchocin) mo-
gą być dobrym pomysłem na spę-
dzenie majówki. 

Dr hab. Jan Mazurkiewicz, dy-
rektor ZDTPPiA w Muchocinie  
podkreśla, że przy jeziorach go-
towe są już miejsca parkingowe 
dla wędkarzy. Nad każde z nich 
można swobodnie dojechać i za-
parkować pojazd. 

– Nadal można na naszych je-
ziorach wypożyczać łodzie – za-
chęca Jan Mazurkiewicz. – No-
wością jest nasza współpraca z ło-
wiskiem „Sazan” przylegającym 
do Jeziora Gorzyńskiego. Tam 
można nie tylko wykupić pozwo-
lenie na wędkowanie, ale i wypo-
życzyć łódź – dodaje. 

Łowisko Wędkarskie „Sazan” 
funkcjonuje weekendowo. W ty-
godniu natomiast pozwolenia 
na wędkowanie na jeziorach 
ZDTPPiA w Muchocinie można 
kupić w siedzibie zakładu (ponie-
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Jednym z ciekawszych jezior w okolicy na połowy z łodzi jest Jezioro Gorzyńskie

krzysztof.sobkowski@polskapress.pl 
KRZYSZTOF SOBKOWSKI

OPŁATY:
OPŁATY ZA WĘDKOWANIE 
NA JEZIORACH UŻYTKOWA-
NYCH PRZEZ ZAKŁAD DO-
ŚWIADCZALNY TECHNOLOGII 
PRODUKCJI PASZ I AKWAKUL-
TURY W MUCHOCINIE W 2017 
ROKU: 

Jezioro Gorzyńskie: 
Brzeg: 120 zł (cały sezon), 20 
zł (dzienne), 35 zł (trzy dni), 
50 zł (siedem dni), 70 zł (14 
dni), 100 zł (trzy miesiące). 
Z łodzi: 180 zł (cały sezon), 30 
zł (dzienne), 40 zł (trzy dni), 
70 zł (siedem dni), 100 zł (14 
dni), 150 zł (trzy miesiące). 

Jezioro Gorzyckie: 
Brzeg: 100 zł (cały sezon), 20 
zł (dzienne), 35 zł (trzy dni), 
50 zł (siedem dni), 60 zł (14 
dni), 70 zł (trzy miesiące). 
Z łodzi: 180 zł (cały sezon), 30 
zł (dzienne), 40 zł (trzy dni), 
70 zł (siedem dni), 100 zł (14 
dni), 150 zł (trzy miesiące). 

Jezioro Tuczno Wielkie: 
Brzeg: 110 zł (cały sezon), 20 
zł (dzienne), 35 zł (trzy dni), 
50 zł (siedem dni), 70 zł (14 
dni), 80 zł (trzy miesiące). 
Z łodzi: 180 zł (cały sezon), 
30 zł (dzienne), 40 zł (trzy 
dni), 70 zł (siedem dni), 100 
zł (14 dni), 150 zł (trzy miesią-
ce). 

Jezioro Środkowe: 
Brzeg: 70 zł (cały sezon), 20 zł 
(dzienne), 35 zł (trzy dni), 50 
zł (siedem dni), 60 zł (14 dni).  

Jezioro Tuczno Małe: 
Brzeg: 60 zł (cały sezon), 20 zł 
(dzienne), 35 zł (trzy dni), 40 
zł (siedem dni), 50 zł (14 dni). 

Staw Muchocin: 
Brzeg: 60 zł (cały sezon), 20 zł 
(dzienne), 35 zł (trzy dni), 40 
zł (siedem dni), 40 zł (14 dni). 

Wszystkie wody: 
Brzeg: 400 zł. 

Jeziora Gorzyńskie, 
Gorzyckie, Tuczno Wielkie: 
Brzeg: 260 zł (cały sezon), 
230 zł (trzy miesiące). Z łodzi: 
400 zł (cały sezon), 350 zł 
(trzy miesiące). 

Dwa jeziora do wyboru – 
Gorzyńskie, Gorzyckie, 
Tuczno Wielkie: 
Brzeg: 170 zł (cały sezon), 150 
zł (trzy miesiące). Z łodzi: 300 
zł (cały sezon), 250 zł (trzy 
miesiące). 

Uwaga. Wypożyczenie łodzi 
na jeziorach Gorzyńskie, 
Gorzyckie, Tuczno Wielkie 20 
zł / doba.

POCHWALCIE SIĘ SWOIMI OKAZAMI
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Złapaliście rybę, którą warto się 
pochwalić znajomym? Czekamy 
na historie, jak ta ze zdjęcia. Fotografie 
przesyłajcie na tydzien@glos.com


