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Tarlak jesiotra ostronosego otrzymany z Instytutu Leibniza
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Baseny do przechowywania jesiotrów
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Brodnica 604 591 422
Chełmno 603 682 479
Golub-Dobrzyń 514 814 413
Grudziądz 664 056 165
Nowe Miasto Lub. 606 281 979
Toruń 661 669 409
Wąbrzeźno 607 885 538
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ZGRW Grzmięca               56 493 91 49 

NASZE WODY

Ziemiecki Dionizy Prezes ZG - Okręg Mazowiecki 
Bedyński Zbigniew Wiceprezes ZG ds. organizacji i promocji 

- Okręg Mazowiecki 
Iwański Mirosław Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży - Okręg Katowicki
Magdziarz Marian Sekretarz ZG - Okręg Opolski 
Sadowski Zbigniew Skarbnik ZG - Okręg Lubelski 

Drzazga Andrzej Członek Prezydium ZG - Okręg Kielecki 
Dziemianowicz Dariusz Członek Prezydium ZG - Okręg Białostocki
Lisak Stanisław Członek Prezydium ZG - Okręg Gdański
Musiał Jerzy Członek Prezydium ZG odpowiedzialny za ochronę 

i zagospodarowania wód - Okręg Poznański 
Purzycki Mirosław Członek Prezydium ZG odpowiedzialny za kontakty 

z rządem i parlamentem - Okręg Toruński
Szczeciński Jerzy Członek Prezydium ZG - Okręg Wrocławski

Ciura Konrad Członek ZG - Okręg Katowicki 
Czarnyszewicz Leszek Członek ZG - Okręg Poznański
Czerwiński Marceli Członek ZG - Okręg Tarnobrzeski 
Czulak Janusz Członek ZG - Okręg Krakowski 
Dworczak Kazimierz Członek ZG - Okręg Poznański
Heliniak Wiesław Członek ZG - Okręg Rzeszowski 
Kamiński Mirosław Członek ZG - Okręg Zielonogórski 
Krystecki Krzysztof Członek ZG - Okreg Lubelski 
Kwiecień Jan Członek ZG - Okręg Bielskopodlaski 
Lewandowski Marek Członek ZG - Okręg Koszaliński 
Lubowiecki Tadeusz Członek ZG - Okręg Płocko-Włocławski 
Ludwikowski Marian Członek ZG - Okręg Gorzowski
Milewski Marek Członek ZG - Okręg Ciechanowski 
Miś Wiesław Członek ZG - Okręg Opolski 
Mośko Zbigniew Członek ZG - Okręg Katowicki 
Olma Roman Członek ZG - Okręg Wrocławski 
Orzechowski Leszek Członek ZG - Okręg Bydgoski 
Pilch Emilian Członek ZG - Okręg Szczeciński 
Rudnik Teodor Członek ZG - Okręg Słupski 
Sienkiewicz Tadeusz Członek ZG - Okręg Elbląski
Szubierajski Wojciech Członek ZG - Okręg Mazowiecki 
Warchoł Andrzej Członek ZG - Okręg Mazowiecki 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PZW 
Bakanowski Andrzej Przewodniczący - Okręg Mazowiecki 
Frelik Tomasz Zastępca Przewodniczącego - Okręg Mazowiecki 
Gacek Dariusz Sekretarz - Okręg Katowicki 
Roszak Edmund Członek Prezydium GKR - Okręg Poznański
Wujek Henryk Członek Prezydium GKR - Okręg Opolski

Biegan Adam Członek GKR - Okręg Krakowski 
Broniszewski Ryszard Członek GKR - Okręg Białystocki 
Kołodziejek Marian Członek GKR - Okręg Kielcki 
Kosiewski Edward Członek GKR - Okręg Lubelski 
Kukier Stanisław Członek GKR - Okręg Toruński
Mazurkiewicz Józef Członek GKR - Okręg Bydgoski 
Ostapiak Sylwester Członek GKR - Okręg Gdański
Rogalewicz Grzegorz Członek GKR - Okręg Szczeciński 
Trzepizur Edward Członek GKR - Okręg Zielonogórski 
Winiarski Mirosław Członek GKR - Okręg Katowicki 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PZW 
Harasim Marek Przewodniczący - Okręg Lubelski
Białas Kazimierz Zastępca Przewodniczącego - Okręg Siedlecki
Miszczak Michał Sekretarz - Okręg Poznański

Andrasik Robert Członek GSK - Okręg Mazowiecki 
Górski Mieczysław Członek GSK - Okręg Gdański
Górski Zbigniew Członek GSK - Okręg Katowicki 
Hejduk Wiesław Członek GSK - Okręg Gorzowski 
Hołubek Witold Członek GSK - Okręg Toruński 
Kozłowski Jerzy Członek GSK - Okręg Opolski 

WŁADZE POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

ukonstytuowane na XXX KZD w dniu 25.10.2013 r. 
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NASZE WODY OKRĘG

Panie Prezesie. 25 października odbył się XXX Zjazd Polskiego
Związku Wędkarskiego. 
Czy będzie to nowe otwarcie dla polskiego wędkarstwa 
czy kontynuacja?
Z pewnością nie kontynuacja. Jest wola unowocześnienia
Związku, będzie nowy Statut. Otwieramy się na szeroką współ-
pracę z innymi instytucjami i organizacjami, także z władzami
wszystkich szczebli, z parlamentem, z samorządami - tam upa-
trujemy sojuszników pomagających nam w naszych działaniach,
co jest spełnieniem postulatu, który wielokrotnie zgłaszaliśmy, 
że tylko w koalicji z naszymi przyjaciółmi i sympatykami możemy
stworzyć organizację odpowiadającą standardom XXI wieku.  
Przypomnę, że jako Okręg wielokrotnie dawaliśmy do zrozumie-
nia, że nie odpowiada nam istniejąca struktura PZW, że Statut
wymaga głębokich zmian.

Nadzwyczajny Zjazd, który te zmiany wprowadzi i zatwierdzi
nowy statut odbędzie się w 2014 roku.

Dziś Związek musi poradzić sobie z niską frekwencją na zebra-
niach, spadkiem zainteresowania naszą działalnością, ze zmniej-
szająca się aktywnością naszych członków, z kłusownictwem
oraz brakiem zainteresowania ze strony młodzieży. 
W obliczu coraz większych kosztów musimy zastanowić się nad
stroną finansową PZW - w tym zaktywizować działania na rzecz
zamiany archaicznego przelicznika zbożowego na przelicznik
„rybny”. Kolejny raz przypomnę, że kiedy przejmowaliśmy wody
cena pszenicy wynosiła 23 zł/q, dziś ceny przekroczyły barierę 
90 zł i nadal pną się w górę. 
Takiego obciążenia nikt nie wytrzyma.

Chcę zaznaczyć, że odczuliśmy pozytywną zmianę w nastawie-
niu do naszego Okręgu, czego wynikiem jest m.in. wybór
naszych przedstawicieli do władz i organów ZG PZW. Mamy
prawo do satysfakcji, bo wreszcie doceniono naszą ciężką pracę
na rzecz utrzymania wszystkich wód.

Generalnie na Zjeździe zwyciężyła idea zasadniczej odnowy
Związku; uznano, że wspólnymi siłami należy tak zmodernizo-
wać formy działania PZW, aby dać interesująca alternatywę
zagonionemu społeczeństwu, zainteresować młode pokolenie, 
a nasz Statut dostosować do wymagań XXI wieku. 

Od czego powinniśmy zacząć?
Myślę, że od dyskusji dotyczącej utrzymania wód. Musimy
odpowiedzieć sobie na pytanie - czy chcemy je wszystkie zacho-
wać, a jeśli tak, nakreślić priorytety prowadzące do tego celu.
Wśród nich metody pozyskiwania zewnętrznych źródeł finanso-
wania, m.in. środki LGD i LGR, wojewódzkie i narodowy fundu-
sze ochrony środowiska oraz środki unijne.
Powinniśmy również rozważyć tworzenie rejonów, odpowiada-
jącym terytorialnie powiatom. Nasze wieloletnie doświadczenie
potwierdziło zasadność istnienia tych struktur organizacyjnych
Rejony są blisko kół i tym samym najlepiej wiedzą czego ocze-
kują wędkarze. W rejonach rodzą się ważne propozycje i rozwią-
zania. Ponadto rejony na bieżąco utrzymują kontakty z władzami
samorządowymi.

Panie Prezesie. Został Pan wybrany w skład Prezydium
Zarządu Głównego, jest Pan odpowiedzialny za kontakty 
z rządem i parlamentem.
Tak liczna organizacja jaką jest Polski Związek Wędkarski powin-
na wiedzieć, co dla nas ważnego dzieje się w tych instytucjach.
Powinniśmy więc nie tylko wiedzieć, ale również mieć głos
doradczy w takich sprawach jak m.in. nowelizacja Prawa
Wodnego, ustawa o rybactwie śródlądowym i inne ustawy oraz
rozporządzenia, które dotyczą spraw dla nas istotnych i wrażli-
wych. Jesteśmy ponad 600 tys. organizacją, która dbając o inte-
resy naszych członków musi także m.in. zainteresować swoimi
działaniami szerokie grono osób, przyjaciół, którzy będą nam
pomagać i wspierać nas w realizacji celów statutowych.
To, że akurat mnie powierzono te sprawy to rzecz drugorzędna.

Wracając na toruńskie podwórko. Zakończono weryfikację
strażników.
Tak, zakończyliśmy coroczną weryfikację strażników; 119 osób
przeszło ją pozytywnie, co dobrze świadczy o poziomie wyszko-
lenia tych ludzi. Ich aktywność i poświęcenie są naszym ważnym
orężem w walce z plagą kłusownictwa, które ostatnio bardzo się
nasiliło, zwłaszcza na jeziorach. Sprzyja temu jesienna aura 
i wcześnie zapadający zmierzch, które ułatwiają kłusownikom
działania. Dlatego prowadzimy liczne akcje prewencyjne i kon-
trolne ujawniające przestępstwa i wykroczenia. Niedawno straże
m.in. z Torunia i Golubia przeprowadziły, wspólnie z policją, sku-
teczną akcję na Drwęcy. Podobną akcję przeprowadziliśmy na
Wiśle. Te działania będą nadal kontynuowane. 
Naszą skuteczność wydatnie podnoszą wspólne działania 
z funkcjonariuszami z posterunków Państwowej Straży Rybackiej
w Grudziądzu i Grzmięcy. 

Zakończyliśmy także tegoroczne zarybienia…
I to bardzo sprawnie, za co podziękowania należą się m.in. kole-
gom Witoldowi Hołubkowi, Arkadiuszowi Mierzejewskiemu,
Grzegorzowi Ostrowskiemu, Bartoszowi Kalikowskiemu 
i Krzysztofowi Podanowskiemu oraz innym członkom naszego
Okręgu, którzy byli koordynatorami zarybień. 
Podziękowania należą się także tym członkom, którzy nie bacząc
na pogodę i nie licząc własnego czasu, bardzo aktywnie włącza-
li się w kolejne etapy. Należy pamiętać, że poziom tegorocznych
zarybień sięga 3 miliomów złotych, co w przeliczeniu na materiał
zarybieniowy daje jego ogromną ilość. 
(szczegóły str. 14 i wkładka - przyp.red)

Zakończono odłowy tarlaków troci i łososi w celu pozyskania
ikry dla Ośrodka Wylęgarniczego w Grzmięcy. Odłowy prowa-
dzone były na Drwęcy i Wiśle. 
Każdego roku Instytut Rybactwa Śródlądowego określa limity
odłowów tarlaków troci i łososi. Z uwagi na zakaz prowadzenia
odłowów tarlaków przez spółkę „Troć” z Gdańska w ujściu Wisły,
obowiązki spółki przejął nasz Okręg. Tegoroczne limity wyniosły
800 kg troci i 200 kg łososia atlantyckiego i zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska oraz uzyskały aprobującą decyzję Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. W rezultacie odłowiono 365,5 kg troci
wędrownej z Drwęcy i 90,4 kg z Wisły, z których pozyskano 
145 litrów ikry. Odłowy łososi były pomijalnie małe - ok. 4 kg.
Po raz pierwszy udało się przeprowadzić tarło na żywej rybie. 
Na początku października zgłosił się do Okręgu przedstawiciel
Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, który zaoferował wsparcie 
w przeprowadzeniu tarła przyżyciowego troci i łososi. Polega
ono na wybraniu z odłowu zdrowych samic, uśpieniu ich, a po
pobraniu ikry rozbudzeniu i wypuszczeniu z powrotem do wody.
To trudny proces, który wymaga specjalnego sprzętu m.in. base-
nu do rozbudzania tarlaków, pompy i węża do jego napełniania
oraz środków do usypiania ryb. 
Przeprowadzone 5 i 12 listopada tarło objęło 37 samic troci; 
19 ryb przed wypuszczeniem oznakowano znaczkami identyfika-
cyjnymi. Po konsultacjach z Instytutem Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie zaprzestano tarła przyżyciowego. Próbujemy wyja-
śnić, przyczynę tej decyzji. 
(Treść pisma w tej sprawie publikujemy na str. 21- przyp.red). 

Należy jednak wiedzieć, że ta forma pozyskiwania ikry jest kosz-
towna i pracochłonna, to skomplikowany proces, wymagający
specjalistycznej wiedzy i musi być prowadzony przez profesjo-
nalistów, pod ścisłym nadzorem i zgodnie z procedurami
Instytutu Rybactwa Śródlądowego. 

Są sprzeczne opinie na temat tarła przeżyciowego. Dlatego na
ten temat muszą się wypowiedzieć fachowcy, głównie nauko-
wcy, zwłaszcza ci, którzy prowadzą takie badania, a nie tylko
osoby, które chcą, aby proces ten stał się obowiązującą regułą.
Ponadto Okręgu nie stać na takie działanie i bez pomocy finan-
sowej z zewnątrz prowadzenie tarła przeżyciowego jest niemo-
żliwe. Niemniej wędkarze uważają, że tarło przeżyciowe troci 

NASZE SPRAWY
ROZMOWA Z PREZESEM ZARZĄDU OKRĘGU PZW w TORUNIU 

MIROSŁAWEM PURZYCKIM
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A. W zakresie działalności organizacyjnej
I. Zjazd uznaje rolę kół i okręgów PZW, jako ważnych społecznie part-
nerów samorządności w gminach, powiatach i województwach, co
stanowi dla PZW priorytet w dążeniu do nadania wędkarstwu
odpowiedniego społecznego i ekonomicznego znaczenia oraz zapewni
skuteczną realizację celów statutowych Związku. Osiągnąć to należy
poprzez:
1. podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania współpracy
z władzami samorządów lokalnych, szkołami oraz instytucjami
samorządowymi i organizacjami pozarządowymi;
2. określenie roli PZW w realizacji lokalnych i regionalnych programów
rozwoju;
3. kontynuowanie rejonowej współpracy kół, szczególnie w okręgach
o dużej liczebności członków, w zakresie realizacji celów statutowych
Związku;
4. współpracę okręgów celem włączenia się Związku w realizację pro-
gramów proekologicznych województw;
5. poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze
źródeł zewnętrznych;
6. aktywny udział i współpracę z Lokalnymi Grupami Rybackimi oraz
innymi stowarzyszeniami lokalnymi, uznającymi wędkarstwo,
turystykę wędkarską oraz ekologię za ważny czynnik rozwoju lokalnych
społeczności;
7. organizowanie obchodów Dnia Wędkarza, jako okazji do podkreśle-
nia proekologicznego oraz masowego charakteru Związku;
8. publikowanie informacji w „Wiadomościach Wędkarskich” i innych
mediach, dotyczących pracy kół, promowania łowisk, prowadzenia
gospodarki wędkarsko-rybackiej oraz osiągnięć Związku, wynikających
ze współpracy z samorządem terytorialnym;
9. ukazywanie skali kłusownictwa i walki PZW z tym procederem, akty-
wizację współpracy z Policją, Państwową Strażą Rybacką i powiatami
w zakresie zwalczania kłusownictwa oraz wykroczeń przeciwko prawu
rybackiemu, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej ustawy o ry-
bactwie śródlądowym; 
II. Zjazd uznaje, iż promocja wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno
-ekologicznych, a także sportowych zachęca do uprawiania hobby
wędkarskiego w Polsce, a tym samym tworzy warunki do rozwoju PZW 
i przynależności do naszego Związku.
Uznając powyższe za priorytet, Zjazd zobowiązuje do podjęcia
następujących działań:
1. wszystkie ogniwa PZW do promowania wędkarstwa i jego walorów
rekreacyjno-sportowych poprzez ułatwianie powszechnego dostępu
do informacji na temat uprawiania hobby wędkarskiego i zdrowego
trybu życia w Polsce;
2. wszystkie ogniwa PZW do kontynuowania wszelkich form współpra-
cy z organizacjami społecznymi i zawodowymi, związkami sportowy-
mi, stowarzyszeniami i organizacjami oświatowymi i kulturalnymi 
w dziedzinie ochrony przyrody, jak i uprawiania hobby wędkarskiego;
3. Zarząd Główny do opracowania i wdrażania programu wykorzysta-
nia internetu w celu upowszechnienia wędkarstwa w Polsce z uwzględ-
nieniem form społecznościowych oraz komercyjnych. Jednocześnie
Zjazd uznaje za niezbędne, by wprowadzić w regulaminach portali
związkowych zasadę, iż uprawnienia do komentowania mają tylko nie
anonimowi uczestnicy;
4. jednostki terenowe Związku do utworzenia i prowadzenia prezen-
tacji w portalu PZW - www.pzw.org.pl - oraz do wykorzystywania
możliwości innych serwisów internetowych PZW;

5. wszystkie jednostki terenowe do upowszechniania elektronicznej
formy publikacji uchwał władz i organów oraz wdrożenia poczty ele-
ktronicznej w kontaktach wewnątrz kół, okręgów oraz dla działaczy
władz i organów;
6. Zarząd Główny do upowszechnienia możliwości wykorzystania elek-
tronicznych form prowadzenia ewidencji członkowskiej w kołach 
i okręgach PZW oraz zbadania możliwości wdrożenia ujednoliconej
ewidencji członkowskiej w PZW. 
7. Zarząd Główny do występowania z inicjatywami prawotwórczymi
oraz aktywnego uczestnictwa w procesach tworzenia prawa;
8. Tworzenia warunków do stałego, możliwie najszerszego dopływu
dzieci i młodzieży do statutowych jednostek organizacyjnych PZW, 
w tym w szczególności poprzez udzielanie dzieciom i młodzieży szkol-
nej możliwie najwyższych ulg bądź zwolnień w świadczeniach na rzecz
Związku.

B. W zakresie gospodarki wędkarsko-rybackiej
I. Podstawowym zadaniem Związku w zakresie zagospodarowania
wód jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej 
w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Uznając to za priorytet, Zjazd zobowiązuje:
1. Zarząd Główny do zorganizowania w 2015 roku konferencji
naukowej poświęconej roli gospodarki wędkarskiej na wodach PZW 
w świetle zasad zrównoważonego rozwoju;
2. do organizowania konferencji i szkoleń w PZW poświęconych
racjonalnej gospodarce wędkarsko-rybackiej i jej najistotniejszym
problemom wynikającym ze zmian w prawodawstwie i pojawianiu się
nowych zagrożeń.
II. Zjazd uznaje, że istotne znaczenie w procesie racjonalnego
użytkowania obwodów rybackich odgrywać winna produkcja wła-
snego materiału zarybieniowego, a tym samym widzi potrzebę rozwo-
ju bazy produkcyjnej materiału zarybieniowego, głównie tych
gatunków i asortymentów, które mają największe znaczenie dla
prowadzenia racjonalnej gospodarki w obwodach rybackich, ze
szczególnym uwzględnieniem gatunków ryb drapieżnych, łososio-
watych i reofilnych.
III. Zadaniem uwiarygadniającym prowadzenie racjonalnej gospodarki
wędkarsko-rybackiej winno być zgodnie z ustawą, kontynuowanie
rejestracji połowów wędkarskich. W związku z tym zaleca Zarządowi
Głównemu PZW przeprowadzenie ogólnozwiązkowej kampanii eduka-
cyjnej na rzecz rzetelnego wypełniania rejestrów połowów wędkarskich.
IV. Zjazd zobowiązuje zarządy okręgów do kontynuowania czytelnego
oznakowania wód będących w użytkowaniu PZW, a także tworzenia
oferty wód i łowisk użytkowanych przez PZW.
V. Zjazd pozytywnie ocenia wdrażanie jednolitych zasad ustalania
struktury składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód.
Uznaje się jednocześnie różnorodność wysokości tych składek w po-
szczególnych okręgach, uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym 
i warunkami umów dzierżawnych. W terminie do 2015 r. Zarząd
Główny dokona analizy możliwości technicznych i efektów ekono-
micznych wdrożenia składki krajowej na ochronę i zagospodarowanie
wód użytkowanych przez PZW z poszanowaniem praw okręgów oraz
przepisów prawa rybackiego.
VI. Zjazd uznaje, że w kadencji 2013-2017 należy podjąć następujące
działania dotyczące gospodarki wędkarsko-rybackiej prowadzonej
przez PZW:
- współtworzyć szeroki front na rzecz ograniczenia i regulacji populacji

UCHWAŁA
XXX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2013-2017

i łososi jest korzystne dla środowiska 
i dlatego powinno być kontynuowane 
w latach przyszłych. Dlatego ustalamy
również, czy można je rozszerzyć na inne
gatunki ryb - jesteśmy szczególnie zainte-
resowani sandaczami i szczupakami. 

W Grzmięcy dobiegają końca prace nad
modernizacją istniejącego budynku 
w którym powstanie Ośrodek Tradycji
Rybactwa i Wędkarstwa.
Przebudowa i elewacja zostały ukończo-
ne, teraz wstawiane są okna i prowadzone
prace wykończeniowe wewnątrz. Ekspo-
zycja będzie ilustrować tradycje rybactwa
i wędkarstwa na terenie Pojezierza
Brodnickiego, gdzie rybactwo było ważną
forma pozyskiwania żywności. W czterech
salach o łącznej powierzchni 110 m2 oraz

na zewnątrz będziemy prezentować histo-
rię rybactwa i wędkarstwa od czasów naj-
dawniejszych po czasy współczesne,
zarówno w postaci zbiorów, jak i fotogra-
fii oraz prezentacji. 
Ważnym przesłaniem Ośrodka będą
zagadnienia ekologiczne, a także dotyczące
zrównoważonej gospodarki rybackiej 
i wędkarstwa, mające na celu zachowanie
stanu naturalnego środowiska i dziedzi-
ctwa kulturowego regionu.
Część zbiorów należy do nas, część wypo-
życzyliśmy z Muzeum w Brodnicy oraz 
z Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

W imieniu wędkarzy i własnym zwracam
się do wszystkich, którzy posiadają przed-
mioty związane z rybactwem, aby pomo-
gli nam w komponowaniu ekspozycji.

Stare narzędzia rybackie: sieci, żaki,
„baby” do wyciągania sieci, haki, oście-
nie, igły do naprawiania siatek, sprzęt
wędkarski i inne przedmioty, które leżą
gdzieś zapomniane od lat, a także zdjęcia
mogą wzbogacić nasza kolekcję.

Chcę również poinformować, że w przy-
szłym roku będziemy montować ogniwa
fotowoltaiczne by zmniejszyć koszty ener-
gii dostarczanej do zakładu.

Korzystając z okazji chcę w imieniu
Zarządu złożyć wszystkim Koleżankom 
i Kolegom oraz ich rodzinom serdeczne
życzenia noworoczne. 
A działaczom życzę również wiele saty-
sfakcji z pracy dla naszych wędkarzy.
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zwierząt rybożernych takich, jak kormoran, wydra, czapla i inne, 
- nawiązać współpracę z Krajowa Dyrekcją Lasów Państwowych 
w sprawie udostępnienia wędkarzom łowisk znajdujących się na tere-
nach lasów państwowych, połączoną z kampanią edukacyjną na rzecz
upowszechniania zasad odpowiedzialnego zachowania się w lesie, 
- dokonać analizy funkcjonowania łowisk specjalnych na wodach
użytkowanych przez PZW, zmierzającą do doskonalenia standardów 
i zasad korzystania z tych łowisk oraz utworzenia ogólnozwiązkowej
oferty łowisk PZW,
- zebrać wnioski dotyczące zmian w przepisach RAPR i podjąć jego
nowelizację po zmianach przepisów prawa rybackiego,
- przeprowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą zasad
oraz efektów gospodarki wędkarsko-rybackiej na terenie Gospodar-
stwa Rybackiego PZW w Suwałkach, określenia warunków współpra-
cy z lokalnymi samorządami oraz lokalnymi grupami rybackimi,
- aktywnie wspierać działania administracji rządowej i samorządów
oraz administracji wodnej na rzecz udrożnienia rzek, likwidacji barier
dla wędrówek tarłowych ryb, odbudowy stad ryb dwuśrodowi-
skowych i tworzenia korytarzy ekologicznych wokół cieków wodnych. 
VII. Ponadto Zjazd uznaje za konieczne podjęcie następujących działań
ważnych dla dalszego rozwoju i doskonalenia działalności w gospo-
darce wędkarsko- rybackiej:
- utrzymanie kategorii podziału wód wędkarskich na wody ogólnie
dostępne i łowiska specjalne,
- wypracowanie ujednoliconych przepisów wewnętrznych PZW, doty-
czących użytkowania i dostępu wędkarzy do wód, 
- prawidłowe prowadzenie gospodarki poza obwodami rybackimi, 
- w nawiązaniu do kończących się terminów obowiązywania operatów
rybackich i konieczności opracowywania nowych, podjęcie działań na
rzecz wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących umowach
dzierżawnych i dalszego ich utrzymania, 
- utrzymanie w strukturze Związku wydzielonego Gospodarstwa
Rybackiego pod nadzorem Zarządu Głównego, 
- umiejętne wykorzystanie środków własnych i unijnych dla dalszego
rozwoju i modernizacji bazy produkcyjnej PZW, w tym organizacja 
i uczestnictwo w szkoleniach dotyczących uzyskiwania i wykorzystania
środków finansowych dla działalności PZW,
- utrzymanie i dalszy rozwój współpracy z różnymi ośrodkami
naukowymi.
VIII. Zjazd dostrzega potrzebę rozwoju wędkarstwa morskiego, jako
ważnej oferty PZW skierowanej do wędkarzy w Polsce i za granicą, 
a także do społeczności lokalnych. Uznaje jednak, że politykę w tym
zakresie należy prowadzić z uwzględnieniem potrzeby ochrony efek-
tów gospodarki wędkarsko-rybackiej na wodach użytkowanych przez
nadmorskie okręgi PZW, a także szczególnego znaczenia morskiego
wędkarstwa sportowego dla promocji i życia społeczno-ekonomi-
cznego lokalnych, nadmorskich społeczności. 

C. W zakresie sportu wędkarskiego
I. Zjazd potwierdza integracyjną i wychowawczą funkcję sportu węd-
karskiego oraz wolę PZW do dalszego rozwoju sportu wędkarskiego 
a także organizacji współzawodnictwa sportowego i dlatego uznaje za
niezbędne doskonalenie standardów organizacji imprez i zawodów
sportowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZW celem
wzmocnienia promocji działalności PZW oraz walorów wędkarstwa,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz w lokalnych społecznościach.
II. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PZW do aktywnego udziału 
w pracach legislacyjnych związanych z projektem nowelizacji ustawy 
o sporcie oraz przywrócenia PZW statusu stowarzyszenia, które nadal
będzie organizatorem rywalizacji w dziedzinie sportu wędkarskiego. 
III. Po zakończeniu procesu nowelizacji ustawy o sporcie Zjazd zobo-
wiązuje ZG PZW do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów
celem opracowania nowych zasad statutowych w dziedzinie sportu
oraz w pozostałych dziedzinach działalności Związku.  

D. W zakresie budżetu i majątku Związku
I. W okresie kadencji 2013-2017 ustala się jako obowiązujące następu-
jące zasady:
1.uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz wysokość
wpisowego należy do kompetencji Zarządu Głównego;
2. ustala się następujący podział wpływów ze składki członkowskiej:
- 90% przychodów pozostaje w okręgu i podlega podziałowi, wg za-
sad ustalonych przez zarząd okręgu, pomiędzy okręg i koła.
- 10% wpływów oraz środki ze sprzedaży legitymacji członkowskich
stanowią przychód do dyspozycji Zarządu Głównego.
3. przychody ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w okręgach
winny być przeznaczone na finansowanie działalności organizacyjnej,
sportowej oraz wśród dzieci i młodzieży;
4. wydatki na wypłatę diet dla skarbników kół podlegają bilansowaniu
i realizacji w budżetach zarządów okręgów;
5. zarządy okręgów mogą przyznawać społeczne diety dla sędziów
sportowych za realizacje zadań statutowych w zakresie sportu węd-
karskiego; 
6. środki do dyspozycji Zarządu Głównego przeznacza się na finan-
sowanie wydatków związanych z :
a) obsługą władz i organów Związku, w tym funkcjonowania biura

ZG PZW,
b) nieodpłatnym zaopatrzeniem jednostek PZW w znaki wartościowe,
c) działalnością sportową i uczestnictwem kadry narodowej w kra-
jowych i międzynarodowych zawodach sportowych na poziomie 15%
odpisu powyższej składki,
d) prowadzoną działalnością naukowo-badawczą,
e) popularyzacją wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży,
f) promocją Związku,
7. przychody pochodzące z wpisowego stanowią w całości dochód kół
PZW;
8. wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód, zwaną
składką członkowską okręgową, ustalają zarządy okręgów i należy to
do ich wyłącznej kompetencji;
9. środki uzyskane ze składki członkowskiej okręgowej powinny być
przeznaczane na finansowanie kosztów związanych z całokształtem
spraw dotyczących gospodarki na wodach i ochroną wód, dlatego
ustalając wysokość składki członkowskiej okręgowej, zarządy okręgów
obowiązane są uwzględniać:
- rachunek ekonomiczny,
- zasady określone w uchwałach ZG PZW 
- zadania wynikające z operatów rybackich i zawartych umów z właś-
cicielami wód.
10. środki pieniężne pochodzące z tzw. „wpłat dobrowolnych” stano-
wią wyłącznie przychody jednostki, do której wpłynęły i muszą być
przeznaczone na cele statutowe.
II. Ustala się zasady stosowania ulg w składce członkowskiej 
i wpisowym.
1. członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce
członkowskiej:
- młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50%,
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia – 50%,
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia – 50%,
- odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW – 50%,
- odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75% wartości znaku;
2. członkowie uczestnicy PZW mają prawo do następujących ulg:
- w zakresie wpisowego – 50%,
- w składce członkowskiej – 75%;
3. członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek
członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na
amatorski połów ryb na wodach wszystkich okręgów PZW oraz
Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach; 
4. zakres i rodzaje stosowanych ulg w składce członkowskiej okrę-
gowej na ochronę i zagospodarowanie wód należy do kompetencji
zarządów okręgów. 
III. Władze i organy statutowe wszystkich szczebli organizacyjnych
wzmocnią kontrolę wewnętrzną, zwłaszcza na odcinku bieżącej re-
alizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne PZW.
IV. Nabyty przez Polski Związek Wędkarski majątek stanowi własność
całej społeczności związkowej. Aktywa trwałe, pozyskane przez okręgi
Związku, jako osoby prawne, stanowią własność tych okręgów. Śro-
dki pochodzące ze sprzedaży trwałych składników majątkowych,
podlegają przeznaczeniu na odtworzenie lub modernizację rzeczo-
wego majątku trwałego PZW albo na powiększenie aktywów w proce-
sie inwestowania. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad ochroną
majątku PZW powierza się Zarządowi Głównemu. 

E. Sprawy międzynarodowe
KZD zobowiązuje władze PZW do:
1. nasilenia działań w celu umocnienia pozycji i roli Związku w struktu-
rach europejskiego i światowego wędkarstwa oraz sportu węd-
karskiego;
2. rozszerzania współpracy bilateralnej z europejskimi organizacjami
wędkarskimi w celu rozwoju indywidualnej turystyki wędkarskiej;
3. wykorzystania kampanii wyborów do parlamentu europejskiego dla
przekazania przesłania PZW w sprawie sytuacji wędkarstwa w Europie
oraz zagrożeń ze strony ekspansji kormorana czarnego.
F. Pozostałe ustalenia.
1. Z okazji przypadającej w 2015 r. 65 rocznicy powołania PZW, Zjazd
zobowiązuje:
- Zarząd Główny do zorganizowania centralnych uroczystości
jubileuszowych,
- okręgi i koła do zorganizowania obchodów jubileuszowych na swoim
szczeblu,
- Wiadomości Wędkarskie oraz związkowe portale internetowe do
przygotowania okolicznościowych wydawnictw i publikacji;
2. Zarząd Główny dokona analizy wniosków i uchwał podjętych na wal-
nych zgromadzeniach kół, okręgowych zjazdach delegatów 
i przedłożonych Prezydium KZD oraz podejmie decyzję o sposobie 
ich realizacji;
3. Zarząd Główny rozpatrzy wnioski dotyczące ordynacji wyborczej
celem ich wykorzystania przy jej opracowywaniu; 
5. zobowiązuje się Zarząd Główny do zebrania uwag i wniosków do
opracowania nowego Statutu PZW;
6. zobowiązuje się Zarząd Główny do kontynuacji starań dotyczących
określenia przyszłości Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznej, łącznie
ze sprzedażą.
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Ryby jesiotrowate należą do najstarszych żyjących kręgowców.
Mimo, że dziś żyje ich ponad 25 gatunków możemy je zaliczyć
do zwierząt reliktowych; z wykopalisk wynika, że ich przedstawi-
ciele żyli  już w erze mezozoicznej w okresie  jury, a więc 195-140
mln lat temu. Był to czas kiedy Ziemię zamieszkiwały dinozaury.
Unikalne właściwości biologiczne oraz przystosowawcze sprawi-
ły, że gatunek ten przetrwał burzliwe dzieje naszej planety, w tym
wydzielenie się dzisiejszych kontynentów z pierwotnej Pangei. 
I pewnie dlatego ich ewolucyjnie udoskonalonych i zróżnicowa-
nych przedstawicieli spotykamy dziś w chłodnych i umiarkowa-
nie ciepłych wodach całej półkuli północnej. 
Europę Zachodnią i Środkową zamieszkują, a właściwie zamieszki-
wały głównie dwa gatunki: jesiotr zachodni i jesiotr bałtycki, bo
ten ostatni wyginał całkowicie. Ta niezwykle popularna w okre-
sie międzywojennym ryba, była ważnym składnikiem diety lud-
ności zamieszkującej dorzecze Wisły, a także Niemna i Dźwiny. 
W samej tylko Wiśle roczne odłowy przekraczały 200 ton.
Postępujące zanieczyszczenie wód Wisły, a także Bałtyku sprawi-
ło, że w latach 50. XX w. populacja jesiotra  bałtyckiego zaczęła
gwałtownie wymierać. Ostatniego przedstawiciela tego gatunku
ichtiofauny złowiono w Wiśle
w okolicach Chełmna w 1965 r.
– była to trzymetrowa samica 
o wadze 135 kg.
Transformacja ustrojowa i zwią-
zane z nią zmiany w gospodar-
ce Polski spowodowały stopnio-
wą odbudowę środowiska naturalnego,
w tym wód polskich rzek. Zmniejszenie
zanieczyszczeń przemysłowych oraz budo-
wa licznych oczyszczalni ścieków doprowadziły do
korzystnych zmian jakościowych, że możliwa stała się restytu-
cja takich gatunków jak łosoś i troć. Wysiłki polskich naukowców
wspomagane programem rządowym skutkowały na tyle zna-
czącym wzrostem populacji obu gatunków, że dziś możliwy jest
ich odłów gospodarczy. 
Udana restytucja troci i łososi zwróciła uwagę ichtiologów na
kolejny gatunek, na jesiotra bałtyckiego. O ile jednak nieliczne
trocie i łososie przetrwały kataklizm ekologiczny lat 45-90 i możli-
we było odbudowanie ich stad w oparciu o istniejący materiał
genetyczny, o tyle przypadek jesiotra bałtyckiego wydawał się
być beznadziejny, ponieważ ryby te wyginęły całkowicie. W śro-
dowisku naukowym rozgorzał spór - czy odtworzyć w Bałtyku
jesiotry żyjące  we francuskiej Garonnie czy też te, które żyją 
w gruzińskiej rzece Rjoni. Aby to sprawdzić wykorzystano zaso-
by muzealne zachowanych egzemplarzy i przeprowadzono
badania DNA. Wynik był sensacyjny; okazało się, że protoplasta
jesiotra bałtyckiego żyje dziś w Atlantyku u wybrzeży Kanady.
Jest nim jesiotr ostronosy wchodzący na tarło do dwóch rzek:
Św. Jana i Św. Wawrzyńca.
Jedna z hipotez mówi, że po ostatnim zlodowaceniu populacja
jesiotra ostronosego żyjącego u wybrzeży Europy podzieliła się
na dwie grupy: pierwsza popłynęła w stronę wybrzeży dzisiej-

szej Kanady,  druga spłynęła do odbudowującego się Bałtyku.
Prawdopodobnym powodem była temperatura wody: jesiotr
ostronosy potrzebuje do rozrodu wody chłodniejszej, niż jego
krewniak jesiotr zachodni.

Od 2004 roku trwa współpraca polskich uczonych, głównie 
z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z ośrodkami rozrodu
jesiotrów w Kanadzie, skąd do Polski dostarczana jest trans-
portem lotniczym ikra tych ryb. Zaoczkowana ikra trafia do
trzech ośrodków wylęgarniczych. Największym z nich jest
Zakład Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej należący do Okręgu
PZW w Toruniu. Z tego nowoczesnego zakładu, wybudowane-
go trzy lata temu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, docelowo ma trafiać do polskich rzek 50.000
jesiotrów ostronosach. Pozostałe ośrodki wylęgarnicze znaj-
dują się w Pieczarkach koło Giżycka (woj. warmińsko-mazur-
skie) oraz w Szczodrym koło Wrocławia (woj. dolnośląskie).

Jesiotrem ostronosym zainteresowani są również naukowcy 
z Niemiec. Instytut Leibniza w Berlinie dość wcześnie rozpoczął
współpracę z naukowcami z Kanady i obecnie dochował się już
stada własnych tarlaków. Kilka z nich przekazano Polsce 
w ramach współpracy, która rozwija się znakomicie. Ze strony
polskiej prace nad odbudową zasobów jesiotrów ostronosach 

w Bałtyku koordynuje prof. dr hab. Ryszard Kolman
z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, 

ze strony niemieckiej dr Jörn
Gessner z Instytutu Leibniza w Ber-

linie. Wspólnie organizowane
są spotkania i konferencje

naukowe, wspólnie rozwiązy-
wane doraźne problemy, wspólnie
określane zadania na przyszłość. 

W rezultacie opracowano m.in. skuteczne procedury roz-
mnażania i hodowli tych ryb. Ostatnio do badań nad jesiotrami
dołączyła Litwa, która jest zainteresowana zarybianiem tym
gatunkiem Niemna i Wilii.
Odbudowa populacji jesiotra ostronosego jest procesem bardzo
skomplikowanym i niezwykle długotrwałym. Wpuszczony do
rzek narybek spływa do Bałtyku, skąd dopiero po  12-14 latach
jesiotry wracają do rzek na pierwsze tarło. Dojrzałe do rozrodu
ryby osiągają  imponujące rozmiary - średnio 1,5 m. długości.
W Polsce dwie rzeki Drawa i Drwęca zostały objęte rządowym
programem restytucji jesiotra. 

Wszystkie jesiotry są źródłem bardzo wartościowego mięsa,
które zdecydowanie przewyższa pod względem smakowym
mięso większości innych ryb. Ich unikatowe właściwości diete-
tyczne i odżywcze podkreśla dodatkowo brak ości. Mięso cha-
rakteryzuje wysoka zawartość białka oraz jedyny w swoim rodza-
ju skład aminokwasów i nadaje się do wszystkich sposobów
obróbki cieplnej i wędzarniczej. W przemyśle i w winiarstwie
wykorzystywany jest pęcherz pławny tych ryb dostarczający

JESIOTRY WRACAJĄ DO BAŁTYKU 
I POLSKICH RZEK 
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materiału do produkcji znakomitej żelaty-
ny wykorzystywanej w produkcji kleju
oraz unikatowych substancji stosowa-
nych w procesie klarowania białych win.

Jednak najbardziej cenionym produktem
spożywczym jest dojrzała ikra tych ryb -
kawior.
Ikra do produkcji kawioru pozyskiwana
jest dwoma sposobami: poprzez odłowy
jesiotrów wstępujących na tarło do rzek,
np. bieługa, siewruga, jesiotr rosyjski 
i perski (Rosja i Iran) oraz z produkcji 
w głównej mierze jesiotrów rosyjskiego 
i zachodniego w akwakulturach 
(m.in. Polska). 
Najdroższy kawior tzw. złoty produkowa-
ny jest z jesiotra perskiego. 
Produkcja kawioru jest dość trudna tech-
nologicznie: usuwanie błon, sortowanie,
wielokrotne płukanie i solenie. To właśnie
prawidłowe solenie kawioru sprawia, że
jego ziarenka nie zlepiają się - waga soli
nie powinna przekraczać 5% masy pro-
duktu. Jeśli po otwarciu puszki lub słoika,
do których kawior jest pakowany próżnio-
wo, powierzchnia kawioru będzie gładka,
a pokrywka sucha i bez przylepionych zia-
renek, znaczy to, że produkt jest naj-
wyższej jakości.
Produkowane w akwakulturach jesiotry
są również źródłem wartościowego
mięsa. Warto wiedzieć, że mięso jesio-
trów pochodzących z hodowli jest deli-
katniejsze i zawiera więcej cennych tłusz-
czy niż u ich dzikich odpowiedników, 
z których większość podlega obecnie
ochronie gatunkowej.
Walory te sprawiają, że mięso to jest
cenione przez smakoszy ryb i zalecane
przez dietetyków dla dzieci i osób w po-
deszłym wieku.

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
obwieszczenia Ministra Środowiska 

z dnia 24 października 2013 r. 

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu 
pni drzewa mierzonego 

na wysokości 130 cm

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 13,52

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, 36,75
sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion 89,39 
wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne 
jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki 
i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna  
(pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny,  
wiąz, cyprysik

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, 337,21 
metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

Stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla drzew 
o podobnej wartości przyrodniczej wymienionych w tym załączniku.

Die Störartigen gehören zu den älte-
sten lebenden Wirbeltieren. Obwohl es
heute über 25 Störarten gibt, zählen sie
zu den Relikttieren. Aus den
Ausgrabungen folgt, dass ihre
Vertreter schon im Mesozoikum, in
dem Jura, also vor 195-140 Mio.
Jahren lebten. Das ist der Zeit, in der
die Erde Dinosaurier bewohnten.
Die West- und Mitteleuropa wird, oder
eigentlich wurde hauptsächlich von
zwei Arten angesiedelt: der europäi-
sche und baltische Stör. Der letzte ist
schon ausgestorben.

Die politische Wende und die damit
verbundenen Änderungen in der polni-
schen Wirtschaft führten zu dem schrit-
tweisen Wiederaufbau der natürlichen
Umwelt, darin der polnischen Flüsse.
Da die Gewerbeabfälle erniedrigt und
die Abwasseranlagen gebaut wurden,
gab es gute Qualitätsänderungen und
somit die Wiedereinbürgerung der
Lachsen und Forellen möglich wurde.
Die erfolgreiche Wiedereinbürgerung
der beiden Arten wies die Ichthyologen
auf die andere Art, auf baltischen Stör
hin.

Ab 2004 arbeiten die polnischen
Wissenschaftler aus dem Binnen-
fischereiinstitut mit den Störanlagen in
Kanada zusammen, woher aus nach
Polen mit dem Flug die Eier dieser
Fische geliefert wurden. Die Eier wur-
den in drei Brutanlagen transportiert.
Der größte von ihnen ist der
Fischereibetrieb, der zu PZW Torun

gehört. Aus dieser modernen Anlage,
die vor 3 Jahren von den Mitteln aus
polnischen Nationalfonds der
Umweltschutz gebaut wurde, sollten
die polnischen Flüsse mit 50 000
Störlarven besetzt werden.
Für den Stör sind auch die
Wissenschaftler aus Deutschland inte-
ressiert. Leibniz Institut aus Berlin hat
schon früh seine Zusammenarbeit mit
den Wissenschaftlern aus Kanada
begonnen und jetzt hat es schon eige-
ne Elterntiere. Einige von ihnen wur-
den im Rahmen der Zusammenarbeit
nach Polen übergeben. Aus der polni-
schen Seite wurden die Arbeiten an
der Wiedereinbürgerung des Störs
vom Prof. Ryszard Kolman aus dem
Binnenfischereiinstitut in Olsztyn koor-
diniert, aus dem deutschen Seite - vom
Dr. Jörn Gessner aus dem Leibniz
Institut in Berlin.
Vor kurzem schließ sich Litauen zu den
Arbeiten an dem Stör an, die sehr für
den Besatz der Memel und Neris inte-
ressiert ist.

Die Wiedereinbürgerung des Störs ist
ein sehr komplizierter und dauerhafter
Prozess. Die besetzten Larven fließen
in die Ostsee, woher sie erst nach 12-
14 Jahren in die Flüsse zum Laichen
zurückkommen. Die erwachsenen
Fische erhalten imposante Größe -
durchschnittlich sind sie 1,5 m lang.
In Polen wurden zwei Flüsse Drweca
und Drawa mit dem Regierungs-
programm der Wiedereinbürgerung
des Störs umgefasst.
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WSPÓŁCZYNNIK STAWKI W ZALEŻNOŚCI 
OD GRUBOŚCI PNIA MIERZONEJ 

NA WYSOKOŚCI 130 CM

Wielkość obwodu pnia    Stawki opłat 
w cm za 1 cm w zł

do 25 1
od 26 do 50 1,51
od 51 do 100 2,37
od 101 do 200 3,70
od 201 do 300 5,55
od 301 do 500 7,77
od 501 do 700 10,0
powyżej 700 12,96

za nielegalną wycinkę kara jest mnożona przez 3

337,21 zł

512,07 zł

799,34 zł

1248,98 zł

1873,46 zł

2622,83 zł

3372,22 zł

4371,42 zł

do 25 cm

26 - 50 cm

51 - 100 cm

101 - 200 cm

201 - 300 cm

301 - 500 cm

501 - 700 cm

pow. 700 cm

Na każdą wycinkę wymagane jest pozwolenie.

Aby pozwolenie uzyskać, należy złożyć wniosek we właściwym
dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta, tytuł 
prawny do nieruchomości, gatunek drzewa/drzew, które chcemy
wyciąć oraz podać obwód pni zmierzony na wysokości 130 cen-
tymetrów.

Konieczna jest informacja czy działka, na której planujemy
wycinkę, jest budowlana czy rolna. Warto dołączyć do wniosku
mapkę lub rysunek działki z budynkami, ze wskazaniem drzew
i/lub krzewów do wycięcia.

Konieczne jest umotywowanie konieczności wycinki, np. że
chcemy pozbyć się drzew lub krzewów, które zagrażają bezpie-
czeństwu osób lub mienia albo zamierzamy się budować i drze-
wa/krzewy to uniemożliwiają. Jednak należy pamiętać, że zgod-
nie z wyrokiem NSA sami nie możemy decydować o tym, czy
drzewo stanowi zagrożenie.
Urząd ma 30 dni na wydanie zgody.

Jeśli w tym czasie nie dostaniemy decyzji odmownej, to zgodnie
z ustawą, oznacza to decyzję pozytywną. 
W wypadku odmowy możemy jeszcze wystąpić o zgodę na prze-
sadzenie drzewa lub zaproponować kompensację, czyli posa-
dzenie nowego drzewa w innym miejscu. Za legalną wycinkę
osoby prywatne nie wnoszą opłat jednak firmy, gdy chcą usunąć
drzewo, muszą wnieść opłaty wg wymienionych stawek – wyją-
tki dotyczą sytuacji, gdy mają zostać usunięte drzewa obumarłe
lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia, które kolidują
w budowie lub przebudowie dróg publicznych i linii kolejowych
a także za drzewa usuwanie z grobli stawów rybnych i w zwią-
zku z pracami melioracyjnymi.

Kary za nielegalna wycinkę są identyczne dla osób prywatnych 
i firm.

AJ

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU
PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 cm

Stawka kary za usunięcie jednego metra kwadrato-
wego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości
- 249,79 zł.

Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadrato-
wego terenu zieleni:

- dla trawników 57,44 zł,

- dla kwietników 493,34 zł.

PODSTAWOWE INFORMACJE
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Decyzją Prezydenta RP na wniosek

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

czterech działaczy Okręgu otrzymało

Krzyże Zasługi RP:

Wojciech Dombrowski - Złoty
Zbigniew Byczyński - Srebrny
Jerzy Fijołek - Srebrny
Mirosław Kozioł - Brązowy

Wyróżnienie otrzymał:
Ks. Piotr Igielski Srebrna Odznaka PZW 

Wyróżnieni w zakresie ochrony wód:
Leszek Sadowski Brodnica
Piotr Piotrowicz Grudziądz
Tomasz Jagielski Łasin

Wyróżnieni w zakresie pracy z młodzieżą:
Jerzy Kisielewski Wąbrzeźno
Henryk Stajszczak Chełmno
Paweł Wiśniewski Nowe Miasto

Lubawskie
Piotr Kamiński Rejon Łasin

14 grudnia w Wabrzeźnie odbyło sie
ostatnie w tym roku posiedzenie Zarzadu
Okręgu, połaczone z uroczystościa opłat-
kową i wręczaniem odznaczeń oraz wy-
róznień naszym członkom.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goście: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes, Poseł na Sejm RP Janusz
Dzięcioł, Zastepca Dyrektora Departa-
mentu Rybactwa MRiRW Janusz Wrona,
Ryszard Bober - wieceprzewodniczący
Sejmiku Woj. Kuj.Pom., Dyrektor Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa Andrzej Owczarz, Dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
UM w Toruniu Bartosz Szymański,
Starosta Wabrzeski Krzysztof Maćkiewicz
oraz Jacek Zientarski - Agencja Nieru-
chomości Rolnych, Jarosław Wachowski
- Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej,Marcin
Skonieczka - Wójt gminy Płużnica
i Władysław Łukasik - Wójt gminy
Wabrzeźno.

SPOTKANIE WIGILIJNE

Wyróżnieni w zakresie sportu:
Krzysztof Kacprzak Grudziądz
Arkadiusz Gościnny Grudziądz
Krzysztof Podanowski Toruń
Sławomir Jaworski Chełmża
Paweł Żerkowski Toruń

Wyróżnieni w zakresie gospodarki
wędkarsko-rybackiej
Waldemar Ziętek Toruń
Dariusz Siemianowski Toruń
Elżbieta Zabłocka Brodnica

Wojciech Dombrowski

Jerzy Fijołek Mirosław Kozioł

Zbigniew Byczyński

Ks. Piotr Igielski - Kapelan Okręgu
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Paweł Wiśniewski

Sławomir Jaworski

Elżbieta Zabłocka

Piotr Kamiński

Lech Sadowski

Jerzy Kisielewski

Jarosław Wachowski

Paweł ŻerkowskiArkadiusz GościnnyKrzysztof Podanowski

Krzysztof Kacprzak
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POROZUMIENIE

Porozumienie
Polskich i niemieckich wędkarzy łączy od wielu lat przyjazna współpra-
ca. W okresie europejskiego łączenia się narodów, poszukiwania
odpowiedzi na naglące pytania dotyczące teraźniejszości i przyszłości,
wędkarze zorganizowani w swoich związkach, chcą mieć swój wkład 
w skuteczne reprezentowanie interesów wędkarstwa w celu zachowa-
nia i tworzenia  warunków do wykonywania różnych form wędkowa-
nia zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej oraz zachowania i pielęgnacji
środowiska naturalnego oraz  ochrony stanu zarybienia.
Ponad związkowe i ponad krajowe użytkowanie akwenów wędkarskich
przez wydanie wspólnego uprawnienia do wędkowania tworzy warun-
ki jeszcze ściślejszej współpracy. 
Realizując wyżej wymienione zamiary. Krajowy związek wędkarski: 
Brandenburg e.V. w DAV e.V, 
Krajowy związek wędkarski Mecklenburg – Vorpommern w VdSF e.V. 
PZW Toruń 
PZW Bydgoszcz 
PZW Gdańsk 
PZW Gorzów Wielkopolski 
PZW Jelenia Góra 
PZW Katowice
PZW Lublin
PZW Okręg Nadnotecki – Piła 
PZW Rzeszów 
PZW Szczecin 
PZW Wrocław 
PZW Zielona Góra 
oraz Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach - reprezentowane
przez ZG PZW Warszawa
zawierają następujące porozumienie.

§ 1
Przyznanie wspólnego uprawnienia do wędkowania.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązują się uznawać członkostwo
każdorazowo w innym związku oraz na życzenie wystawić wspólne ,
międzynarodowe wynikające z niniejszego porozumienia  uprawnienie
do wędkowania dla akwenu na swoim obszarze działalności. Podstawą
wydania uprawnienia do wędkowania są w każdym wypadku:
1. dowód tożsamości danej osoby, 
2. zaświadczenie aktualnego członkostwa we własnym związku, 
3. karta wędkarska względnie potwierdzenie wniesienia opłaty 

urzędowej (Fischerabgabe),
4. posiadanie związkowego uprawnienia  do wędkowania, 

które obowiązuje na obszarze działalności  stron porozumienia. 
§ 2

Obszar obowiązywania.
1. Ważność uprawnienia do wędkowania odnosi się do powierzchni 

akwenu, do zarządzania którego jest uprawniony dany związek 
wędkarski, powierzchnia ta musi zostać poznana przez związki 
partnerskie na podstawie aktualnego spisu akwenów. Obowiązek
zaciągnięcia informacji należy do  uprawnionego do wędkowania. 

2.  Na wodach salmonidów ( wody górskie ) LAV  Brandenburgia mogą
wędkować tylko osoby, które mają takie zezwolenie we własnym
kraju. Za uprawnienie do wędkowania na w/w wodach pobierana
jest dodatkowa opłata , która stanowi  50 % opłaty za wędkowanie
na wodach górskich  wnoszonej przez wędkarzy LAV Brandenburgia
w macierzystym Związku. 

§ 3
Regulamin wędkarski. 

Używanie uprawnienia do wędkowania można wykonywać przy
uwzględnieniu krajowych i regionalnych zarządzeń oraz wewnętrznych
regulacjach danego związku. Obowiązek zaciągnięcia informacji 
o obowiązujących zarządzeniach należy do wędkarza. 
Naruszenie przepisów może skutkować definitywnym natychmia-
stowym odebraniem uprawnienia do wędkowania.

§ 4
Uprawnienie do wędkowania. 

Związki partnerskie mają obowiązek wydawać dwujęzyczne uprawnie-
nie do wędkowania. Jest ono ważne tylko w połączeniu z dokumentem
członkowskim związku ojczystego, który będzie dokumentował
wniesienie pełnej składki rocznej. 

§ 5
Przeprowadzenie dowodu. 

Uprawnienie do wędkowania musi posiadać właściwą numerację i być
zarejestrowane - celem umożliwienia stwierdzenia wydania upra-
wnienia do wędkowania. Dystrybucja / sprzedaż uprawnień do węd-
kowania odbywa się przez biuro danego Związku / Okręgu. Kupujący
uprawnienie do wędkowania zostanie wpisany na listę z podaniem
nazwiska, adresu i związku. Przy sprzedaży uprawnienia do wędkowa-
nia kupujący przedłoży ważne dokumenty członkowskie danego
związku. 
Lista adresów oddziałów zostanie dołączona do porozumienia. 

Koordynatorem porozumienia jest Okręg PZW Toruń. Z tego tytułu
przysługuje mu 10 % łącznych dochodów ze sprzedaży uprawnień do
wędkowania.

§ 6
Wpływy.

Wpływy ze sprzedaży uprawnień do wędkowania dzieli się pomiędzy
partnerów porozumienia  proporcjonalnie do sprzedaży uprawnień
polskim i niemieckim członkom związku. Dochody ze sprzedaży
uprawnień niemieckim wędkarzom wpłyną do PZW, dochody ze
sprzedaży uprawnień polskim wędkarzom przysługują LAV
Brandenburg oraz LAV Mecklenburg - Vorpommern po 50%.

§ 7
Przeznaczenie wpływów. 

1.  Członkowie porozumienia obu krajów podczas spotkania
rozliczeniowego odbywającego się co dwa lata podejmą 
każdorazowo decyzję o podziale i przeznaczeniu przyszłych,
rocznych wpływów za uprawnienia do wędkowania sprzedane 
w roku następnym. W pierwszej kolejności wpływy ze sprzedaży
powinny zostać przeznaczone na zarybienia oraz wspólne programy
ochronne ichtiofauny.  

2.  Strona polska ustala podział swoich wpływów za uprawnienia 
do wędkowania w następujący sposób: 
Zarządy Okręgów Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra 
i Zielona Góra otrzymują swój udział proporcjonalnie do 
powierzchni swoich wód przy zastosowaniu współczynnika 1,3. 
w przypadku Zarządów Okręgów Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Piła,
Wrocław, Katowice Lublin, Rzeszów oraz Gospodarstwo Rybackie
PZW w Suwałkach zostanie zastosowany współczynnik 1,0. 

§ 8
Kształtowanie ceny.

1.  W celu włączenia możliwie jak najwięcej członków związków do
ponad granicznego wędkowania, w celu popierania turystyki,
umożliwienia osobistego poznawania się nad wodą, w celu 
przyczynienia się do europejsko progresywnej atmosfery w krajach,
wymagane jest, aby ustalić umownie społecznie dostosowane ceny
za uprawnienie do wędkowania. 

2.  Ceny będą uzgadniane pomiędzy związkami, na kolejne dwa lata
podczas spotkań rozliczeniowych.

3.  Osoby, które nie są zorganizowane w LAVB w DAV e.V. lub LAV MP
w VDSF e.V. płacą za roczne zezwolenie na wędkowanie 
co najmniej 125 €. 

§ 9
Okres obowiązywania porozumienia.

1.  Porozumienie  zostaje zawarte na okres 2 lat, poczynając od dnia
01.01.2013 roku, jako kontynuacja porozumienia  z roku 2001. 
Porozumienie jest  automatycznie przedłużane o kolejny rok, jeżeli
nie nastąpi pisemne wypowiedzenie porozumienia przez jedną 
ze stron z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia
przed końcem roku kalendarzowego. 

2.  Stronom porozumienia przysługuje prawo do wypowiedzenia
porozumienia, jeżeli zmiana krajowego ustawodawstwa 
uniemożliwi dalsze kontynuowanie porozumienia. 

§ 10
Inne ustalenia.

1.  Niniejsze porozumienie  może zostać poszerzone przez inne 
jednostki organizacyjne związków. Poszerzenie jest zależne 
od zgody wszystkich uczestników porozumienia. 

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia 
wymagają formy pisemnej. 

3.  Nieskuteczność (nieobowiązywanie) pojedynczych regulacji
Porozumienia nie ma wpływu na skuteczność pozostałych regulacji
(postanowień) Porozumienia. Wszystkie strony Porozumienia
zobowiązują się już teraz, aby niezwłocznie wprowadzić w polityce
Związku skuteczne regulacje prawne, które będą zbliżone do 
obecnie nieskutecznych (nieobowiązujących) regulacji 
obowiązujących. To samo obowiązuje w przypadku, gdy 
porozumienie zawiera lukę prawną. 

4.  Niniejsze porozumienie zostało spisane w języku niemieckim 
i polskim oraz sporządzone w 15 egzemplarzach.

Pasewalk, 22.11.2012 r. 
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Das Abkommen
Die polnischen und deutschen Angler verbindet seit vielen Jahren
eine freundschaftliche Zusammenarbeit.
In der Zeit des europäischen Zusammenwachsens der Nationen, des
Suchens nach Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart
und Zukunft, wollen die organisierten Angler ihren Beitrag zu einer
wirkungsvollen Interessenvertretung leisten. Dabei steht die
Erhaltung und Schaffung der Voraussetzungen zur Ausübung aller
Formen des Angelns sowie die Bewahrung und Pflege der Natur, ins-
besondere der Gewässer und Fischbestände im Mittelpunkt ihres
Wirkens.
Die verbands- und landesübergreifende Nutzung der Angelgewässer
durch die Herausgabe einer gemeinsamen Angelberechtigung bildet
dafür die Voraussetzung einer noch engeren Zusammenarbeit.
Die oben genannten Vorsätze realisierend, schließen 
der Landesanglerverband Brandenburg e. V. im DAV e. V.
der Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern im VDSF e. V. 
PZW Torun
PZW Bydgoszcz
PZW Gdansk
PZW Gorzow Wielkopolski
PZW Jelenia Gora
PZW Katowice
PZW Lublin
Nadnotecki PZW Pila
PZW Rzeszow
PZW Szczecin
PZW Wroclaw
PZW Zielona Gora
und der Fischereibetrieb PZW Suwalki - repräsentiertvon ZG PZW
Warszawa
folgendes Abkommen.

§ 1
Vergabe der gemeinsamen Angelberechtigung

Die Unterzeichner des Abkommens verpflichten sich die
Mitgliedschaft im jeweilig anderen Verband anzuerkennen und auf
Wunsch die gemeinsame Angelberechtigung für die Gewässer ihres
Geschäftsbereiches auszustellen. Grundlage für die Vergabe dieser
Angelberechtigung sind in jedem Fall:
1.  Die Vorlage des Personalausweises.
2.  Der Nachweis der aktuellen Mitgliedschaft im Verband 

am Hauptwohnsitz.
3.  Der Fischereischein bzw. der Nachweis der bezahlten

Fischereiabgabe.
4.  Die Verbandsangelberechtigung, die im Geschäftsbereich des 

jeweiligen Vertrags-partners gültig ist. 
§ 2

Geltungsbereich
Die Gültigkeit der Angelberechtigung bezieht sich auf die durch den
jeweiligen Verband verfügungsberechtigte Wasserfläche, die durch
das aktuelle Gewässerverzeichnis den Partnerverbänden bekannt zu
machen ist. Die Informationspflicht obliegt dem angel-berechtigtem
Gast. Salmonidengewässer sind nur unter den Bedingungen beangel-
bar, wie sie für Personen des jeweiligen Landes gelten, die eine
Angelberechtigung für diese Gewässer im eigenen Land erworben
haben. Für diese Salmonidenangelberechtigung  wird ein 50 %
höherer Preis als für die Angelberechtigung für allgemeine
Angelgewässer erhoben.

§ 3
Angelordnung

Die Ausübung der Angelfischerei hat unter Beachtung der nationalen
und regionalen Bestimmungen sowie der verbandsinternen
Ordnungen des Gastlandes zu erfolgen. Die Informationspflicht über
gültige Bestimmungen liegt beim Gastangler. Zuwiderhandlungen
haben den sofortigen ersatzlosen Einzug der Angelberechtigung zur
möglichen Folge. 

§ 4
Angelberechtigung

Durch die Partnerverbände ist eine zweisprachige Angelberechtigung
herauszugeben. Sie ist nur in Verbindung mit dem, die Bezahlung des
vollen Jahresbeitrages nach-weisenden Mitgliedsdokument, des
Heimatverbandes gültig.

§ 5
Nachweisführung

Die Nachweisführung über ausgegebene Angelberechtigungen  ist
durch entsprechende Registrierung und Nummerierung zu
gewährleisten. Der Vertrieb erfolgt durch die Geschäftsstellen der
Verbände.
Die Käufer einer Angelberechtigung sind in einer Liste mit Name,
Anschrift und Verband zu erfassen. Beim Verkauf einer
Angelberechtigung müssen die gültigen Mitgliedsdokumente des

jeweiligen Verbandes durch den Käufer vorgelegt werden. Eine
Anschriftenliste der Geschäftsstellen wird dem Abkommen als Anlage
hinzugefügt.
Die Funktion des Koordinators übernimmt der PZW Torun. Ihm 
stehen dafür 10 % der Gesamterlöse aus dem Verkauf der
Angelberechtigungen zu. 

§ 6
Einnahmen

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Angelberechtigungen werden
proportional des Verkaufs der Berechtigungen an polnische und
deutsche Verbandsmitglieder zwischen den Partnerverbänden
aufgeteilt. Erlöse aus dem Verkauf an deutsche Angler fließen den
PZW Verbänden zu. Erlöse die aus dem Verkauf an polnische Angler
resultieren, stehen dem LAVB Brandenburg und dem
Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern zu je 50 % zu.

§ 7
Verwendung der Einnahmen

1.  Die Unterzeichner des Abkommens aus beiden Ländern 
entscheiden alle 2 Jahre während des Abrechnungstreffens
darüber, wofür die zukünftigen, jährlichen Einnahmen aus den
verkauften Angelberechtigungen im nächsten Jahr verwendet 
werden. Vorrangig sollen die eingenommenen Mittel 
für Fischbesatz und gemeinsame 
Programme zum Schutz der Ichthyofauna verwendet werden.

2.  Die polnische Seite teilt ihre Einnahmen für Angelberechtigungen
wie folgt: PZW-Vorstände Szczecin, Gorzow Wlkp., Jelenia Gora, 
Zielona Gora erhalten ihren Anteil proportional zu ihrer
Gewässerfläche unter Anwendung des Koeffizienten 1,3.
PZW-Vorstände Torun, Bydgoszcz, Gdansk, Pila, Wroclaw, Katowice,
Lublin, Rzeszow und der Fischereibetrieb PZW Suwalki nach dem
Koeffizient 1,0.

§ 8
Preisgestaltung

1.  Um möglichst viele Verbandsmitglieder in die grenzüberschrei-
ende Angelei einzu-beziehen, damit den Tourismus zu fördern, 

persönliches Kennenlernen am Gewässer zu ermöglichen, um 
zu einer europaprogressiven Atmosphäre in den Ländern 
beizutragen, macht es sich erforderlich, sozialverträglich
angepasste Preise für die Angelberechtigung festzulegen.

2. Die Preise werden während der gemeinsamen Treffen (für die
nächsten 2 Jahre) zwischen den Verbänden abgestimmt. 

3.  Personen, die nicht dem Landesanglerverband Brandenburg 
des DAV e. V. oder Landesanglerverband Mecklenburg
-Vorpommern des VDSF  e. V. angehören, zahlen für eine
Jahresangelgenehmigung mindestens 125 €.

§ 9
Gültigkeitsdauer des Abkommens

1.  Das Abkommen wird für 2 Jahre abgeschlossen, beginnend mit
dem 01.01.2013. Es gilt als Fortführung des Vertrages aus dem Jahr
2002 und verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn
nicht mit einer Frist von 6 Monaten vor Abschluss des
Kalenderjahres die schriftliche Kündigung eines Partners erfolgt. 

2. Den Partnern steht ein außerordentliches Kündigungsrecht zu,
wenn durch Veränderung der nationalen Gesetzgebung eine
Weiterführung des Abkommens unmöglich wird.

§ 10
Sonstige Regelungen

1. Dieses Abkommen kann durch andere Organisationseinheiten der
Verbände erweitert werden. Die Erweiterung ist abhängig von 
der Zustimmung aller Teilnehmer des Abkommens.

2. Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Abkommens haben 
schriftlich zu erfolgen.

3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Abkommens
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
des Abkommens nicht. Alle Partner verpflichten sich schon jetzt 
für diesen Fall, unverzüglich eine rechtswirksame Regelung 
herbeizuführen, die dem verbandspolitisch gewolltem, der 
unwirk-samen Regelung möglichst nahe kommt. Entsprechendes
gilt, falls das Abkommen eine Rechtslücke enthält.

4. Dieses Abkommen ist in deutscher und polnischer Sprache 
formuliert und in 15 Exemplaren ausgefertigt.

Pasewalk, 22.11.2012 r. 



14

NASZE WODY OKRĘG

Gatunek Rodzaj Sztuki Ilość (kg)

Węgorz szklisty narybek wstępujący 66000 0,0
Węgorz podchowany narybek 71397* 0,0
Szczupak wylęg 2475000 0,0
Szczupak narybek letni 2970000 0,0
Sandacz gniazda 18 0,0
Sandacz narybek letni 1440000 0,0
Lin narybek jesienny 0 320,0
Łosoś narybek letni 180000 0,0
Łosoś smolt 107560 0,0
Troć wędrowna wylęg 530000 0,0
Troć wędrowna narybek letni 800000 0,0
Troć wędrowna smolt 265086 0,0
Pstrąg potokowy narybek wiosenny 32500 0,0
Lipień narybek jesienny 1000 0,0
Kleń narybek jesienny 34000 0,0
Jaź narybek letni 15000 0,0
Jaź narybek jesienny 0 632,0
Boleń narybek jesienny 3000 0,0
Boleń narybek wiosenny 4900 0,0
Świnka narybek jesienny 69000 0,0
Brzana narybek jesienny 3000 0,0
Brzana narybek wiosenny 6000 0,0
Certa narybek letni 11000 0,0
Certa narybek jesienny 275198 0,0
Certa narybek wiosenny 58800 0,0
Sum dwulatki 0 300,0
Sum kroczek 0 1520,0
Jesiotr wylęg podchowany 35000 0,0
Jesiotr narybek 0+ 113757 0,0
Razem: 11367198 2772,0

Zarybiono łącznie na kwotę -   2 558 818,57 zł, 
w tym:
wartość produkcji własnej -     617 135,00  zł
wartość zakupionego materiału przez Okręg -     656 901,52   zł
środki z programu restytucji (program rządowy) -  1 284 782,05 zł

*Zarybienie węgorzem w ramach programu „Zarybianie wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego
Anguilla Anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”

ZARYBIENIA RZEK w 2013 r.

ZARYBIENIA JEZIOR w 2013 r.
Gatunek Rodzaj Sztuki                             Ilość (kg) 

Węgorz narybek wstępujący węg. 139,00 
Szczupak wylęg żerujący 2578000 
Szczupak narybek letni 334000 
Szczupak narybek jesienny 2160,00 
Sandacz Ikra zapłodniona 1 
Sandacz gniazda 13 
Sandacz narybek letni 760000 
Sandacz narybek jesienny 7473 
Leszcz kroczek 1000,00 
Lin kroczek 1622,00 
Płoć gniazda 314 
Sielawa wylęg żerujący 1800000 
Sielawa narybek letni 1131300 
Sieja narybek letni 129600 
Karp dwulatki 1492,00 
Karaś srebrzysty kroczek 130,00 
Razem 6740701 6543,00  

Zarybiono łącznie na kwotę - 421 504,40 zł, 
w tym:
wartość produkcji własnej - 263 863,70 zł,
wartość zakupionego materiału przez Okręg - 157 640,70 zł,
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LGR „RYBAK“ - DZIEŃ PSTRĄGA
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NASZE WODY DZIEŃ DZIECKA

W dniu 01.06.2013 r. na jeziorze Łasin Duże odbyły się zawody
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
W zmaganiach wędkarskich uczestniczyło 41 zawodniczek i za-
wodników z miejscowości: Łasin, Zawadzka Wola, Huta Strzelce,
Szonowo, Grudziądz, Orle, Święte, Jankowice.
W kategorii dziewcząt młodszych wygrała Inga Weidner lat 4 1/2
z Łasina – 2350 (!) pkt., kolejne miejsca zajęły: Zuzanna Duszy-
ńska lat 3, Monika Lewandowska lat 8, Kinga Neuman lat 5,
Maja Wróblewska lat 7.
W kategorii dziewcząt starszych zwyciężyła Monika Góras; kolej-
ne miejsca zajęły: Monika Merholc, Milena Żmijewska, Emilia
Sonnenfeld, Paulina Krzemińska.
W kategorii chłopców starszych najwięcej ryb złowił Kacper
Kamiński, kolejni chłopcy to: Maciej Bania, Emanuel  Staszczyk,

Dawid Krzemiński, Jakub Wojtysiak.
W kategorii chłopców starszych pierwsze miejsce zajął Maciej
Sowiński, drugim na podium był Mateusz Filbrandt, a trzecim
Tomasz Talpa; kolejne miejsca zajęli Kamil Massakowski i Kamil
Kawski.

Organizatorem zawodów był Zarząd Koła Miejskiego PZW w Ła-
sinie, który pragnie serdecznie podziekować za wsparcie 
i pomoc: Stanisławowi Trojanowskiemu, Zenonowi Rybiń-
skiemu, Firmie “Joker” pana Jabłońskiego, firmie „ABC“
Żurawscy, a także Witoldowi Sigurskiemu, Zdzisławowi
Weidnerowi, Pawłowi Filbrandtowi, Jerzemu Zającowi 
i Eugeniuszowi Rutkowskiemu.

Czesław Atamańczuk

Już tradycyjnie dla koła miejskiego w Nowym Mieście
Lubawskim dzień 1. czerwca jest zaznaczony w kalendarzu jako
Wędkarski Dzień Dziecka. Tradycyjnie też, dzięki zaangażowaniu
zarządu, a przede wszystkim hojności sponsorów zaproszono
dzieci nad wyrobisko pożwirowe Nielbark. 
Frekwencja dopisała, bo gościliśmy blisko 70. młodych wędka-
rzy, którzy nie tylko wędkowali ale również brali udział w grach
i zabawach.Rodzice także mogli sprawdzić się w poszczegól-
nych konkurencjach.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania naszej imprezy.

Marcin Zieliński
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W niedzielę 2 czerwca, na Jeziorze Niskie Brodno odbyły się
zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
Do rywalizacji przystąpiło 40 dzieci podzielonych na 3 kategorie
wiekowe. Wśród najmłodszych zwyciężył Mateusz Brzeziński,
kolejne miejsca zajęli: Miłosz Sokołowski , Zosia Wysocka (
najmłodsza zawodniczka),Wiktor Jarosz, Julia Malinowska,
Oliwier Marchewka, Kacper Jabłoński.
W kategorii 8 - 12 lat zwyciężył Kacper Malinowski, druga była
Julia Moszczyńska, a trzecim Jakub Gerka.
Wśród uczestników w wieku 12 - 16 lat najlepszym okazał się
Adrian Ostrowski, który wyprzedził Klaudiusza Kuterę i Radka
Barczewskiego.

Po zawodach uczestnicy zostali poczęstowani pieczone kiełba-
skami, a wszystkie dzieci otrzymały również napoje i słodycze.
Organizatorzy serdecznie dziękują darczyńcom za pomoc w zor-

Jak co roku w dniu 1 czerwca na Jeziorze Zamkowym odbyły się
zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. W imprezie
uczestniczylo 74 młodych wędkarzy, którzy wystartowali 
w dwóch kategoriach wiekowych.
Wśród dzieci starszych zwyciężył Fabian Czerwiński, drugie
miejsce zajał Dominik Warliński a trzecie Krystian Bieliński. 
W grupie najmłodszych pierwsze miejsce zajęła Aleksandra
Anntosik, drugą była Izabela Paradowska a trzecim Miłosz
Borsuk. Młodym wędkarzom nagrody wręczali Wiceburmistrz
Wojciech Bereza a w imieniu Urzędu Gminy pan Włodzimierz
Kamiński.
Organizatorzy za pomoc w zorganizowaniu konkursu serdecznie
dziękują: Urzędowi Miasta Wąbrzeźno - zawody zostały dofinan-
sowane z dotacji przyznawanych przez Burmistrza Wąbrzeźna
dla Organizacji Pozarządowych, Gminie Wąbrzeźno, Piekarni
Włodzimierza Przeworskiego, Lokalnej Grupie Rybackiej
„Rybak”, MZCEWiK w Wąbrzeźnie, Janowi i Karolowi
Smoleńskim i Piotrowi Dreżewskiemu.

Andrzej Duńczyk

ganizowaniu im-
prezy, w szczegól-
ności: Urzędowi
Miasta Brodnica,
Starostwu Powia-
towemu Brodnica,
Zakładowi Usług
Wodno- Kanaliza-
cyjnych - Krzysztof
Czajkowski , firmie
PERFEKT DOM  -
Zdzisław Brążkie-
wicz, panom Maria-
nowi i Kazimie-
rzowi Rysz, sklepo-
wi spożywczemu
ADIDO, firmom
VETREX OKNA -
Rafał Ciepliński i
Partner, BPH - Jacek
Gerka oraz państwu
Joannie i Piotrowi
Sonakowskim, Da-
nielowi Gaitkowskie
-mu, Maciejowi Wi-
śniewskiemu, Mo-
nice i Pawłowi Szad-
kowskim a także fir-
mom Auto Handel -
Komis BEST-CAR,
Przychodni Wetery-
naryjnej - Tomasza
Choszczewskiego,
„Vobro” ZPC Bro-

dnica, a także Kołu Miejskiemu PZW, Kołu
„Polmo” i Kołu „Wiarus”. Nad bezpiecze-
ństwem uczestników zawodów czuwała
Brodnicka Drużyna WOPR.

Jerzy Fijołek
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W dniu 1.06.2013 nad jeziorem Gutowo 
z okazji Dnia Dziecka Gminne Koło PZW
Grążawy zorganizowało spławikowe za-
wody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy
Bartniczka.  W zawodach wzięło udział 36
dzieci ze szkół Gminy Bartniczka . 
Zawody zostały zorganizowane w katego-
riach: gimnazja, szkoły podstawowe 
i przedszkolaki. 
Wśród gimnazjalistów najlepszymi byli:
Michał Stawicki, Patryk Kozłoski i Dawid
Wojnowski. 
W kategorii szkół podstawowych zwycię-
żył Patryk Malinowski przed Jakubem
Stawickim i Damianem Okumskim.
Najlepszym przedszkolakiem i jednocze-
śnie najmłodszym zawodnikiem był
Wiktor Stachurski (4,5 roku).

Wszystkie dzieci oprócz nagród typowo
wędkarskich (puchary, dyplomy, nagrody
w postaci sprzętu wędkarskiego otrzyma-
ły napoje i słodycze. 
Na zakończenie zawodów organizatorzy
przygotowali grilla z kiełbaskami. Nad
prawidłowym przebiegiem zawodów czu-
wali sędziowie: Ryszard Różalski, Józef
Badaczewski, Jan Witkowski, Krzysztof
Ziółkowski.

Zarząd Koła serdecznie dziękuje nauczy-
cielom i rodzicom dzieci za pomoc i opie-
kę podczas zawodów. 

Szczególne podziękowania kierujemy do:
Wójta Gminy Bartniczka, Gospodarstwa
Rolnego Komorowo i Zbigniewa Boga-
ckiego, właściciela restauracji „Nad
Brynicą”.

Do zobaczenia za rok. 
Lech Narodzonek

W dniu 2.06.2013 r. na Jeziorze Handlowy
Młyn odbyły się zawody wędkarskie dla
dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Organizatorem byli wędkarze z koła miej-
skiego PZW DRWĘCA Golub-Dobrzyń.
W zawodach wzięło udział 80 dzieci i dru-
gie tyle rodziców i opiekunów. 
Pogoda, ryby i humory dopisały.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
wędkarskiego, które wręczył obecny na
zawodach burmistrz miasta Golubia-Do-
brzynia Pan Roman Tasarz. 
Wszystkie dzieci biorące  udział  w zawo-
dach dostały pamiątkowe dyplomy, sło-
dycze i nagrody niespodzianki.
I miejsce zajął Jakub Kościecha 2068 pkt,
II miejsce Robert Cieślik 1920 pkt, III miej-
sce Agata Błotnicka 1290 pkt. Złowiono
karpia, liny, leszcze oraz płocie. 
Zawody uczestnicy zakończyli wspólną
grochówką przyrządzoną przez restaura-
cję Kaprys. Wsparcie organizacyjne otrzy-
maliśmy z Urzędu Miasta, Urzędu Gminy
oraz Starostwa Powiatowego w Golubiu-
Dobrzyniu oraz ze środków własnych 
z koła miejskiego PZW Drwęca. Nagrody
ufundowali: Grzegorz Cyrankowski „Świat
Biżuterii”, Drukarnia „NOVEL”, Firmy
„Golpasz” i „Dragon”, sklep wędkarski
„Relax”, Zakład Przemysłu Cukierniczego
Romana Borysa.
Wszystkim Darczyńcom w imieniu dzieci
serdecznie dziękujemy.
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DZIEŃ DZIECKA NASZE WODY

Koło nr 19 PZW w Jabłonowie Pomor-
skim zorganizowało zawody wędkarskie
dla dzieci z okazji ,,Dnia Dziecka” oraz
zawody dla Pań o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miasta i Gminy Jabłonowa.
Zawody odbyły się na Jeziorze Gorze-
chówko. 
Uczestniczyło w nich 55 dzieci oraz 4 panie.

W kategorii dziewcząt wygrała Zuzanna
Grodzka, przed Zuzanną Baczyńską i Ju-
lią Brzozowską, która także złowiła naj-
większą rybę. 
Specjalną nagrodę otrzymała najmłodsza
uczestniczka Nadia Brzozowska.

W kategorii chłopców zwyciężył Kacper
Ptak, drugim był Kacper Kuchta a trzecim
Mateusz Sobczak. 
Największą rybę złowił Andrzej
Szymecki.

Nagrodę specjalną dla najmłodszego
uczestnika w tej kategorii otrzymał
Bartosz Sobczak.

W kategorii pań puchar Przewodniczą-
cego Rady Miasta i Gminy Jabłonowa
Pomorskiego zdobyła Marzena Jarzem-
bska (złowiła również największą rybę),
drugą była Katarzyna Brzozowska a trze-
cią Iwona Bączkowska.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu zawodów:
Urzędowi Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie – panu Burmistrzowi Tade-
uszowi Fuksowi, Przewodniczącemu
Rady Miasta i Gminy Wojciechowi
Perszke, a także Staroście Brodnickiemu
Piotrowi Boińskiemu oraz Przewodni-
czącemu Rady Miejskiej Brodnicy
Romanowi Pytlasińskiemu, Radnemu
Powiatu Brodnickiego Przemysławowi
Górskiemu. 
Podziękowania kierujemy także do: Iwony
Bączkowskiej, Piotra Perszke, Zdzisława
Szczecha, Wiesława i Kamila Kociela,
Jolanty i Rafała Krause, Adama Orzecha,
Marka Jarzembskiego, Haliny Bujak,
Marka Berendta, Piotra Gorzka, Andrzeja
Traichel, Andrzeja Darmofalskiego, Justy-
ny Burzyńskiej, Mariana Klimka, Tadeusza
Klimka, Kazimierza Sosnowskiego, Marci-
na Janickiego, Jacka Burzyńskiego, Grze-
gorza Berendta, Tomasza Sosnowskiego,
Edmunda Lasera oraz rodzicom, którzy
towarzyszyli swoim pociechom przy
łowieniu ryb.

Janusz Moczadło
(fot. Przemek Górski)
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NASZE WODY OKRĘG

Koło-Rejon 1993 2000 2012 2013 2013/2012

Rejon Toruń 7 100   5 868   4 686   4 604   -82   
K-1 Miejskie 2 734   2 107   1 675   1 708   33
K-3 Policja 195   147   81   83   2
K-4 APATOR 172   99   57   51   -6   
K-5 KONTAKT-ELANA 331   207   147   128   -19   
K-6 MSM Toruń 133   139   6 
K-10 SM Kopernik 104   123   19
K-12 KG Lubicz 343   217   160   161   1   
K-49 SKALAR 120   148   112   101   -11   
K-51 MERINOTEX 208   99   
K-53 METALCHEM 121   50   38   32   -6   
K-54 Urząd Marszałkowski 133   83   88   80   -8   
K-58 UMK 104   110   128   114   -14   
K-61 PKP 249   192   264   258   -6   
K-62 RUBINKOWO 823   1 242   803   828   25   
K-67 Zławieś Wielka 95   75   135   133   -2   
K-71 Na Skarpie 250   498   567   487   -80   
K-72 Cech Rzemiosł Różnych 91   95   106   93   -13   
K-94 Działkowiec Górsk 61   62   88   85   -3   

Rejon Grudziądz 4 184   3 258   1 995   1 971   -24   
K-28 Miejskie 2 513   1 973   818   789   -29   
K-27 KARAŚ 166   156   120   110   -10   
K-29 OKOŃ 312   422   403   403   0   
K-30 AGROMET UNIA 327   140   117   139   22
K-31 HYDRO-VACUUM 366   269   250   250   0   
K-32 Klub Garnizonowy 194   116   120   113   -7   
K-57 PUM 65   57   85   84   -1   
K-76 Perkoz JW. 4512 89   71   82   83   1   

Rejon Chełmża 896   804   740   667   -73   
K-8 Miejskie 550   495   687   595   -92   
K-93 SM Chełmża 85   100   
K-9 Cukrownia 231   209   53   72   19

Rejon Chełmno 1 644   1 378   1 154   1 132   -22   
K-23 Miejskie 717   676   333   317   -16   
K-24 FAM 314   201   152   107   -45   
K-26 KG Unisław 138   92   133   147   14
K-36 KG Kijewo Królewskie 73   71   56   54   -2   
K-56 Record Chełmno 78   55   239   289   50 
K-66 Lisewo 50   44   81   76   -5   
K-87 KG Papowo Biskupie 66   68   97   80   -17   
K-90 URSUS 142   121   63   62   -1   

Rejon Brodnica 2 126   1 823   1 543   1 613   70   
K-16 Miejskie 768   655   794   844   50
K-17 POLMO 232   206   229   211   -18   
K-79 KOLEJARZ 368   330   
K-18 KG Górzno 188   121   60   96   36
K-19 Jabłonowo Pomorskie 403   335   213   221   8
K-25 WIARUS 120   97   137   129   -8   
K-89 KG Grążawy 47   79   110   112   2

Rejon Łasin 880   755   742   785   43   
K-33 Miejskie 225   287   129   138   9 
K-22 KG Radzyń Chełmiński 134   89   99   102   3
K-34 Świecie n/Osą Lisnowo 95   126   77   93   16
K-37 Casus 230   234   4
K-38 KG Rogóźno 179   115   77   85   8
K-68 KG Gruta 225   138   130   133   3

Rejon Wąbrzeźno 996   765   697   714   17   
K-20 Miejskie 560   471   348   347   -1   
K-21 Wędkarz Wąbrzeźno 149   131   232   302   15
K-39 Zakłady Graficzne 72   69   55   
K-44 KG Płużnica 57   42   62   65   3

Rejon Nowomiejski 963   1 006   1 156   1 193   37   
K-35 Miejskie 834   769   912   938   26
K-46 Biskupiec 129   237   244   255   11

Rejon Golub-Dobrzyń 984   710   744   739   -5   
K-13 Miejskie 538   392   172   510   -13   
K-78 Drwęca Golub Dobrzyń 145   128   351   
K-15 Kowalewo Pomorskie 201   144   192   208   16
K-47 KG Ciechocin 72   46   29   21   -8   
Honorowy członek 2   2   0   

ZGRW Grzmięca 220   329   349   20
OKRĘG TORUŃ 201   26   26

O G Ó Ł E M 19 773   16 788   13 788   13 795   7

Ilość członków PZW - Okręg Toruń
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NASZE WODYOKRĘG

Pan Prof. dr hab. Bogusław Zdanowski
Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego

im. Stanisława Sakowicza
w Olsztynie

Sprawa: pozyskiwania ikry troci i łososia w obwodzie rybackim nr 5 rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz.

W związku z zakończonymi odłowami tarlaków troci i łososia na rzekach Drwęca i Wisła oraz z zarzutami dotyczącymi 
sposobu prowadzenia sztucznego tarła, zwracamy się do pana profesora o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie chcielibyśmy przedstawić przebieg zdarzeń, które miały miejsce podczas tegorocznej akcji tarłowej.
Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i decyzji jak co roku przystąpiliśmy do odłowów troci i łososia w celu 
pozyskani ikry. 
Na początku października br. otrzymaliśmy telefon od przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół  Rzeki Łeby z zapytaniem w jaki 
sposób pozyskujemy ikrę, bo dotarły do nich informacje, że mamy zamiar przeprowadzić tarło na martwej rybie.
Zaproponowano, czy okręg nie podjął by się próby przeprowadzenia tarła przeżyciowego, aby sztuki potarłowe mogły trafić
z powrotem do Drwęcy. zaoferowano nam również pomoc przy tarle oraz zakup sprzętu do jego przeprowadzenia.

Po konsultacjach z ichtiologami podjęliśmy decyzję, że wykonamy takie tarło na ok. 10 wyselekcjonowanych sztukach, 
nadających się do wypuszczenia z powrotem do rzeki. Zgodnie z zapowiedzią otrzymaliśmy sprzęt pomocny 
do przeprowadzenia tarła tj. basem do przetrzymywania i rozbudzania tarlaków, pompę i wąż do napełniania basenu 
oraz 1000 ml preparatu do usypiania ryb Propiscin.
W dniu 5.11 w obecności przedstawicieli wnioskujących o przeprowadzenia tarła na tzw. żywej rybie przeprowadzono 
proces połysku ikry z usypianiem ryb w wyniku którego otrzymano 15 litrów ikry, a 19 sztuk potarłowych troci (samic)
wypuszczono z powrotem, komisyjnie, do rzeki Drwęcy. Ryby te również oznakowano znaczkami typu Floy-tag, które 
stanowiły własność Instytutu.
Po kolejnych prośbach „wnioskujących”, na odpowiedzialność naszego Okręgu, zdecydowano się na przeprowadzenie kolej-
nego tarła z usypianiem, lecz zgodnie z decyzja osoby kompetentnej z Instytutu Rybactwa Śródlądowego, nie znakowano
ryb. Kolejna próba przeżyciowego tarła została podjęta w dniu 12.11 br. w wyniku której wypuszczono do Drwęcy kolejne 
18 sztuk samic troci z których pozyskano 15 litrów ikry.

Następnie zapadła decyzja, po konsultacjach m.in. z Państwa jednostką o zaprzestaniu tarła przeżyciowego na ten rok.

Decyzja była niezrozumiała dla Eko-wędkarzy, wynikiem czego było wystosowanie przez nich pisma do zarządu Okręgu 
z zapytaniem o przyczyny zaprzestania tarła przeżyciowego. Ponadto w dniu 26.11.
br. ich przedstawiciel był obecny na Prezydium zarządu Okręgu. Prezydium potwier-
dziło, że do tarła będzie można powrócić w przyszłym roku, ale po wcześniejszych
konsultacjach i opinii Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Po posiedzeniu Prezydium w Internecie i na forach wędkarskich ukazały się 
fotografie z przebiegu tarła, ale już na tzw. martwej rybie zrobione przez ich 
przedstawiciela, co wywołało w mediach szeroka dyskusję. 
Ciągłe obserwacje rybaków, robienie im zdjęć oraz oskarżanie o zabijanie ryb 
skończyło się również donosem do Inspekcji sanitarnej.

W zwiadu z powyższym chcielibyśmy poznać opinię Instytutu w tej sprawie, 
a w szczególności:

- Czy SA jakieś przeciwwskazania, aby przeprowadzać tarło przeżyciowe na Drwęcy 
w latach następnych? 

- Jakie warunki i zalecenia powinny być spełnione, żeby takie tarło przebiegło 
pomyślnie?

- Czy i w jaki sposób Instytut Rybactwa Śródlądowego mógłby wspomóc działania 
okręgu przy tarle przeżyciowym?

- W związku z prowadzonymi również przez nasz Okręg wiosennymi odłowami 
tarlaków sandacza i szczupaka, jakie są szanse na skuteczne przeprowadzenie tarła 
przeżyciowego tych gatunków?

Pragniemy nadmienić, iż od 2009 roku zaprzestaliśmy odłowów gospodarczych 
na wodach przez nas użytkowanych i obecnie prowadzimy tylko odłowy tarlaków, 
kontrolne i sanitarne. Prowadząc gospodarkę pro wędkarską, zgodnie z operatami 
rybackimi, szukamy możliwości różnego rodzaju rozwiązań, aby gospodarka ta była 
prowadzona w pełni racjonalnie. W związku z powyższym chcielibyśmy to robić za
akceptacja instytutu Rybactwa Śródlądowego, aby wszystko mogło przebiegać bez
jakichkolwiek wątpliwości i zastrzeżeń oraz, aby uniknąć podejrzeń o to, że pozy-
skujemy ryby m.in. do celów konsumpcyjnych.
Prezes
Mirosław Purzycki

TARŁO PRZEŻYCIOWE TROCI i ŁOSOSIA

Łosoś 12 kg 107 cm złowiony w listopadzie 
na tzw. głębi gdańskiej
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NASZE WODY MŁODZIEŻ

W dobie szybko rozwijającej się cywiliza-
cji zwrócenie uwagi młodzieży na proeko-
logiczne zachowania względem natury
jest rzeczą priorytetową. Należy zaczynać
już od najmłodszych lat. Szkoła jest
dobrym miejscem aby te właściwe za-
chowania rozbudzać, rozwijać i pielęgno-
wać. W myśl tej idei w szkole podstawo-
wej w Wielkim Leźnie podejmowane są
działania zmierzające w tym kierunku.
Projekt narodził się 3 lata temu i jest kon-
sekwentnie realizowany przez nauczycie-
la wychowania fizycznego Elżbietę
Zabłocką i nauczyciela przyrody Alicję
Ziętarską. Zaczęliśmy od biwaku sporto-
wo edukacyjnego w Gaju pod hasłem 
,,Z ekologią za pan brat’’. 
W programie uczniowie zwiedzili m.in.
stary młyn z tamą piętrzącą wodę, stawy,
budynek wylęgarni ryb, ogródek dydak-
tyczny w Grzmięcy. Przewodnik z Brod-
nickiego Parku Krajobrazowego pokazał
dzieciom  miejsca żerowania bobrów nad
Skarlanką. Uczniowie mieli również zaję-
cia związane z orientowaniem się w tere-
nie i rozpoznawaniem gatunków drzew.
Kolejne przedsięwzięcie miało miejsce 
w Ośrodku UMK Bachotek. Korzystając 
z uprzejmości pana Jerzego Górniaka
uczniowie uczestniczyli w biwaku
,,Poznaj swój region - Brodnicki Park
Krajobrazowy’’. Głównym celem pobytu
była obserwacja fauny i flory nad jezio-
rem Bachotek oraz sprzątanie pobliskiego
terenu ze śmieci w ramach akcji
,,Sprzątanie Świata’’, w której uczestni-
czymy konsekwentnie od wielu lat. Jest
to ściśle powiązane z programem kółka
przyrodniczego.
Jesteśmy małą lokalną społecznością, ale
nie brakuje w naszym regionie ludzi,
którym leży na sercu dobro przyrody.
Zwróciliśmy się z prośbą o umożliwienia
zwiedzania Biogazowni - BIOGAL w Bo-
leszynie, spotkaliśmy się z życzliwością

prezesa spółki p. Andrzeja Galińskiego,
który zaprosił nas do swojej firmy.
Podczas bezpośredniego obcowania z no-
woczesnymi technologiami uczniowie 
w łatwy sposób przyswoili sobie wiedzę 
o energii odnawialnej.

Nasza szkoła położona jest w bardzo
malowniczym terenie w bliskim sąsiedz-
twie jezior Wielkie Leźno i Małe Leźno.
Dzięki temu stworzyła się dogodna sytu-
acja aby utworzyć kółko sportowo-węd-
karskie. Moje członkostwo w PZW dało
możliwość nawiązania współpracy z za-
rządem koła wędkarskiego w Brodnicy,
który zobligował się do pomocy material-
nej w postaci sprzętu wędkarskiego.
Głównym celem kółka ma być propago-
wanie wędkarstwa jako sposobu spędza-
nia czasu wolnego, rozbudzania potrzeby
kontaktu z przyrodą, wyrabiania szacunku
dla przyrody oraz nauka wyciągania wła-
ściwych wniosków z perspektywicznego
myślenia i przewidywania skutków okre-
ślonej działalności człowieka.
Realizacja naszych przedsięwzięć jest
możliwa dzięki ludziom dobrej woli. Nie
udałoby się to bez wsparcia władz
Urzędu Gminy Brzozie i Dyrektora
Szkoły. Dzięki nim uczniowie korzystają 
z bezpłatnego transportu, otrzymują na-
grody w konkursach ekologicznych.

Elżbieta Zabłocka

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
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NASZE WODYKOŁA

W ostatnią sobotę sierpnia, nad jeziorem Wielki Głęboczek,
odbyły się zawody wędkarskie dla aktywu brodnickiego Koła
Miejskiego PZW. Tradycją tych zawodów jest nie tylko wędko-
wanie lecz także przyrządzenie smacznego jadła w jego trakcie;
kiedy jedni wędkują drudzy smażą, pieką, grillują i roznoszą na
stanowiska gotowe przekąski. W  tym roku serwowane były:
smażony boczek, smażona cebulka na boczku, karkówka na
ostro z grilla i kaszanka faszerowana z grilla. Nieoczekiwaną

pomoc w „pichceniu“ zaoferował uczestniczący w zawodach
Poseł Janusz Dzięcioł, który pokroił całą cebulę, i aktywnie włą-
czył się w grillowanie. Pan Poseł był także fundatorem elegan-
ckiego kompletu do pisania dla zwycięzcy zawodów, którym
okazał się Piotr Malinowski. Drugie miejsce zajął Stanisław
Jonowski, a trzecie Grzegorz Kalisz, czwarty był Stefan
Tomella, piąty - Piotr Sokołowski, a szósty -  Józef Tylicki. 

Jerzy Fijołek

ZAWODY SPINNINGOWE 
O PUCHAR STAROSTY 

Otwarte Zawody spinningowe z cyklu Grand- Prix OPZW Toruń
o Puchar Starosty Brodnickiego odbyły się w niedzielę 6 paź-
dziernika br. na rzece Drwęcy. Wystartowało 22 zawodników.

Zwyciężył Sławomir Jaworski wynikiem 930 pkt. (największy
szczupak 50 cm), drugi był Jakub Sokołowski - 860 pkt., 
a trzeci Zbigniew Byczyński - 570 pkt. ( okoń 24,2 cm).
Puchar, dyplomy i nagrody wręczył zwycięzcom starosta brod-
nicki pan Piotr Boiński.

Najczęściej poławianą rybą był okoń, jednak sporo ryb nie miało
wymaganych wymiarów, dlatego też nie mogły być zaliczone do
końcowych wyników. Złowione ryby po zmierzeniu wracały
natychmiast do wody. 

J. Fijołek

V OTWARTE ZAWODY 
SPINNINGOWE Z ŁÓDEK

8 października Rejonowy Klub Spinningowy „OKOŃ” w Bro-
dnicy, po raz piąty  zorganizował, tym razem na jeziorze
Wądzyńskim, zawody wędkarskie z łódek. 
Wystartowało 41 zawodników z Nowego Miasta Lubawskiego,
Torunia, Lidzbarka, Rypina, Chełmna i Brodnicy.
Zwyciężył kol. Marek Rytka z Brodnicy, drugi był kol. Michał
Reich - szczupak (61 cm), trzeci Mirosław Maroński, czwarty
Krzysztof Podanowski, piąty Jarosław Miłoszewski, szósty
Sławomir Morański. 
Nagrodę za największego szczupaka zawodów otrzymał Michał
Reich, a za największego okonia Włodzimierz Krajewski.
Ngrodę dla najlepszej załogi łodzi otrzymali Michał Reich i Miro-
sław Maroński. Nagrody ufundowali firma „DRAGON”, hurtow-
nia wędkarska „ORKA” z Goliny, Sklep wędkarski „Rytek” z Brod-
nicy oraz Rejon PZW - Brodnica. Zawody zorganizował kolega
Marek Rytka przy współpracy z kolegami Marianem Dembkiem,
Wiesławem Dembkiem i Leonardem Maciejewskim, którzy
pełnili też rolę sędziów.

Wszystkim sponsorom dziękujemy! Dzięki przyjaznym ludziom
dobrej woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.
Zapraszamy wszystkich chętnych spinningistów na kolejne
szóste zawody za rok na innym jeziorze. 

opr. Marek Rytka

KŁUSOWNIK ZATRZYMANY
W dniu 19 listopada br. Państwowa Straż Rybacka wraz ze
strażnikami toruńskiej Straży PZW ( posterunek w Grzmięcy)
zatrzymała mieszkańca Grzybna gdy na Jeziorze Grzywienek
dokonywał nielegalnego połowu ryb sieciami rybackimi.
Kłusownika i sprzęt przekazano Policji w Brodnicy. Strażnicy
zapowiadają następne zatrzymania, gdyż w ostatnim okresie
czasu kłusownicy przejawiają większą aktywność. 

Jerzy Fijołek
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W ubiegłym roku odwiedziłem firmę
„Dragon”. Reportaż ukazał się w numerze
1/2013 „Naszych Wód”. Po zakładzie w Bia-
łych Błotach produkującym zanęty opro-
wadzała mnie pani Oliwia Popławska,
która o zanętach wie wszystko i pewnie
dlatego jest głównym specjalistą w „Dra-
gonie”, od tego niezbędnego w nowocze-
snym wędkarstwie wyposażenia. 
Wtedy też dowiedziałem się o nowych,
podobno świetnych, produktach noszą-
cych handlowe nazwy „Czerwona Płoć“ 
i Czarna Płoć”. Informacje przyjąłem do
wiadomości, bo jako notoryczny sceptyk
uważam, że nad wodą sprawdza się
świetnie tylko to, co sprawdzę osobiście.

Okazja trafiła się w sierpniu. 
Od kilku lat, na zakończenie wakacji,
zabieram nad wodę mojego wnuka,
któremu próbuję zaszczepić wędkarskie-
go bakcyla. Z mizernym skutkiem, bo
dotąd wędka przegrywała z PS i Xbox.
Wprawdzie w ubiegłym roku złowił kilka-
naście rybek: płotki, uklejki, dwie wzdręgi
i okonka w wersji lilipuciej, ale to tylko
potwierdziło, że jego wybór na rzecz gier
komputerowych był słuszny. Głównie dla-
tego, że łowił moją odległościówką
uzbrojoną w kołowrotek większy niż jego
dłonie, a ciężkie wędzisko ma się nijak do
łowienia kilkucentymetrowych rybek z po-
mostu, uginającego się pod ciężarem 
spragnionych słońca wczasowiczek.
Jednak w tym roku zaopatrzyłem się 
w bardzo lekki, czterometrowy bacik.
Początkowo wszelkie próby zawirusowa-
nia wędkarstwem spalały na panewce.
Wnuk, podobnie jak babcia, preferował
plażowanie i kąpiel (chyba odwrotnie),
zwiedzanie oraz wycieczki łodzią, zwłasz-
cza kiedy doczepiłem do niej elektryczny
silnik, a jego mianowałem sternikiem.
Cztery dni przed wyjazdem babcia stwier-
dziła, że ma już dosyć prażenia się w tłu-
mie i chętnie poopalałaby się w jakimś
ustronnym miejscu. Wnuk ją poparł, a ja
chytrze zaproponowałem pobyt w spo-
kojnej zatoce, którą wcześniej wypatrzy-
łem. Nawet nie protestowali, kiedy zabra-
łem bacik, białe robaki, które dobry
tydzień marzły w lodówce, zanętę „Czer-
wona Płoć” (prezent od pani Oliwi, który
przeleżał pół roku w piwnicy) i siatkę na
ryby. Wprawdzie babcia zapytała – po co
ta siatka? - ale zadowoliła się moim 
milczeniem.
Zatoka była urocza. Głębokie wcięcie 
w las, z brzegami porośniętymi trzcinami
i sitowiem, z małym cyplem, który sku-
tecznie wyhamowywał fale pędzące 
z główniej toni jeziora. Jedynym manka-
mentem była obecność dwóch wędkarzy
na łodzi, którzy cumowali w najbardziej
interesującym miejscu. 
Stanęliśmy ok. 50 metrów od nich.

Babcia natychmiast przystąpiła do opala-
nia, wnuk do rozglądania, a ja zarzuciłem
wędzisko. Kiedy nasi sąsiedzi złowili rybę,
wnuk poprosił o potrzymanie wędki.
Kiedy złowili kolejną, wnuk zapytał, dla-
czego nam nie biorą? 
- No, pani Oliwio - zamruczałem pod
nosem i ulepiłem kilka małych kulek,
które rozrzuciłem wokół łodzi. Kwadrans

MAŁO ROBI RÓŻNICĘ

bezruchu spławika i wnuk wytaszczył
pierwszą płotkę. Obejrzeli rybę, bo i bab-
cia zainteresowała się zdobyczą, a wnuk
poprosił o nowego robaka. Zarzucił  węd-
kę i była następna. A potem znowu 
i znowu…  Między kolejnymi plątaniami
żyłki i nieudanymi próbami zarzucania,
złowił ich 30. Pobił na głowę naszych
sąsiadów, którzy w tym czasie wy-
ciągnęli… może 5?

Następnego dnia nie musiałem już pytać 
- czy pojedziemy na ryby, tylko wnuk pytał
- o której?
Popłynęliśmy w to samo miejsce. Może
nie w to samo, bo tam stali już nasi wczo-
rajsi sąsiedzi, wiec stanęliśmy tam, gdzie
wczoraj oni łowili. Sytuacja się powtórzy-
ła. Po wrzuceniu zanęty kwadrans spoko-
ju i nagle ryby zaczynają brać, jak szalone.
Tym razem było blisko 50. A trzeciego
dnia zbliżyliśmy się do setki!
Tym razem obyło się bez plątania żyłki, 
a i z zarzucaniem wnuk radził sobie zna-
komicie.  Jak ci jedenastolatkowie szybko
się uczą.
Skrupulatnie liczyłem każdą sztukę, było
ich razem 176; w trzy dni, łącznie raptem
6-7 godzin wędkowania. Wynik godny
wytrawnego wędkarza, a nie nowicjusza,
który dopiero poznaje arkany tego wspa-
niałego sportu.

Zanęta się sprawdziła, sprawdziło się
także zalecenie, żeby na spokojnej wodzie
wrzucać małe porcje - nie zużyliśmy
nawet połowy standardowego opakowa-
nia, podczas gdy nasi sąsiedzi, co rusz,
bombardowali wodę olbrzymimi kulami.
Ja zrobiłem to raz; dziwne, ale ryby przez
pewien czas przestały brać. Myślę, że
„bomba” w całości opadła na dno i zwa-
biła płocie. Tymczasem niewielkie porcje,
ot, tyle co w garści, powodowały, że żero-
wały w całej toni, atakując przynętę już 
w chwili opadania.
Kiedy wracaliśmy z wczasów odwiedzi-
liśmy panią Oliwię i podziękowaliśmy za

prezent. Bardzo się ucieszyła. W rewanżu
otrzymaliśmy przepisy mieszanek na
udane wędkowanie, podobno bardzo
skuteczne. Sprawdzimy w przyszłym
roku, lecz jeszcze w tym podzielimy się
nimi z naszymi kolegami.

Jezioro
Płoć: zanęta Maxima Płoć Jezioro, zanęta
Elite Płoć Czarna, atraktor Elite Roach
Brown, konopie mielone prażone.
Leszcz: zanęta Elite Leszcz Special,
zanęta Maxima Uniwersalna Jezioro, mie-
szanka piernikowa Dragon, pieczywo
Dragon Fluo czerwone, atraktor Elite
Bream Special.
Karp: zanęta Dragon XXL Karp, zanęta
Maxima Karp, atraktor Elite Scopex, kuku-
rydza konserwowa.
Lin, karaś: zanęta Dragon XXL Lin-Karaś,
zanęta Magnum Lin-Karaś, nostrzyk mie-
lony (kupimy w sklepie), pszenica goto-
wana, kukurydza konserwowa.

Rzeka
Płoć: zanęta Maxima Płoć Rzeka, zanęta
Elite Płoć Czerwona, pieczywo Dragon
Fluo czerwone, klej Dragon Super Mocny,
atraktor Team Dragon Aniseed, konopie
mielone prażone, + glina rzeczna.
Leszcz: zanęta Maxima Leszcz Rzeka,
zanęta Elite Leszcz Special, pieczywo
Dragon Fluo żółte, pieczywo Dragon Fluo
czerwone, atraktor Spezi Aroma Wanilia,
+ glina rzeczna.

Duże ryby (dla cierpliwych)
Zanęta Dragon XXL Gruba Płoć, zanęta
Magnum Płoć, atraktor Spezi Płoć, psze-
nica gotowana w wodzie z atraktorem
Spezi Płoć (łyżeczka na litr).
Wszystkie komponenty znajdziemy 
w sklepach wędkarskich.
Udanych połowów.

Andrzej Jabłoński
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Nazwa łowiska Składka Składka 
podstawowa           ulgowa

Składki całoroczne dla członków PZW
1 Wody Okręgu Toruń 295 198

I rata /1.01.- 31.03./ 195
II rata /1.04.- 31.12./ 100

2 Jedno łowisko (bez rzeki Wisły) 195 140
3 Wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na 100 58

1 łowisko bez rz. Wisły. Składka tylko dla osób, które chcą wędkować 
na wszystkch wodach, a wykupiły już na rok 2014 składkę na 
1 łowisko bez rz. Wisły.

4 Rzeka Wisła (1 łowisko) 215 160
5 Wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na 80 38

rz. Wisłę jako 1 łowisko (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na
wszystkich wodach, a wykupiły juz na rok 2014 składkę na rz. Wisłę jako
1 łowisko.

6 Wody Okręgu Toruń  dla młodzieży uczącej się 90   
w szkołach dziennych od 16 – 24 roku życia 

7 Członek uczestnik 15
8 Za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa 50 

lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami 
9 Zweryfikowany strażnik SSRyb. Okręgu Toruń 5   

Składki okresowe dla członków  PZW
10 Wody Okręgu Toruń                               1 dzień 25 
11 Wody Okręgu Toruń                               3 dni 50 
12 Wody Okręgu Toruń                               7 dni 70 

Składki okresowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców
13 Wody  Okręgu Toruń                               1 dzień 50 
14 Wody Okręgu Toruń                                3 dni 100 
15 Wody  Okręgu Toruń                               7 dni 140 

Uwaga: 
1/  wszystkie składki członkowskie okręgowe na wędkowanie obejmują wody górskie i nizinne oraz zawierają w sobie 

wszystkie metody i sposoby wędkowania,
2/  członek uczestnik ma prawo do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu PZW Toruń, 
3/  opłata ulgowa dotyczy członków PZW: 

a/ odznaczonych złotą lub srebrną  odznaką PZW,
b/ posiadających udokumentowany 40-letni staż członkowski,
c/ osoby, które ukończyły 70 rok życia.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE OKRĘGOWE
NA WĘDKOWANIE w 2014 r.

Lp Treść Wysokość 
w złotych 

1. Składka członkowska                                    68

2. Składka członkowska ulgowa 50% 
- młodzież szkolna i studenci 

w wieku 16-24 lat, 
- członkowie odznaczeni srebrną 

i złotą odznaką PZW, 
- mężczyźni po ukończeniu 

65 roku życia, 
- kobiety po ukończeniu 

60 roku życia                                              34

3. Składka członkowska ulgowa 75% 
- członkowie uczestnicy do lat 16 
- członkowie odznaczeni odznaką 

PZW złotą z wieńcami 17

4. Wpisowe: 
- członka zwyczajnego PZW                          25
- członka uczestnika PZW 12

5. Legitymacja członkowska 5

Zwalnia się członków uczestników 
z opłat za legitymację członkowską. 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2014 r. 
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Jednym z najważniejszych czynników
decydujących o możliwości przetrwania
danego gatunku w środowisku jest obe-
cność dogodnego siedliska, w którym
gatunek może występować stale bądź
okresowo. Siedlisko dostarcza zarówno
fizycznego schronienia dla organizmów
oraz kryjówek przed drapieżnikami, jak
również może stanowić miejsce żerowa-
nia i rozrodu. Zwierzęta odznaczają się
określonymi preferencjami siedliskowy-
mi, przy czym wśród nich można
wyróżnić gatunki stenotopowe, o wąskiej
tolerancji ekologicznej, które mogą
występować w ściśle określonym siedli-
sku i w konkretnych warunkach środowi-
skowych; oraz gatunki eurytopowe, słabo
wyspecjalizowane, które mogą występo-
wać w szerokim spektrum siedliskowym 
i znoszą duże wahania czynników środo-
wiskowych. Istnienie w środowisku wielu
zróżnicowanych siedlisk pozwala na
współwystępowanie licznych gatunków 
o odmiennych strategiach życiowych i wy-
maganiach, co przyczynia się do większej
różnorodności biologicznej. Degradacja
siedlisk, a w wielu wypadkach także ich
przekształcanie, prowadzi do ich utraty, 
a w konsekwencji - do zaniku populacji 
i gatunków. Dlatego też niszczenie sie-
dlisk bądź upraszczanie ich struktury
zagrażają utrzymaniu różnorodności bio-
logicznej. Wszelkie zmiany siedliskowe są
szczególnie dotkliwe dla gatunków steno-
topowych, o specyficznych wymaga-

niach środowiskowych, które zwykle giną
w pierwszej kolejności, ze względu na
brak możliwości przystosowania się do
nowych warunków.

Niszczenie siedlisk zachodzi głównie 
w wyniku oddziaływania antropogenicz-
nego, które najczęściej prowadzi do tzw.
fragmentacji siedlisk. W efekcie tego
procesu powierzchnia zajęta przez dane
siedlisko ulega zmniejszeniu, co ma bez-
pośredni wpływ na zmniejszanie się wiel-
kości lokalnych populacji. W skrajnym
przypadku, gdy płaty siedliska nadające
się do kolonizacji będą zbyt małe, popula-
cja nie będzie w stanie przetrwać. Małe
siedliska zwiększają również prawdopo-
dobieństwo zaniku zasiedlających je
populacji na skutek lokalnych zaburzeń 
i chorób. W wyniku fragmentacji często
dochodzi również do zwiększenia odle-
głości pomiędzy poszczególnymi płatami
siedliska. Izolacja części siedlisk powodu-
je osłabienie łączności pomiędzy nimi 
i utrudnia potencjalne migracje organi-
zmów. Skutkuje to zmniejszeniem różno-
rodności biologicznej, najpierw w obrę-
bie siedlisk lokalnych, a następnie 
w większej skali – na poziomie zgrupo-
wań wielogatunkowych i całego krajobra-
zu. Efektem fragmentacji ekosystemu jest
także powstanie licznych stref brzeżnych,
występujących na granicy pomiędzy
odmiennymi rodzajami siedlisk. Akty-
wność wielu drapieżników koncentruje
się właśnie w takich strefach granicznych.
W rezultacie presja drapieżników wrasta
na tych obszarach, a to z kolei może
zagrozić istnieniu populacji ofiar, szcze-

FRAGMENTACJA SIEDLISK 
JAKO ZAGROŻENIE 

DLA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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gólnie w odniesieniu do płatów siedlisk 
o niewielkiej powierzchni.
W środowisku wodnym przykładem dzia-
łań prowadzących do fragmentacji sie-
dlisk może być usuwanie roślinności
wodnej i rumoszu drzewnego, naruszanie
osadów dennych, ale także wprowadza-
nie różnego rodzaju struktur pochodzenia
antropogenicznego: umocnień brzegów,
ostróg, pomostów i wszelkich budowli
hydrotechnicznych, które przykładowo
zaburzają ciągłość cieków. Fragmentacja
siedlisk może oddziaływać na populacje
organizmów wodnych w niejednakowym
stopniu, w zależności od wielkości i ro-
dzaju przekształcenia siedliska, jak rów-
nież cech danego gatunku. Dla gatunków
mobilnych, takich jak na przykład ryby,
które mogą z łatwością przemieszczać się
pomiędzy izolowanymi częściami siedli-
ska, przekształcenia siedliskowe nie
zawsze muszą zagrażać ich istnieniu. 
W takim wypadku, siedliska, które uległy
fragmentacji można określić jako rozpro-
szone. Natomiast, gdy przemieszczanie
się osobników danego gatunku pomiędzy
płatami siedliska jest znacznie utrudnione
ze względu na ich małą mobilność, lub
też z powodu znacznego oddalenia pła-
tów, czy też niemożliwej do przebycia
przeszkody, siedlisko nabiera charakteru
wyspowego. Zwiększony udział siedlisk
wyspowych w ekosystemie może skutko-
wać poważnymi zakłóceniami w jego
funkcjonowaniu i w rezultacie przyczynić
się do zmniejszenia różnorodności biolo-
gicznej poprzez wzrost izolacji pomiędzy
poszczególnymi płatami siedlisk.
Chociaż zapobieganie fragmentacji sie-
dlisk jest kluczowym czynnikiem dla
utrzymania różnorodności biologicznej,
stanowi to niezwykle trudne zadanie
wobec wzrastającej presji człowieka na
ekosystemy, będącej konsekwencją roz-
woju gospodarczego. Często uniknięcie
takiej ingerencji w środowisko, w skutek
której dochodzi do dzielenia i niszczenia
siedlisk, jest niemożliwe. 
Zatem, obecne działania ochronne
powinny koncentrować się na łagodzeniu
negatywnego wpływu oddziaływania
antropogenicznego, np. poprzez utrzymy-
wanie płatów siedliska o odpowiedniej
wielkości, gwarantującej przetrwanie
populacji i gatunków, czy też zapewnianie
łączności pomiędzy izolowanymi płatami
siedliska poprzez tworzenie korytarzy
ekologicznych, ułatwiających przemiesz-
czanie się organizmów.

dr Magdalena Czarnecka 

Einer der wichtigen Faktoren, der
über das Überleben der Art in der
Umwelt entscheidet, ist die
Siedlung, in dem der Art ständig
oder zeitlich lebt. Die Siedlung ist
sowohl eine Zuflucht als auch ein
Nahrungs- und Vermehrungsgebiet.
Das Vernichten der Siedlungen ist
hauptsächlich Folge des anthropo-
genen Einflusses, der zur so gen.
Fragmentierung der Siedlungen
führt. In Folge dieses Prozesses
wurde das Siedlungsgebiet verrin-
gert, was auch die Verringerung der
Populationen beeinflusst.
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CZĘŚĆ II
Kolejna strefa to rośliny wynurzone, 
tworzące pas do głębokości 1 - 2 m głębo-
kości akwenu, pospolicie zwane szuwara-
mi. Są to rośliny o długich, pustych 
w środku łodygach zawierających złogi
kwasu krzemowego, co powoduje, że
stają się wytrzymałe na silny wiatr i falo-
wanie. Rośliny doskonale ukorzeniają się
w mule, czerpiąc poprzez system korze-
niowy substancje odżywcze. Są bardzo
ekspansywne i w szybkim czasie rozprze-
strzeniają się. Przy dogodnych warunkach
atmosferycznych, dobrze natlenione
źdźbła trzciny mogą osiągać wysokość
nawet do 3 m wysokości. 
W szuwarach znajdują schronienie przed-
stawiciele ptaków wodnych, tutaj mają
swoje miejsca lęgowe i znajdują pożywie-
nie. Także ryby upodobały sobie to miej-
sce jako żerowisko i dogodną przestrzeń
do rozwoju i tarła. 
Każdy z nas, wypoczywając nad jeziorem,
podziwia i bez trudu rozróżnia piękną
pałkę wodną, pałkę wąskolistną, szeroko-
listną, sitowie jeziorne - zwanego oczere-
tem jeziornym czy tatarak. W ich sąsiedz-
twie rośnie kosaciec żółty. Szuwary zosta-
ły również zdominowane przez turzyce:
pęcherzykowatą, zaostrzoną, ciuborkowa-
tą, dziubkowatą. Napotykamy tu przytulię
wodną, łączeń baldaszkowy, szczaw lan-
cetowaty, sit rozpierzchły, wełnianki, pitię
rozetkową, kozłek całolistny, żółty kacze-
niec pełnokwiatowy, paciorecznik. Repre-
zentantem tej grupy roślin jest trzcina,
która urasta do rangi najbardziej przebo-
jowych roślin przybrzeżnych na świecie -
produkcją biomasy potrafi dorównać nie-
którym roślinom uprawnym.

Rośliny o liściach pływających
stanowią koleją strefę roślinną litoralu. Ich
liście swobodnie unoszą się na powie-
rzchni wody, natomiast korzenie przy-
twierdzone są do dna akwenu - mają wiot-
kie, ale silne i grube łodygi zanurzone
wodzie, niekiedy osiągające długość do 
5 m. Liście pokryte są grubą warstwą sub-

stancji woskowych, która chroni otwarte
aparaty szparkowe położone na jego
wierzchniej stronie przed wnikaniem
wody. Takie usytuowanie aparatów szpar-
kowych u roślin pomaga w utrzymaniu
dobrego napowietrznienia systemu korze-
niowego. Niektóre z nich wytworzyły spe-
cjalne komory, w których gromadzone są
zapasy powietrza niezbędne do oddycha-
nia. Ponadto liście, dzięki swoim rozma-
itym wielkościom i rozmiarom ogranicza-
ją dostęp promieni słonecznych, skutecz-
nię ochładzając i obniżając temperaturę
wody podczas upalnych i słonecznych
dni. Grzybień biały i grążel żółty to naj-
piękniej prezentujący się przedstawiciele
tej grupy roślin. Ich wyjątkowe wręcz
olśniewające, wynurzone nad taflę wodną
kwiaty skupiają wzrok każdego amatora
wędkowania i wielbiciela przyrody.
Pływające na tafli wodnej białe i żółte
kwiaty nadają ekosystemom wodnym
szczególnego uroku, wprowadzają niepo-
wtarzalny nastrój i poprawiają walory kra-
jobrazowe. Oprócz nich rośnie tu strzałka
wodna, rdestnica pływająca, rdest ziem-
nowodny, osoka aloesowa, jeżogłówka
pokrewna, kotewka orzech wodny a także
przedstawiciele roślin o ziemnozielonych
liściach zebranych w podwodną rozetę:
poryblin, lobelia jeziorna, brzeżyca, sit
drobny. 
Odrębną grupę roślin tej sfery stanowią
rośliny swobodnie pływające zwane
pleustrofitem. 
Przedstawicielami tej grupy jest żabiściek,
wolffia bezkorzeniowa, spirodela, salwinia
pływająca, pływacz, rogatek: skrzydełko-
waty, krótkoszyjkowy, sztywny oraz wy-
włócznik: skrętoległy, kłosowy, okółkowy.
Bardzo popularna, sprawiającą duży pro-
blem ekologiczny dla jezior, stawów i sa-
dzawek jest rzęsa wodna (np. rzęsa drob-
na, rzęsa trójrowkowa, rzęsa turionowa),
która zakwita w czasie wiosennym. Za-
kwitanie związane jest z osiągnięciem
przez tą roślinę niezwykłej skuteczności
rozmnażania wegetatywnego, która przy
sprzyjających warunkach potrafi podwoić

swoją liczebność w kilka godzin, tworząc
na tafli wody gęsty kożuch. To namnoże-
nie osobników wpływa na zachwianie
gospodarki tlenowej w ekosystemie, a to
z kolei niekorzystnie wpływa na rozwój
roślinności podwodnej i innych wodnych
mieszkańców. Jest jedną z najmniejszych
roślin zielonych. 
Ze względu na dużą zawartość białka sta-
nowi istotne źródło pożywienia dla wielu
gatunków zwierząt. Dobrze znosi zanie-
czyszczenia ściekami komunalnymi i dla-
tego wykorzystywana jest do biologiczne-
go oczyszczania ścieków.

Czwarta strefa to rośliny zanurzone 
w wodzie.
Tam gdzie woda jest odpowiednio czysta
i przejrzysta, na znacznych głębokościach
akwenów wodnych świat występującej
flory imponuje różnorodną liczbą osobni-
ków. Niektóre gatunki roślin mają wiotkie
łodygi, z postrzępionymi, drobnymi liść-
mi, co ułatwia im swobodny ruch spowo-
dowany falowaniem. Inne wykształciły
długie ulistnione pędy. Napotykamy tu
osobniki przypominające miniaturowe
drzewka - to ramienice, tworzące wraz z
rdestnicami gęste, malownicze i zjawisko-
we, podwodne łąki. Dla ekosystemów
wodnych ramienice posiadają bardzo
cenne znaczenie ekologiczne i biologicz-
ne. Są organizmami bardzo wrażliwymi
na zmiany troficzne, co sprawia, że są
wskaźnikami jakości wód. Rośliny zanu-
rzone w wodzie przytwierdzone są do
dna, stabilizują osad denny, który unosi
się na skutek falowania, utrzymując w ten
sposób znaczną przezroczystość wód.
Ograniczają także występowanie związ-
ków fosforu, który wpływa na wzrost zwi-
ązków troficznych wód. Większość gatun-
ków ramienic objęta jest całkowitą ochro-
ną prawną. Strefę tą zamieszkuje rogatek,
wywłócznik kłosowy i wywłócznik okółko-
wy. Napotykamy tu również osobniki
wywodzące się z dalekiej Ameryki
Północnej – to wszędobylskie moczarki
kanadyjskie. 

ROŚLINNOŚĆ EKOSYSTEMÓW WODNYCH

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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B. Strefa toni wodnej
Pelagial
środkowa część jeziora, strefa otwartej
wody, w niektórych zbiornikach potrafi
osiągnąć głębokość do 400 m. Wraz z głę-
bokością zmianom ulegają warunki śro-
dowiskowe niezbędne do życia organi-
zmom wodnym. Powierzchniowe war-
stwy wody są dobrze natlenione, dociera
tu dość dużo promieni słonecznych. Wiatr
powoduje, że wody powierzchniowe pod-
dawane są znacznemu falowaniu. Wody
podlegają dobowym i sezonowym waha-
niom temperatury. Im głębiej, tym mniej
światła dociera w głąb jeziora, temperatu-
ra obniża się, natomiast wzrasta ciśnienie.
Woda w coraz słabszym stopniu podlega

falowaniu. Głównymi organizmami toni
wodnej są glony tworzące plankton
roślinny, który w zależności od pory roku
jest bardzo zróżnicowany gatunkowo i licz-
bowo. Glony są organizmami jedno lub
wielokomórkowymi, o różnej wielkości:
od organizmów mikroskopijnych do po-
staci tworzących rozłożyste plechy, przy-
twierdzone do podłoża chwytnikami, spe-
łniającymi rolę korzeni. Licznie reprezen-
tują tę grupę roślin: sinice, okrzemki,
także brunatnice: morszczyn, gronorost
oraz zielenice: gałęzatka, watka, toczek, aż
po pospolicie występującą w wodach
prostnicę wielokształtną, która reprezen-
tuje wątrobowce. Dogodne warunki ter-
miczne i świetlne sprzyjają masowemu
rozwojowi planktonu w okresie wiosen-

nym. Plankton roślinny posiada odpo-
wiednie przystosowanie przeciwdziała-
jące opadaniu na dno zbiornika poprzez
osiąganie małych rozmiarów, skompliko-
wany kształt, przez co swobodnie porusza
się ulegając ruchom wodnym.

C. Strefa dna jeziora
Profundal
W ciągu roku amplitudy temperatury w tej
strefie tylko nieznacznie zmieniają się,
oscylując wokół 4 - 5 stopni. Panujące tu
warunki środowiskowe są jednorodne 
i stabilne. 
Na dnie akwenu panuje intensywny roz-
kład obumarłych szczątków roślinnych,
wpływając na pogorszenie się warunków
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tlenowych. Część materii opadłej na dno
wraca po mineralizacji do obiegu, część
zostaje na dnie w postaci osadów (przeci-
ętnie 0,5 - 1mm grubośći rocznie), co
powoduje stopniowe wypłycanie się
zbiornika. Świat żywych organizmów tej
strefy jest bardzo ubogi. Głębiny jeziora
opanowane zostały przez wybrane gatun-
ki glonów. Strefa stanowi niszę ekologicz-
ną zamieszkałą przez rośliny odżywiające
się bez udziału światła (nie ma w tej stre-
fie roślin fotosyntezujących).
Trwająca od miliarda lat ewolucja Ziemi
zachodzi nadal, zarówno w sposób natu-
ralny, jak i w wyniku działań człowieka.
Tym bardziej cieszy fakt, że zachowały się
miejsca, które żyją własnym życiem, takie,
gdzie ingerencja człowieka w przyrodę
jest niewielka, miejsca, które są synoni-
mem spokoju i równowagi. To właśnie
tutaj słowo bioróżnorodność nabiera
odpowiedniej wartości, a zróżnicowanie
gatunkowe, ekologiczne i genetyczne
zauważalne jest na każdym etapie życia.
Ekosystemy wodne to nie tylko wyniosłe
teorie i niecywilizowane zjawiska, to
przede wszystkim świat niespotykanych 
i wyjątkowych roślin, które stanowią
pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowe-
go, pierwotne źródło produkcji biomasy.
Plankton roślinny licznie występujący w
ekosystemie wodnym stanowi źródło
pożywienia dla innych organizmów, także
ryb. Rośliny wiążą dwutlenek węgla, w
procesie fotosyntezy dostarczając innym
organizmom tlen, który jest niezbędny do
ich życia i rozwoju - są kreatorem równo-
wagi biologicznej. Szczególnie wyraźnie
proces ten zauważalny jest w strefie lito-
ralnej, która charakteryzuje się bardzo
dużym bogactwem gatunkowym wy-
stępujących osobników fauny i flory typo-
wej dla środowiska wodnego. Na po-
wierzchni wody, tereny pokryte szuwara-
mi i oczeretem są miejscem gniazdowa-
nia różnych ptaków, np. łysek, kaczek,
perkozów. Dogodne warunki lęgowe ptaki
znajdują w pasie lasów łęgowych. 

Tutaj schronienie znajdują liczne rzesze
owadów, gadów i płazów oraz zwierzyny
łownej: np. zające, sarny. Systemy korze-
niowe roślinności rosnącej wzdłuż zbior-
ników wodnych umacniają ich strefę brze-
gową, zatrzymują osady nanoszone
poprzez falowanie wód, co wpływa na
czystość i przezroczystość wód. Wśród
korzeni liczne osobniki znajdują swoje
kryjówki, są miejscem tarła ryb. 

Rośliny wodne doskonale maskują brzeg
akwenu, pełnią funkcję filtru biologiczne-
go, przyczyniając się do samooczyszcza-
nia wód. Rośliny stanowią rolę bariery,
przez którą przenikają spływające wody 
z brzegów i obszarów przyległych, nio-
sące ze sobą różne troficzne związki che-
miczne, związane z działalnością człowie-
ka. Niektóre rośliny, o których wspomnia-
no wcześniej są odporne na działanie
ścieków komunalnych. Występowanie w
środowisku wodnym określonych roślin
informuje o stopniu czystości i przezro-
czystości wód, które wpływają na
występowanie innych, określonych ga-
tunków fauny wodnej. Rośliny wodne,
takie jak wiklina wykorzystywane są w
przemyśle jako materiał do produkcji
mebli z wikliny, koszy i in-
nych wyrobów używa-
nych w gospodarstwie
domowym. Działają na
nasze środowisko życia
wpływając na warunki kli-
matyczne, zmniejszają za-
nieczyszczenie środowi-
ska i hałas. Kształtują rów-
nież środowisko kulturo-
we, zmieniają walory kra-
jobrazowe. Niektóre z nich
podlegają ścisłej ochronie
prawnej  ze względu na
chroniony gatunek i siedli-
sko w którym występują.

mgr Bartosz
Kaszyński

Die seit Milliarden Jahre dauernde
Erdentwicklung kommt weiter vor,
sowohl natürlich als auch in Folge
der Tätigkeiten der Menschen. Es
freut die Tatsache, dass es noch sol-
che Plätzte gibt, die sein eigenes
Leben haben, in denen der Mensch
sehr wenig in die Umwelt eingreift,
Plätze, deren Synonym Ruhe und
Gleichgewicht sind. Hier hat das
Wort biologische Vielfalt seine
Bedeutung, und die Arten-, ökologi-
sche und genetische Vielfalt sind
hier zu bemerken. 
Die Gewässerökosysteme sind nicht
nur reine Theorie und unzivilisierte
Erscheinung sondern vor allem das
ist der Welt der außergewöhnlichen
Pflanzen, die das erste Glied der
Nahrungskette und Urquelle der
Biomasse bildet.
Die Wasserpflanzen verdecken das
Ufer, sind ein biologischer Filter,
was zur Selbstreinigung der
Gewässer führt. Sie bilden eine
Barriere, durch die das abfließende
Wasser vom Ufer und der Nachbar-
gebiete durchdringt, die in sich ver-
schiedene trophische chemische
Verbindung hat, die mit der Tätigkeit
des Menschen verbunden ist.
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Pn/Mo 2 9 16 23 30

Wt/Di 3 10 17 24

Sr/Mi 4 11 18 25

Cz/Do 5 12 19 26

Pt/Fr 6 13 20 27

So/Sa 7 14 28

Ni/So 1 8 15 22 29

Pn/Mo 5 12 19 26

Wt/Di 6 13 20 27

Sr/Mi 7 14 21 28

Cz/Do 1 8 15

Pt/Fr 2 9 16 23 30

So/Sa 3 10 17 24 31

Ni/So 4 11 18 25

Pn/Mo 7 14 21 28

Wt/Di 1 8 15 22 29

Sr/Mi 2 9 16

Cz/Do 3 10 17 24

Pt/Fr 4 11 18 25

So/Sa 5 12 19 26

Ni/So 6 13 20 27

Pn/Mo 3 10 17 24 31

Wt/Di 4 11 18

Sr/Mi 5 12 19 26

Cz/Do 6 13 20 27

Pt/Fr 7 14 21 28

So/Sa 1 8 15 22 29

Ni/So 2 9 16 23 30

Pn/Mo 3 10 17 24

Wt/Di 4 11 18 25

Sr/Mi 5 12 19 26

Cz/Do 6 13 20 27

Pt/Fr 7 14 21 28

So/Sa 1 8 15 22

Ni/So 2 9 16 23 

Pn/Mo 6 13 20 27

Wt/Di 7 14 21 28

Sr/Mi 1 8 15 22 29

Cz/Do 2 9 16 23 30

Pt/Fr 3 10 17 24 31

So/Sa 4 11 18

Ni/So 5 12 19 26
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Pn/Mo 1 8 15 22 29

Wt/Di 2 9 16 30

Sr/Mi 3 10 17 24 31

Cz/Do 4 11 18 25

Pt/Fr 5 12 19 26

So/Sa 6 13 20 27

Ni/So 7 14 21 28

Pn/Mo 3 10 17 24

Wt/Di 4 11 18 25

Sr/Mi 5 12 19 26

Cz/Do 6 13 20 27

Pt/Fr 7 14 21 28

So/Sa 1 8 15 22 29

Ni/So 2 9 16 23 30

Pn/Mo 6 13 20 27 

Wt/Di 7 14 21 28

Sr/Mi 1 8 15 22 29

Cz/Do 2 9 16 23 30

Pt/Fr 3 10 17 24 31

So/Sa 4 11 18

Ni/So 5 12 19 26
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OKTOBER
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LIPIEC
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SIERPIEÑ
AUGUST

WRZESIEÑ
SEPTEMBER

6.36 6.46 6.58 7.11 6.23 6.31 6.36 6.47 7.01 7.13 7.23 7.32 7.39 7.44 7.45

5.48 6.00 6.11 6.23 6.344.56 5.02 5.14    5.25     5.374.19 4.24 4.32 4.41 4.51
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18.03 17.47 17.32 16.17 16.10 16.04 15.52 15.42 15.33 15.28 15.24 15.23 15.25 15.31 15.32
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Pn/Mo 7 14

Wt/Di 1 8 15 22 29

Sr/Mi 2 9 16 23 30

Cz/Do 3 10 17 24 31

Pt/Fr 4 11 18 25

So/Sa 5 12 19 26

Ni/So 6 13 20 27

Pn/Mo 4 11 18 25

Wt/Di 5 12 19

Sr/Mi 6 13 20 27

Cz/Do 7 14 21 28

Pt/Fr 1 8 15 22 29

So/Sa 2 9 16 23 30

Ni/So 3 10 17 24 31

Pn/Mo 1 8 15 22 29

Wt/Di 2 9 16 23 30

Sr/Mi 3 10 17 24

Cz/Do 4 11 25

Pt/Fr 5 12 19 26

So/Sa 6 13 20 27

Ni/So 7 14 21 28

statystycznie dzień dobrych brań


