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16 listopada odbędą się wybory samorządowe. 
Wybierzemy wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów miast, 
radnych gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich. 

Wśród nich nie może zabraknąć naszych członków oraz przyjaciół 
wędkarzy, którzy będą dbać na forach samorządowych 
o nasze sprawy.

W tym wydaniu Naszych Wód prezentujemy kandydatów, 
którzy znają nasze problemy, którzy wielokrotnie nam pomagali. 

Pamiętając, że nieobecni nie mają racji, 
dajmy im nasze wędkarskie głosy.
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DOŻYNKI

SPAŁA 2014

W niedzielę 21 września 2014 r. w Spale odbyły się główne uro-
czystości dożynkowe, w których uczestniczył Prezydent RP
Bronisław Komorowski wraz małżonką. Na dożynki przybyła
również delegacja Polskiego Związku Wędkarskiego, której prze-
wodniczył prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki. Prezes wręczył
Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu zaproszenie na
obchody jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Wędkarskiego,
które odbędą się 18 czerwca 2015 r. w Popowie. 
W dożynkach uczestniczył także nasz Okręg, który zaprezentował
swoje osiągnięcia w zakresie produkcji jesiotra ostronosego. 
Organizacje rybackie reprezentowali: Związek Producentów Ryb,
Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych, Polskie
Towarzystwo Rybackie oraz Organizacja Producentów Ryb
Jesiotrowatych z Torunia, która zaprosiła gości na kiermasz dań 
z jesiotrów, przygotowany przez pana Jerzego Waśkowskiego
z Karwi.
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Wykaz numerów telefonów 
komendantów SSRyb i Inspektorów 

Ochrony Mienia PZW

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

SOM
Grupa Toruń 600 976 247
Grupa ZGW-R Grzmięca 600 976 245
Grupa Grudziądz 664 056 165
ZGRW Grzmięca               56 493 91 49 

NASZE WODYWYBORY 16 listopada 2014 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie to
niewątpliwie urokliwa i zróżnicowana
przyrodniczo, etnograficznie, kulturowo 
i krajobrazowo nizinna część Polski, poło-
żona centralnie po obu brzegach dolnego
odcinka Wisły. 

Nie bez znaczenia jest fakt, iż na terenie
naszego województwa największą
powierzchnię zajmują takie regiony geo-
graficzne, jak Pojezierze Południowopo-
morskie, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyń-
skie i Pojezierze Wielkopolskie. 
W rolniczo-leśnym krajobrazie dominują
równiny, jak Bory Tucholskie czy Równina
Inowrocławska. Jednak występują tu
także liczne pojezierza (Brodnickie,
Dobrzyńskie, Iławskie, Krajeńskie, Gnieź-
nieńskie, Kujawskie, Chełmińskie), doliny
dużych rzek (Wisła, Noteć, Brda i Drwęca)
oraz ich licznych dopływów. 

Przez wieki były to wody czyste i zasobne
w gatunki ryb, dostarczając nie tylko oko-
licznej ludności pożywnego pokarmu, ale
także dając zatrudnienie w rybactwie
śródlądowym. Część rzek stanowiła drogi
migracji dla ryb dwuśrodowiskowych
oraz ważne miejsca rozrodu, szczególnie
w górnych swych odcinkach. 
Tak się szczęśliwie złożyło, iż niektóre 
z „naszych” rzek i potoków pełnią tę funk-
cję do dnia dzisiejszego, tworząc natural-
ną bazę miejsc do odbudowy lub reintro-
dukcji populacji cennych gospodarczo 
i przyrodniczo gatunków ryb. 

Wszystkie te czynniki sprawiły, iż na tere-
nie dzisiejszego województwa kujawsko-
pomorskiego rozwinęła się bogata kultu-
ra i tradycja związana z rybactwem
śródlądowym. 
Rozwinęło się także i prężnie funkcjonuje
współczesne wędkarstwo, będące rodza-
jem hobby, zajęcia rekreacyjnego i spor-
tu, ale także nauki obcowania z przyrodą.
Dobitnie o tym świadczą zajęte przez
wędkarzy (i to przez cały rok!) brzegi
jezior i rzek, a także działalność oraz osią-
gnięcia kół i okręgów Polskiego Związku
Wędkarskiego z terenu naszego woje-
wództwa. 

W tej działalności ważne jest wszystko 
– ochrona przyrody, w tym ekosystemów
wodnych i gatunków ryb oraz walka 
z istniejącym kłusownictwem, – zrówno-
ważona gospodarka rybacka, w tym
hodowla i zarybianie, – edukacja i wycho-
wanie lokalnego społeczeństwa, w tym
także poprzez wydawanie pisma „Nasze
Wody“. 

Zdaję sobie jednak doskonale sprawę, 
że jeszcze daleko nam do poczucia zado-
wolenia ze stanu ekologicznego naszych
wód oraz poziomu eko-świadomości spo-
łeczeństwa, korzystającego z zasobów 
i walorów tych wód. Stąd m.in. właśnie
wspólna realizacja projektu pn.
„Restytucja jesiotra ostronosego i two-
rzenie stad selekcyjnych oraz promocja
zasobów przyrodniczych województwa
kujawsko pomorskiego”, którego koszto-
rys opiewa na 399 237,00 zł. Projekt reali-
zowany jest przez Samorząd Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego w partner-
stwie z Okręgiem Polskiego Związku Węd-
karskiego w Toruniu, w ramach działania:
2.6 Ochrona i promocja zasobów przy-
rodniczych Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko
-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem projektu jest podnie-
sienie jakości i zwiększenie efektywno-
ści ochrony bioróżnorodności ekosy-
stemu wodnego województwa kujaw-
sko-pomorskiego w zakresie przy-
wrócenia gatunku jesiotra ostronosego
(Acipenser oxyrhynchus) oraz promo-
cji restytucji jako działania prośrodowi-
skowego. 

Dzięki decyzji Unii Europejskiej o utwo-
rzeniu Europejskiego Funduszu Ryba-
ckiego i powstaniu związanego z nim
Programu Operacyjnego „Zrównowa-
żony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013“, zostały skierowane także
znaczne środki finansowe do lokalnych
grup rybackich z województwa kujaw-
sko-pomorskiego. 

Niewątpliwie potrzeby w zakresie
wdrożenia w województwie kujawsko-
pomorskim zrównoważonej gospodar-
ki rybackiej, w tym uwzględnienie
potrzeb szeroko rozumianego wędkar-
stwa, w połączeniu z koniecznością
czynnej ochrony ekosystemów wod-
nych, wymagają wypracowania prze-
myślanej strategii oraz opracowania
ambitnych i dobrych projektów. Takie
działania Samorząd Województwa
będzie skłonny wspierać, stwarzając
dogodne warunki i możliwości ich dofi-
nansowania, szczególnie ze środków
nowej perspektywy finansowej na lata
2014 – 2020.

Życzę Wszystkim Wędkarzom i Ry-
bakom, zarówno tym zajmującym się
zawodowo, jak i tym korzystającym od
wielkiego święta – aby nasze kujaw-
sko-pomorskie wody zawsze były czy-
ste i zasobne w ryby, a obcowanie 
z naturą dostarczało wielu przyjem-
nych emocji oraz wrażeń estetycznych.

Piotr Całbecki

PIOTR CAŁBECKI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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NASZE WODY

ZASADY WĘDKOWANIA
NA WODACH PZW Okręgu Toruń

w roku 2015
Załącznik do uchwały ZO PZW Toruń nr  115/2014 z dn. 18.10.2014 r.

1. Zasady wędkowania 
1.1. Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka
nizinna w tym: obwód rybacki nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły, Staw Ceglana 
i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.

1.2. Jednym łowiskiem jest też 
a. rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:
1/ odcinek nizinny: od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie

do ujścia do rzeki Wisły z wyłączeniem cieku dopływ z Nielbarka
wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark oraz z wyłączeniem odcinka
rzeki górskiej, 

2/ odcinek górski: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu
drogowego w miejscowości Złotoria, wraz z dopływami.

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się: 
1/ odcinek nizinny: od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie

Zbójno-Wojnowo do mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń
– Lipno w m. Wygoda, z wyłączeniem wód dopływów z jezior:
Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie. 

2/ odcinek górski: od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń 
– Lipno w m. Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy . 

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się : 
1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia 

do rzeki Drwęcy.
2/ odcinek górski: od źródeł do ujścia  Strugi Górzanki do Brynicy 

z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. 

1.3. Ograniczenia na rzekach nizinnych
1. Wisła
Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu
Drzewnego oraz Portu Zimowego - na szerokość 100 metrów w głąb
koryta rzeki - zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05.

2. Wisła obwód nr 2 – teren Portu Drzewnego 
Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym
na północ od portu - ustanowiony został obręb ochronny. Od 01.01. do
31.03.- zakaz spinningowania i połowu na żywca. Od 01.04. do 31.05.
zakaz połowu ryb ( w tym okresie będą pozyskiwane tarlaki sandacza
przez ZGW-R Grzmięca do produkcji materiału zarybieniowego). Od
01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw. plaży
200 m w głąb Portu Drzewnego.

3. Wisła obwód nr 3
Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego 
w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km 
do 807,5 km z biegiem rzeki). Od 15.03. do 31.05. */zakaz wędkowania
(zarybienia smoltami troci i łososia).
*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień - zakaz wędkowania
może być przedłużony do 15.06. 

1.4. Jedno łowisko górskie to: rzeka Wel, Zielona Struga, Mątawa nr
2, Struga Lubianka, Pissa nr 2, Górzanka, Kiełpińska Struga, Katlewska
Struga, Wólka, Świnarc , Poburzanka, Gizela, Sandela, Groblica, Struga
Lubicka. 

1.5 Ograniczenia na wodach górskich – rzekach
1. Drwęca
a. Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do osi podłużnej mostu
autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami - do-
zwolone wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą
spinningową i muchową. Wędkowanie zabronione od 1.10 do 31.12.
b. Od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś
do mostu drogowego w m. Złotoria wraz z dopływami - dozwolone
wędkowanie na przynęty sztuczne i roślinne oraz metodą spinningową
i muchową. Wędkowanie zabronione od 15.03 do 15.05 */ 
i od 1.10 do 31.12.
*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień - zakaz wędkowania
może być przedłużony do 31.05.

2. Wel wraz z dopływami
a. Od młyna w Chełstach do ujścia do Drwęcy - zasady wędkowania
podane zostaną w Wykazie Wód Okręgu Toruń na rok 2015. 

3. Mątawa Nr 2
Od zastawki poniżej jeziora Mątasek do jeziora Święte - dozwolone
wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową 
i muchową. Zakaz zbrojenia  wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz
wędkowania od 1.09. do 31.12. 

4. Struga Lubianka, Kiełpińska Struga, Katlewska Struga, Wólka,
Świnarc (Linówka), Zielona Struga, Poburzanka, Gizela, Sandela,
Groblica - na całej długości
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spin-
ningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik.
Zakaz wędkowania  od 1.09.do 31.12.

5. Brynica
Od źródeł do ujścia Strugi Górzanki z wyłączeniem jezior Bryńskie
Południowe i Bryńskie Północne - dozwolone wędkowanie wyłącznie
na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia
wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

6. Pissa Nr 2
Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Księte do jej ujścia do rzeki Brynica
- dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą
spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spła-
wik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

7. Górzanka
Od 50 m poniżej wypływu z jeziora Górznieńskiego do jej ujścia do
rzeki Brynica - dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne
metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wo-
dną i spławik. Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

8. Struga Lubicka na całej długości
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spin-
ningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik.
Zakaz wędkowania od  15.03. do 15.05. i od 1.09. do 31.12.

9. Ruziec nr 5
Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejsco-
wości Wygoda do ujścia do rzeki Drwęca. Dozwolone wędkowanie
wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową.
Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania  od
1.09.do 31.12.
Szczegółowe informacje nt. zasad wędkowania na wodach górskich
zamieszczone są w wykazie wód Okręgu PZW Toruń na rok 2015, 
informatorze „Wody Krainy Pstraga i Lipienia na rok 2015“ oraz 
w wydawnictwie Nasze Wody.

1.6. Na jeziorach:
a/ dopuszczalne wędkowanie ze środków pływajacych w porze nocnej
od 1.06 do 30.09. Nie dotyczy jezior wyłączonych całorocznie z węd-
kowania ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza
się wędkowanie w porze nocnej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzi-
na przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca.

b/ Zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni
jeziorowej.

1.7. Zakaz wędkowania, postoju samochodów i przyczep w miejscach
przeznaczonych do wodowania łodzi i czerpania wody.

1.8. Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach
Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zalewowych rzeki
Wisły i Drwęcy, za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu
Drzewnego i rzeki Skarlanki.

1.9. Zakaz wędkowania i biwakowania na wszystkich wyspach
jeziornych Okręgu PZW Toruń.

1.10. Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie od
1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych 
i starorzeczach rzek.

1.11. Upoważnia się Zarządy Kół – opiekunów łowisk do wpro-
wadzenia w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Rad Rejonów okre-
sowych wyłączeń z wędkowania w okresie do 2 tygodni po zarybie-
niach. Równocześnie zobowiązuje się w/w Zarządy do poinformowa-
nia wędkarzy o obowiązujących wyłączeniach m. innymi poprzez
ogłoszenia prasowe, TV. 

1.12. Okresy, wymiary ochronne, limity
Podczas wędkowania należy przestrzegać regulaminu amatorskiego
połowu ryb, oraz dodatkowo na wodach Okręgu Toruń okresów,
wymiarów ochronnych i limitów dla wymienionych na stronie 
5 gatunków ryb



GATUNEK             OKRES OCHRONNY    WYMIAR OCHRONNY UWAGI  

Boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/

Lin do 30 cm Dobowy limit - 4 sztuki.

Lipień od 1.03. do 31.05. do 30 cm **/ na rzece Wel obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz

posiadania lipieni 

Kleń, jaź do 30 cm Dobowy limit - 4 sztuki łącznie

Okoń od 1.04. do 30.04. do 18 cm i pow. 40 cm Dobowy limit - 20 sztuk, ale nie więcej niż 5 kg 

Pstrąg potokowy od 1.09. do 31.12. do 35 cm **/ Dobowy limit - 2 sztuki, a na rzece Wel i dopływach 1 szt.

Sandacz od 1.01. do 31.05. do 50 cm i pow. 90 cm **/

Szczupak od 1.01. do 30.04. do 50 cm  i pow. 90 cm **/

Węgorz od 15.06. do 15.07. do 50 cm Dobowy limit - 2 sztuki
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1.13. Rejestracja połowów ryb 
Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 24.09.2010 r.
oraz Uchwałą XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW wędkarz ma
obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy sobie rejestru
połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowiska) oraz daty
wędkowania, który należy uzupełnić o liczbę i gatunki złowionych ryb.
Dotyczy to także konkursów wędkarskich. Rejestr połowów należy
zwrócić podczas wykupu składki na wędkowanie na kolejny rok skarb-
nikowi/kasjerowi Koła PZW.

W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie
później niż do końca roku kalendarzowego w Kole lub Okręgu PZW lub
podczas wykupu składki całorocznej na wędkowanie na rok następny
u skarbnika/kasjera Koła.

Składkę na wędkowanie skarbnik/kasjer Koła powinien sprzedać po zda-
niu rejestru połowów przez osobę kupującą składki za rok poprzedni.

1.14 Trolling
Dopuszczony na wszystkich łowiskach, na których dopuszczalne jest
wędkowanie ze środków pływających. 

1.15. Ograniczenia obowiązujące na jeziorach, 
na których rozgrywane są konkursy 
wędkarskie.

Jezioro WIELKI GŁĘBOCZEK - opiekun Rejon BRODNICA
1. Wolno wędkować w soboty i niedziele po południowej stronie jeziora;

2. Od 1.05. do 30.09 . w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopusz-
czone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie
odbywają się zawody wędkarskie;

3. Terminy konkursów ustala Przewodniczący Rady Rejonu Brodnica;

4. Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie ilości używanej
zanęty mokrej do 5 litrów na 1 turę na 1 zawodnika

5. Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica.

Jezioro SZAŃCE - opiekun Rejon TORUŃ
1. Od 1.05. do 30.09 .w soboty i niedziele po godzinie 8.00 dopusz-
czone powszechne wędkowanie pod warunkiem, że w tym czasie nie
odbywają się zawody wędkarskie; 

2. Zakaz wędkowania ze środków pływających; 

3. Terminy konkursów ustala Przewodniczący Rady Rejonu Toruń;

4. Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie ilości używanej
zanęty mokrej do 3 litrów na 1 turę na 1 zawodnika;

5. Po zakończeniu konkursów - ryby żywe po zważeniu są wpuszczane
do łowiska.

2.1. Inne /dodatkowe/ ograniczenia na jeziorach
Dzikowo Rejon Toruń 
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających . Zakaz
połowu karpia z pokrywy lodowej.

Mlewiec łącznie z Korzą Rejon Toruń
Ograniczenie nęcenia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów
mokrej zanęty w czasie zawodów 

Oszczywilk w m. Gajewo Rejon Golub-Dobrzyń.
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających.
Całoroczny całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu tataraku od
południowo – wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy.

Grabowiec Rejon Grudziądz
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających. 
W okresie od 1.11. do 30.11. łowisko wyłączone z wędkowania 

Małe Czyste Rejon Chełmno. 
Łowisko wyłączone z wędkowania pod lodem za wyjątkiem części
południowej od parku do końca lasku modrzewiowego w prostej linii
do przeciwległego brzegu, a także II części jeziora po drugiej stronie
szosy za kościołem; od 1.01. do 31.05 – wyłączone z wędkowania ze
środków pływających. 
Zakaz wędkowania w obrębie kąpieliska, zakaz połowu uklei w
zawodach za wyjątkiem mistrzowskich i zawodów organizowanych
przez Okręg dla młodzieży szkolonej. W trakcie wszystkich zawodów
dopuszczalna ilość zanęty w stanie namoczonym – do 2 litrów na jedną
turę 

Józefowo Rejon Toruń
Całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływajacych. Zakaz
wędkowania na całej stronie południowej jeziora (od początku plaży do
stanowiska nr 1 od strony północnej konkursowej).

ciąg dalszy na stronie 8

**/ Obowiązują limity ustalone w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. 
Limit dobowy obowiązuje w godzinach od 0.00 – 24.00:
sum – 1 sztuka; 

troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) – 2 sztuki; 
lipień – 3 sztuki, pstrąg potokowy 2 sztuki, łącznie obydwa gatunki - 3 sztuki, a  na rzece Wel i dopływach obowiązuje całkowity zakaz 
zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy – 1 szt.;
certa – 5 szt.; 
brzana, karp (łącznie) – 3 sztuki. 
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Ryszard Bober 

kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego

Absolwent Akademii Techniczno – Rolniczej w Olsztynie na
wydziale rolniczym.

Żonaty, żona Barbara, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Jabłonowie Pomorskim, dwie córki Ewa, z wykształcenia
prawnik oraz Barbara lekarz medycyny.

Prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne w miejscowości
Jabłonowo Zamek nastawione na produkcję mleka oraz trzody
chlewnej w cyklu zamkniętym. 

Poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego znajduje czas na
działalność społeczną. Uczestniczy w licznych spotkaniach 
z mieszkańcami województwa kujawsko – pomorskiego. Bliskie
są mu problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Polskiej wsi,
miasteczek i miast.

Aktywnie działa jako członek Zarządu Polskiej Federacji
Hodowców Bydła i Producentów Mleka, członek Zarządu
Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Produkcyjnej Hodowców
Bydła w Bydgoszczy.

W latach 2002 – 2004 radny Rady Powiatu – Przewodniczący
Komisji Budżetu Rady Powiatu, 2005 – 2014 radny sejmiku
Województwa  Kujawsko – Pomorskiego – Wiceprzewodniczący
Sejmiku.

W roku 2005 został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi za 
działalność na rzecz polskiej hodowli, zaś w roku 2006 otrzymał
statuetkę i tytuł „ROLNIK POMORZA I KUJAW” w kategorii 
mleczarstwo. 

Mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego obdarzyli
zaufaniem Ryszarda Bobera podczas wyborów samorządowych
w 2010 r., kiedy kandydując do sejmiku województwa uzyskał
mandat radnego. Na I sesji sejmiku IV kadencji został wybrany
na funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.

Bardzo mocno związany ze środowiskiem wędkarzy.
Zaangażowany w sprawy PZW Okręg Toruń.

Andrzej Gross

kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urodziłem się w 1954 r. w pięknym mieście Chełmnie. Moją
rodzinną gminą, w której się wychowałem było Papowo
Biskupie. Po maturze studiowałem na Wydziale Nauk
Ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Przez cały okres pracy zawodowej miałem okazję współpraco-
wać z samorządem terytorialnym. 
W końcu lat 90-tych odpowiadałem za wdrożenie programu
Banku Światowego w województwie kujawsko-pomorskim,
następnie jako dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR zajmo-
wałem się współfinansowaniem wielu projektów  z zakresu infra-
struktury w miastach i na obszarach wiejskich, inwestycji w sek-
torze rolno-spożywczym, a także rybołówstwa śródlądowego.
Miałem również przyjemność pracować w samorządzie woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego. 
W 2013 roku zostałem powołany przez Premiera na stanowi-
sko Prezesa ARiMR w Warszawie, gdzie odpowiadam za wyko-
rzystanie środków unijnych na rozwój sektora rolno-spożyw-
czego, przedsiębiorczości, infrastruktury oraz obszarów wiej-
skich w skali całego kraju.

Znam dobrze środowisko wędkarskie. Miałem wielokrotnie oka-
zję spotykać się z wędkarzami Okręgu Toruńskiego. 
Nasza współpraca polegała także na współfinansowaniu przez
ARiMR realizowanych przez Okręg Toruński projektów w ramach
Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
W marcu 2013 r. Zarząd Główny Polskiego Związku
Wędkarskiego uhonorował mnie odznaczeniem „Zasłużony dla
Polskiego Związku Wędkarskiego”.

Jako mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, mający
doświadczenie w realizacji wielu projektów służących małym
ojczyznom chciałbym służyć swoją wiedzą i umiejętnościami
rozwojowi mojego regionu. 
A zwłaszcza pragnąłbym mieć wpływ na:
6 wspieranie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu, 
6 tworzenie nowych miejsc pracy, 
6 wsparcie dla przedsiębiorczości, 
6 rozwój szkolnictwa zawodowego, 
6 rozwój sektora rolno-spożywczego,
6 poprawę infrastruktury na terenach wiejskich,
6 wykorzystanie środków finansowych na monitoring 

i ochronę wód.

okręg 4
lista 1
poz. 1

okręg 3
lista 1
poz. 1
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Michał Zaleski

kandydat na Prezydenta Torunia

Mija 12 lat od wyboru mojej osoby na funkcję Prezydenta Miasta
Torunia.  Przez ten czas dbałem o to, by miasto rozwijało sie
infrastrukturalnie, ekonomicznie, cywilizacyjnie i społecznie.
Wyniki dwóch ostatnich kampanii wyborczych pokazały, że toru-
nianie wysoko oceniają moją pracę a zadania realizacji, których
podejmuję się spełniają ich oczekiwania. 

Toruń przez ten czas dokonał prawdziwego skoku cywilizacyjne-
go. Nie ma w tym stwierdzeniu cienia przesady. To jedno z naj-
lepiej rozpoznawalnych i najchętniej odwiedzanych miast 
w Polsce, zauważane i doceniane w każdej dziedzinie życia.
Powstają nowe ulice, szkoły i przedszkola, obiekty dla sportu 
i kultury. Komunikacja miejska staje się coraz bardziej nowocze-
sna, ukończyliśmy budowę bardzo oczekiwanej linii tramwajo-
wej do miasteczka uniwersyteckiego. Piękne tereny zielone stają
sie miejscem wypoczynku i rekreacji. 
Co roku w naszym mieście organizowane są setki wydarzeń kul-
turalnych i dziesiątki festiwali, a Bella Skyway 2014 został uzna-
ny najlepszym produktem turystycznym roku w kraju! 
W ostatnich latach Toruń przeszedł prawdziwą rewolucję drogo-
wą, powstały kilometry nowych ulic w przemyślanym i konse-
kwentnie realizowanym układzie. Oddany do użytku most dro-
gowy przez Wisłę w znaczący sposób usprawnił komunikację
pomiędzy podzielonymi przez rzekę dzielnicami. Most jest bez
wątpienia największym osiągnięciem nas wszystkich, chociaż
walka o jego powstanie była bardzo trudna. 

Będąc Prezydentem Torunia rozmawiam z mieszkańcami i wsłu-
chuję się w ich problemy i potrzeby. Mieszkańcy Torunia jako
jedni z pierwszych w kraju, mogą zgłaszać i realizować swoje
pomysły w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego. 

Wędkarzem nigdy nie byłem, choć łowienia ze spławikiem 
w życiu spróbowałem. 
Zapaleni wędkarze zawsze budzili mój podziw i uznanie, obco-
wanie z naturą i dbałość o nią oraz niezwykła cierpliwość to naj-
piękniejsze strony tego zajęcia rekreacyjnego. 

Życzę Państwu udanych połowów.
Michał Zaleski

Prezydent Torunia

Józef Jan Ramlau 

kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

lat 55, żonaty , dwoje dorosłych dzieci.

Ukończył historię na Wydziale Nauk Historycznych UMK 
w Toruniu oraz studium prawno-samorządowe Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. 

W latach 1990-94 Przewodniczący Rady Gminy Obrowo. 
Od 1996 do 2002 roku Sekretarz Miasta Torunia. 
Był również radnym powiatu toruńskiego w kadencji 1998-2002.
W 2006 roku sprawował Urząd Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego. W 2007 roku został dyrektorem biura Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Toruniu. Od 2009 pełnomo-
cnik zarządu bydgoskiej spółki komunalnej ProNatura. 
Od 2012 roku jest Sekretarzem Gminy Unisław.

Drodzy członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego !

Trzy lata temu wielu z Was oddało na mnie głos w wyborach 
do Sejmu RP i m.in. dzięki Wam zostałem posłem. Staram się
służyć najlepiej, jak umiem, polskim obszarom wiejskim, środo-
wisku, polskiej gospodarce. Jest jednak ważne, by nie tylko 
w Warszawie, ale i w „regionalnym parlamencie”, czyli Sejmiku
województwa byli ludzie, którzy rozumieją najważniejsze 
problemy stojące przed naszą Ojczyzną i umieją je rozwiązywać.
Pragnę z czystym sercem prosić Was o wsparcie osoby, która
ma największe doświadczenie w pracy administracyjnej ze
wszystkich kandydatów PiS do Sejmiku. 
Józef Ramlau zna zarządzanie dużym miastem (był 6 lat
Sekretarzem Miasta Torunia), zna gminy wiejskie (był
Przewodniczącym Rady Gminy w Obrowie, a od 2 lat jest
Sekretarzem gminy w Unisławiu). 
Był także Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i wie, jak funkcjonuje
władza na najwyższym szczeblu. Taki kompetentny i doświad-
czony radny Sejmiku jest nam wszystkim, także wędkarzom,
potrzebny. 
Proszę, oddajcie głos na tego kandydata.

Jan Krzysztof Ardanowski
Poseł na Sejm RP

B. doradca Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

okręg 4
lista 3
poz. 5
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Płużnica Rejon Wąbrzeźno
Od 1.01. do 30.04 . wyłączone z wędkowania ze środ. pływających.

Starogrodzkie Rejon Chełmno
Od 15.05. do 31.08. – zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska,
miejsce wodowania łodzi wędkarskich na tzw. plaży wojskowej.

Skąpe Rejon Grudziądz
Dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających z wyłączeniem
silników spalinowych.

Zbiornik Nielbark Rejon Nowe Miasto Lubawskie
Całkowity zakaz wędkowania od 1-31 marca. Całoroczny zakaz węd-
kowania ze środków pływających

Goryń Rejon Nowe Misto Lubawskie
Od 1.01 do 31.05 wyłączone z wędkowania ze środków pływajacych.

Łowiska (jeziora) całorocznie wyłączone 
z wędkowania ze środków pływających

Rejon Brodnica: Gutowo, Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia),
Wichulec; 

Rejon Chełmno: Broch, Niemczyk, Niemczyk (Suszek), 
Parówka, Trynki;

Rejon Chełmża: Dźwierzno, Pluskowęsy; 

Rejon Golub-Dobrzyń: Handlowy Młyn, Jeziórko, 
Kotlewo gm. Ciechocin, Stawek;

Rejon Grudziądz: Lniska,  Grabowiec, Sosnówka, Świerkocin;

Rejon Łasin: Gubiny; 

Rejon Nowe Miasto: Kuligi-Tylice, Mroczno, Bielice;

Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr 401, Kozielec; 

2.2. Na wniosek Kapitana Sportowego Okręgu - w sytuacjach pilnych
Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania czasowych
ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu 
i powiadamiania o tym właściwych Przewodniczących Rad Rejonów. 

3. Opłaty egzaminacyjne
3.1. W roku 2015 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egza-
minów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające
przy Okręgu PZW Toruń. 
Uwaga: Komisje egzaminacyjne nie są uprawnione do przeprowadza-
nia egzaminów i wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom 
z innego powiatu.

3.2. Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu
PZW Toruń jest upoważniona do przeprowadzania w wyjątkowych
sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską. 

3.3. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. 
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych 
organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zm.).

3.4. Opłaty egzaminacyjne: 
podstawowa - 30,00 zł, 
ulgowa - 5,00 zł dla osób powyżej 70 roku życia.
Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 –tego roku
życia na podstawie ważnej legitymacji oraz kobiety zwolnione są 
z opłat egzaminacyjnych.

3.5. Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone 
o podatek VAT, pozostają w całości w Kole, przy którym działa komisja
egzaminacyjna. 

4. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca 
w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek
członkowskich ogólnozwiązkowych i/lub składek członkowskich 
okręgowych. 

Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca mają obo-
wiązek systematycznego przekazywania, nie później niż do 15.11.
danego roku, kartotek członkowskich wraz ze zdanym rejestrem
połowu do Kół – wskazanych przez wędkarzy. 

5. POROZUMIENIA
Informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub
jego Prezydium porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie
można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń lub zostaną podane na
stronie www.pzw.torun.pl i w wydawnictwie Nasze Wody.

6. Zasady wnoszenia składek 
członkowskich.
6.1. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady
stosowania ulg i zwolnień w składce w roku 2015 – zgodnie z Uchwałą
nr 43 ZG PZW Warszawa z dnia 27.09.2014 r. w sprawie składki
członkowskiej na 2015 r.

Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską nie
później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli
składka nie zostanie opłacona do dnia 30.04. – aby zostać członkiem
PZW należy wnieść począwszy od dnia 1.05.: wpisowe (w roku 2015
dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00 zł a dla członka uczestni-
ka 12,00 zł) oraz składkę członkowską.

6.2. Składki członkowskie okręgowe na wędkowanie można opłacać
po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

6.3. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie
okręgowe całoroczne - obejmują okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

6.4. Składki członkowskie okręgowe za wędkowanie zawierają w sobie
wszystkie metody i sposoby wędkowania.

6.5. Istnieje możliwość wnoszenia składek okręgowych na węd-
kowanie w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką człon-
kowską organizacyjną) upoważnia do wędkowania do 31 marca 2015 r.
Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę.

6.6. Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości: 

a/ składka podstawowa 105,00 zł lub składka ulgowa 58,00 zł dla osób
posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2015 – bez
rzeki Wisły, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu;

b/ składka podstawowa 80,00 zł lub składka ulgowa 38,00 zł dla osób
posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako jedno łowisko na
rok 2015, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu.

6.7. 
6.7.1. Do ulgowych składek członkowskich okręgowych całorocznych
na wędkowanie na wszystkie wody Okręgu mają prawo:

1/ osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW;

2/ osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski
w PZW;

3/ osoby powyżej 70-tego roku życia.

6.7.2. Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do
24-tego roku życia składka członkowska okręgowa wynosi 90,00 zł.

6.7.3. Młodzież ucząca się - członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu
uiszczają składkę członkowską okręgową na wędkowanie w wysoko-
ści 15,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność z mło-
dzieżą. Osoby te po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do węd-
kowania na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach nizin-
nych PZW na terenie całego kraju. 

6.7.4. Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może węd-
kować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska 
i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonków członków PZW,
posiadających kartę wędkarską.

6.8. Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” po
wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki
członkowskiej okręgowej na wędkowanie w wysokości 50,00 zł i uzy-
skaniu w biurze Okręgu wpisu w legitymacji członka PZW, są upra-
wnieni do wędkowania na wodach PZW użytkowanych przez Okręg
PZW Toruń. 

6.9. Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla roz-
woju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej oraz składki członkowskiej okręgowej na wędkowanie w
wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń
5,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych
przez Okręg PZW Toruń. 
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Pozwolenia „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” Skarbnik Koła będzie
odbierał w biurze Okręgu, po wcześniejszym przedstawieniu imiennej
listy uprawnionych osób z podaniem numerów ich kart wędkarskich.
Skarbnik wydaje zainteresowanym w/w pozwolenie po uprzednim
opłaceniu przez zainteresowanego w macierzystym Kole składki
członkowskiej ogólnozwiązkowej.

6.10. Składki członkowskie okręgowe okresowe.

6.10.1. Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin.
Składki członkowskie okręgowe okresowe 3-dniowe, 7-dniowe doty-
czą kolejno następujących po sobie dni. 

6.10.2. Osoba sprzedająca składki członkowskie okręgowe okresowe
wpisuje: dzień, godzinę rozpoczęcia wędkowania oraz dzień i godzinę
zakończenia wędkowania np.: 

6 wędkowanie na 1 dzień (jedną dobę) 
od dnia 21 maja 2015 r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2015 r. do
godziny 16.00 lub 
dnia 21 maja 2015 r. od godziny 00.00 do godziny 24.00;

6 wędkowanie na 3 dni: 
od dnia 1 maja 2015 r. godzina 15.01 do dnia 4 maja 2015 r. do godziny
15.00 lub 
od dnia 1 maja 2015 r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2015 r. godzina
24.00;

6 wędkowanie na 7 dni: 
od dnia 1 maja 2015 r. godzina 12.01 do dnia 8 maja 2015 r. do godziny
12.00 lub 
od dnia 1 maja 2015 r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2015 r. godzina
24.00.

6.10.3. Składki członkowskie okręgowe okresowe na wody Okręgu
upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu, zawiera-
ją w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.

6.10.4. Składki członkowskie okręgowe okresowe dla członków PZW
mogą opłacać tylko osoby posiadające wykupioną , aktualną składkę
członkowską  ogólnozwiązkową na rok 2015. 

6.10.5. Składki członkowskie okręgowe okresowe na wędkowanie
można wykupić w siedzibie Okręgu, w ZGW-R Grzmięca, niektórych
Kołach PZW , stacjach benzynowych , sklepach wędkarskich, ośrod-
kach turystycznych, gospodarstwach agroturystycznych i innych, 
z którymi zostaną zawarte stosowne umowy . Informacje o punktach
sprzedaży podane zostaną na stronie internetowej Okręgu:
www.pzw.torun.pl.

6.10.6. Opłat okresowych na 1, 3 lub 7 dni można dokonywać także 
za pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl),
na której po wejściu w zakładkę „opłata składek okresowych”, wpi-
saniu wszelkich danych potrzebnych do wystawienia zezwolenia,
wpisania daty wędkowania (okres 1, 3 i 7 dni) jest automatycznie
wyliczany, po wpisaniu pierwszego dnia i godziny wędkowania 
- godzina zakończenia wędkowania jest wyliczana automatycznie,
wniesieniu stosownej opłaty na konto firmy PayU S.A. (firma zajmują-
ca się płatnościami internetowymi), z którą Okręg ma podpisaną
stosowną umowę – na podany adres e-mail, po zaksięgowaniu wpłaty,
zostanie automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo
(automatycznie) zezwolenie wraz z rejestrem.

Realizacja przelewów internetowych odbywa sie w godzinach pracy
banków internetowych, przez które dokonywana jest płatność. 

Następnie zezwolenie należy wydrukować i mieć przy sobie podczas
wędkowania. 

Na zezwoleniu elektronicznym nie obowiązuje hologram oraz podpis
członka Prezydium Zarządu Okręgu. 

Wniesiona składka okresowa nie uprawnia do wędkowania bez po-
siadania podczas wędkowania zezwolenia wraz z rejestrem, które
otrzymuje się podczas wykupywania składek u skarbnika lub 
po zaksięgowaniu wpłaty – na adres e-mail. 

Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach
(konkursach) wędkarskich, zobowiązani są posiadać wykupioną
całoroczną lub okresową (na dzień odbycia zawodów) składkę
członkowską okręgową na wędkowanie na wodach Okręgu Toruń.
Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej
nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów (konkursów) węd-
karskich. 
Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających 
– po uzyskaniu zgody - na wodach Okręgu Toruń zawody wędkarskie. 

7. Uwaga: 
7.1. Osoba kupująca składki członkowskie okręgowe na wędkowanie
zobowiązana jest do legitymowania się podczas ich zakupu kartą węd-
karską, a w przypadku zakupu składek członkowskich okręgowych 
na wędkowanie dla członków PZW, również legitymacją członkowską 
z wykupioną uprzednio składką członkowską ogólnozwiązkową 
na rok 2015.
7.2. Ulgi dla członków PZW stosuje się w roku kalendarzowym, 
w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzys-
tania z ulgi. 

7.3. Obowiązek udokumentowania 40-letniego stażu członkowskiego
spoczywa na członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu. 
Staż członkowski obejmuje tylko lata, w których była opłacana składka
członkowska ogólnozwiązkowa. Dokumentami potwierdzającymi staż
członkowski są w szczególności: legitymacja członka PZW - karta ewi-
dencyjna członka PZW (kartoteka członkowska). Decyzję o zastosowa-
niu ulgi po przyjęciu dokumentów przez Skarbnika, podejmuje w for-
mie pisemnej Prezes Koła. Komisje Rewizyjne Kół przeprowadzają bie-
żącą kontrolę prawidłowości zastosowania w/w ulgi. Od decyzji Pre-
zesa Koła istnieje możliwość odwołania się do Zarządu Okręgu. Sekre-
tarz lub Skarbnik ZO po zapoznaniu się z kompletem dokumentów przed-
stawiają sprawę na najbliższym posiedzeniu ZO, który podejmuje w dro-
dze uchwały ostateczną decyzję w sprawie uznania 40-letniego stażu.

7.4. Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego 
do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej.

7.5. Skarbnik ma obowiązek wpisania do „ listy imiennej przyjętych
składek” numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej), który po-
twierdza prawo do zastosowania ulgi w składce. 

7.6. Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych
składek….” w przypadku sprzedaży składek członkowskich okręgo-
wych na wędkowanie na 1 łowisko (jezioro, rzeka) – nazwę tego akwenu.

7.7. Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i okręgowej
oraz za wędkowanie z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW
stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie od-
znaczenia lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legitymacji
członkowskiej – potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro Okręgu. 

7.8. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają
tylko osoby posiadające aktualną kartę wędkarską (w tym: członkowie
PZW i osoby niezrzeszone w PZW), przestrzegające obowiązujących
zasad, po opłaceniu stosownych składek.

7.9. Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską okręgową
na wędkowanie na rok 2015 są zobowiązane zdać rejestr połowów 
(znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) za rok 2014 i pobrać taki
rejestr (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) na rok 2015.

7.10. W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży
składek członkowskich okręgowych na wędkowanie wszystkich
wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy
sprzedaży składek członkowskich okręgowych okresowych – dat 
i godzin, osoba pełniąca obowiązki związane ze sprzedażą składek
członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich okrę-
gowych poniesie konsekwencje finansowe - zostanie obciążona
równowartością wadliwie wystawionych składek na wędkowanie. 

7.11. Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych
Rozporządzeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego/Marszałka oraz
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego/Marszałka obrębów ochronnych
ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych
obrębami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. 
Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okrę-
gu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie internetowej
www.pzw.torun.pl oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2015. 
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Leszek Kawski

kandydat na burmistrza Wąbrzeźna

Czy zrealizowałem obietnice wyborcze? Jak oceniam swoją
pracę? Te pytania – na kilka tygodni przed wyborami, zadają nie
tylko dziennikarze czy mieszkańcy. Zadaję je sobie również sam.
Startując do wyborów, znając stan finansów miasta, nie mogłem
zbyt wiele obiecywać. I cieszę się, że tego nie zrobiłem, bo - jak
się okazało - było gorzej niż przypuszczałem. Dziś z dumą i rado-
ścią myślę o tym, że mimo wszystko udało się zrealizować 
w naszym mieście ogrom projektów.
Mijająca kadencja to przede wszystkim budowa nowych i popra-
wa stanu wielu ulic,  chodników, to wiele nowych miejsc parkin-
gowych, ścieżki pieszo – rowerowe, nowe targowisko, nowa
baza sportowa przy SP 2 i SP 3, nowe oświetlenie wielu ulic,
place przed szkołami, nowe place zabaw, termomodernizacja 
i generalny remont ratusza oraz sporo innych remontów, moder-
nizacji, nowych obiektów małej architektury; część mieszkańców
ma bezpłatny internet i komputery; w szkołach wprowadziliśmy
nowoczesne programy nauczania; utworzyliśmy klasy sportowe 
i obowiązkową naukę pływania dla najmłodszych. Mamy też już
kilka gotowych projektów technicznych i pozwoleń na budowę
kolejnych inwestycji. 
Myślę, że warte podkreślenia jest to, że udało mi się skute-
cznie zarządzać miastem, że w sprawach spornych szukałem
kompromisów, poddawałem projekty zadań konsultacjom
społecznym.
Ostatnie cztery lata to bardzo dobra współpraca z samorządem
województwa kujawsko-pomorskiego, samorządami z powiatu
wąbrzeskiego. To również bardzo dobra współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi, np. z Polskim Związkiem Wędkarskim. 
Dla naszych wędkarzy przy nowych ścieżkach rowerowych
wybudowaliśmy specjalne stanowiska, z których mogą korzy-
stać również niepełnosprawni, wybudowaliśmy zjazd do wodo-
wania łodzi na wody Jeziora Zamkowego, kolejny jest w trakcie
budowy przy jeziorze Frydek. Każdego roku spotykamy się na
wielu imprezach i zawodach wędkarskich, finansowo wspieramy
działania Miejskiego Koła PZW przy organizacji Dnia Dziecka,
wyjazdy na wycieczki, zawody sportowe. 
Wędkarze to bardzo aktywne środowisko. Widać to było szcze-
gólnie w trakcie prowadzenia zaproponowanego przez mnie
budżetu obywatelskiego. Dzięki tej aktywności nad naszym
Jeziorem Zamkowym w przyszłym roku powstanie kompleks
rekreacyjno – wędkarski.

WYBORY 16 listopada 2014 r.

Janusz Dzięcioł

kandydat na prezydenta Grudziądza

Ukończył studia licencjackie na Wydziale Socjologii Wyższej
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
Pracował jako komendant Straży Miejskiej w Świeciu. W latach
2002-2007 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w
Grudziądzu. 
W wyborach parlamentarnych w 2007 kandydował z listy
Platformy Obywatelskiej w okręgu toruńskim (nie należąc do
partii). Zdobywając 19 807 głosów, został Posłem na Sejm VI
Kadencji. 
Od roku 2011 jest Posłem na Sejm VII Kadencji.
Startując z ostatniego miejsca na liście wyborczej, zdobył 13 907
głosów i po raz kolejny uzyskał mandat poselski. 

Wiesław Czarnecki

kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z listy PSL

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu
Marszałkowskiego
Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Rolnictwa – prezes Oddziału w Toruniu.
Wędkarz, członek PZW, były Prezes Zarządu Okręgu PZW 
w Toruniu.
Na XI Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół Okręgu PZW 
w Toruniu odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w podejmowanej 
z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej
na rzecz rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska. 

okręg 4
lista 1
poz. 5
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Edyta Zakrzewska

Kandydatka do Rady Powiatu Toruńskiego 
Komitet Wyborczy „Przymierze Samorządowe”

Mężatka, dwie córki. 
Absolwentka Wydziału Zootechnicznego Uniwersytetu T-P 
w Bydgoszczy.

Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych
w Bydgoszczy.

W latach 2003-2007 dyrektor oddziału terenowego Agencji
Rynku Rolnego w Bydgoszczy, 2008-2012 zastępca dyrektora
Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Toruniu.
Swoja wiedzę i doświadczenie chce wykorzystać w pracy dla
wspólnego dobra mieszkańców powiatu toruńskiego, w szcze-
gólności do rozwoju samorządu terytorialnego.

Starosta Wąbrzeski

W samorządzie powia-
towym funkcjonuje od
momentu jego powsta-
nia, obecnie pełniąc
stanowisko starosty
wąbrzeskiego. 
Jest także członkiem
Zarządu Związku Po-
wiatów Polskich. 

W ramach współpracy
z Okregiem Polskiego
Związku Wędkarskiego
oraz kołami PZW 
szczególnie wspiera
działalność Społecznej
Straży Rybackiej Rejo-
nu Wąbrzeskiego oraz
te inicjatywy Związku
które są ukierunkowa-
ne na ochronę środo-
wiska naturalnego.

Krzysztof Maćkiewicz
kandydat do Rady 

Powiatu Wąbrzeskiego

WYBORY 16 listopada 2014 r.

Waldemar Gęsicki

kandydat do Rady Powiatu w Brodnicy z listy 
ZGODA SAMORZĄDOWA. 

65 lat
W latach 1975 – 1998 był dyrektorem Muzeum w Brodnicy, które
prowadziło w tym czasie liczne badania naukowe, także przy-
rodnicze, dotyczące m.in. hydrobiologii. 

W roku 1998 po raz pierwszy został wybrany do Rady Powiatu 
w Brodnicy, gdzie pełnił funkcję wicestarosty. Starosta Brodnicki
w latach 2002 – 2010. 

Związek Powiatów Polskich nadał nu statuetkę „Starosta
Dziesięciolecia” 

Od 2010 roku kieruje Brodnickim Domem Kultury. 

W ostatniej kadencji przewodniczył Radzie Powiatu, Komisji
Statutowej oraz Komisji w sprawie opracowania projektu herbu,
flagi i pieczęci Powiatu Brodnickiego. 
Pracował też w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
w Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Wędkarzy zrzeszonych w PZW zawsze uważał za ważnych part-
nerów przy realizacji celów związanych z ochroną wód i ich
zasobów.

Sławomir Kanigowski

Startuje z listy „Razem Dla Brodnicy”

47 lat 
Wędkarz, sędzia sportowy, członek aktywu Koła PZW „Polmo”

okręg 5
poz. 1

okręg 1
poz. 1

okręg 1
poz. 1

okręg 1
poz. 1
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Nazwa łowiska Składka Składka 
podstawowa           ulgowa

Składki całoroczne dla członków PZW
1 Wody Okręgu Toruń 300 198

I rata /1.01.- 31.03./ 200
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 105 58

1 łowisko bez rz. Wisły. Składka tylko dla osób, które chcą wędkować 
na wszystkch wodach, a wykupiły już na rok 2015 składkę na 
1 łowisko bez rz. Wisły.

4 Rzeka Wisła (1 łowisko) 220 160
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 2015 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 2015 r.

Lp Treść Wysokość 
w złotych 

1. Składka członkowska                                    75

2. Składka członkowska ulgowa 50%                37
- 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                                              

3. Składka członkowska ulgowa 75%                18
- członkowie uczestnicy do lat 16 
- członkowie odznaczeni odznaką 

PZW złotą z wieńcami

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 2015 r. 
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LP. KOŁO MIEJSCE ZEBRANIA DATA          GODZINA

REJON TORUŃ
1 Miejskie Klub Kameleon, Toruń 14.12.2014 10:00
2 KW Policji Komisariat Rubinkowo 14.12.2014 9:45
3 Apator ul. Gdańska 4a, lokal C4, Toruń 12.12.2014 17:00
4 Elana Kontakt Siedziba Koła Pl. F. Skarbka 4 6.12.2014 17:00
5 Lubicz Świetlica osiedlowa, ul. Piaskowa, Lubicz Górny 13.12.2014 18:00
6 GKO Skalar Klub Garnizonowy, ul. Prądzyńskiego 1 19.12.2014 17:00
7 Metalchem Stołówka zakładowa 17.12.2014 13:45
8 Urząd Marszałkowski Sala 208 Urząd Marszałkowski, Toruń 7.01.2015 16:00
9 UMK DS nr 2, ul. Mickiewicza 5.12.2014 16:00

10 PKP „Róża Wiatrów” 20.12.2014 10:00
11 Rubinkowo Klub „Jantar” Toruń 7.12.2014 9:00
12 Zławieś Wielka Wiejski Ośrodek Kultury Zławieś Wielka, 14.12.2014 15:00

ul. Słoneczna 28
13 Na Skarpie Zajazd JARAND ul. Gdańska 26 6.12.2014 16:00
14 Cech Rzemiosł Różnych Cech Rzemiosł Różnych 21.12.2014 10:00
15 Działkowiec Górsk Szkoła jazdy Nova, ul. Grudziądzka 20.12.2014 16:30
16 SM Kopernik Siedziba Koła 14.12.2014 10:00
17 MSM Klub Kameleon, Toruń 13.12.2014 10:00

REJON GRUDZIĄDZ
1 Karaś Bar Zacisze, ul. Narutowicza 7.12.2014 9:00
2 Miejskie NOT 10.01.2015 10:00
3 Okoń „Poranek Kojota”, ul. Paderewskiego 1, Grudziądz 14.12.2014 10:00
4 Unia Ogródki działkowe ul. Chełmińska (świetlica) 11.01.2015 10:00
5 Hydro-Vacuum Świetlica Ośrodka Wypoczynkowego 14.12.2014 10:00

„WARMA”, ul. Jeziorna, Grudziądz
6 Koło Wojskowe przy CSLog Siedziba Koła, ul. 6 marca 1 14.12.2014 10:00
7 PUM Szkoła Podstawowa nr 18, ul Dąbrówki 21.12.2014 10:30
8 Perkoz Klub Garnizonowy, ul. 6 marca, Grudziądz 9.01.2015 16:00

REJON CHEŁMNO
1 Miejskie Urząd Miasta, sala nr 4 6.12.2014 10:00
2 FAM Kawiarnia „Relaks” 14.12.2014 10:00
3 Unisław Urząd Gminy Unisław 14.12.2014 13:00
4 Kijewo Królewskie Remiza Straży Pożarnej Kijewo Królewskie 13.12.2014 17:00
5 Record Ul. Skłodowskiej 4 Chełmno, wejście od szczytu 7.12.2014 17:00
6 Lisewo Sala sesyjna Lisewo 7.12.2014 16:00
7 Papowo Biskupie Sala GOK Papowo Biskupie 6.12.2014 16:30
8 Ursus Stołówka zakładowa „Ursus” 28.11.2014 14:00

REJON BRODNICA
1 Miejskie Aula Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Mazurska 11.01.2015 14:00
2 Polmo Siedziba Koła 20.12.2014 10:00
3 Górzno Dom kultury Górzno 21.12.2014 18:00
4 Jabłonowo Pomorskie GOK Jabłonowo Pom. 14.12.2014 15:00
5 Wiarus Sala konferencyjna piekarni „Miś”, ul. Wyspiańskiego 9.01.2015 16:30
6 Grążawy Sala konferencyjna Urzędu Gminy Bartniczka 4.01.2015 15:00

REJON ŁASIN
1 Miejskie Dom Kultury 22.11.2014 17:00
2 Świecie n. Osą GOK Świecie n/ Osą 20.12.2014 14:00
3 Rogóźno GOK Rogóźno 7.12.2014 15:00
4 Gruta Świetlica Mełno 29.12.2014 17:00
5 Radzyń Chełmiński Straż Pożarna 14.12.2014 17:00
6 CASUS Ośrodek CASUS 7.12.2014 17:00

REJON CHEŁMŻA
1 Miejskie Siedziba Koła 22.11.2014 10:00
2 Cukrownia Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7 29.12.2014 16:00

REJON WĄBRZEŹNO
1 Miejskie Stanica wędkarska Wąbrzeźno 14.12.2014 10:00
2 Ergis Stanica wędkarska Wąbrzeźno 5.12.2014 16:30
3 Płużnica Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 20.12.2014 9:00

REJON NOWE MIASTO LUB.
1 Miejskie Dom Kultury Nowe Miasto Lub. 11.01.2015 9:00
2 Biskupiec Dom Kultury Biskupiec 11.01.2015 14:00

REJON GOLUB – DOBRZYŃ
1 Miejskie Drwęca Sala Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń 7.12.2014 10:00
2 Kowalewo Pomorskie Dom Kultury Kowalewo Pomorskie 7.12.2014 17:00
3 Ciechocin Sala Urzędu Gminy Ciechocin 11.01.2015 17:00

TERMINY ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W KOŁACH
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Robert Stańko

kandydat na burmistrza Górzna

39 lat, żona Małgorzata, syn Robert jr,
mieszkaniec Górzna od 1999 roku, 

pedagog, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku,
Radny Rady Gminy w Górznie w kadencji 2002 – 2006.
Burmistrz Miasta i Gminy Górzno w kadencji 2006 – 2010 oraz
obecnej 2010 – 2014.
Bezpartyjny, w wyborach dwukrotnie startujący z własnego
Komitetu Wyborczego Wyborców RAZEM DLA MIASTA 
I GMINY GÓRZNO.
Pełniąc funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Górzna od 2006 roku
podjąłem wiele niezbędnych działań mających na celu podnie-
sienie jakości i czystości wód w ciekach wodnych, jeziorze
Górzno i Młyńskie oraz zagospodarowania linii brzegowej.
Pozwolę sobie wymienić najważniejsze:
6 budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na terenach bezpo-
średniej zlewni jeziora: ulica Okrężna, Leśna i Wczasowa 
w Górznie oraz we wsi Fiałki,
6 budowa kanalizacji deszczowej oraz montaż na istniejących
kolektorach i ciekach wodnych separatorów wód deszczowych, 
6 likwidacja gminnej oczyszczalni ścieków,
6 inwentaryzacja prywatnych przyłączy sanitarnych oraz wód
deszczowych na terenie miasta i sołectwa Miesiączkowo, 
6 rozbudowa i modernizacja pomostów na kąpielisku miejskim w
Górznie i stworzenie miejsc do łowienia dla wędkarzy,
6 budowa sztucznego zbiornika wodnego,
6 modernizacja i remont istniejących kładek w linii brzegowej
jeziora Górzno,
6 współpraca z PZW TORUŃ oraz Kołem PZW Górzno.
Wszystkie wymienione inwestycje i działania wsparte zostały
funduszami pochodzącymi z wielu źródeł: środki przydzielane 
w ramach programów unijnych (pozyskiwane z Urzędu
Marszałkowskiego, Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy
Rybackiej), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, budżetu Miasta i Gminy Górzno,
PZW w Toruniu, PZW Koło Górzno oraz lokalnych sponsorów. 

Za wspólne podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości
wód oraz atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Górzno
wszystkim partnerom dziękuję. Ze swojej strony deklaruję dalszą
chęć współpracy. 

Robert Malinowski

kandydat na Prezydenta Grudziądza

Szanowni Państwo

Blisko 8 lat temu mieszkańcy Grudziądza po raz pierwszy obda-
rzyli mnie ogromnym zaufaniem powierzając funkcję Prezydenta
Miasta, 4 lata temu ponownie doświadczyłem tego zaszczytu. 

Staram się wypełniać powierzone mi zadania z najwyższą odpo-
wiedzialnością. 

Przez te ostatnie 8 lat zrealizowaliśmy w naszym mieście wiele
inwestycji. Zdecydowaną większość przy wsparciu ze środków
zewnętrznych. 
Wybudowaliśmy Trasę Średnicową, połączyliśmy nasze miasto
z autostradą, zakończyliśmy budowę i wyposażanie Regio-
nalnego Szpitala Specjalistycznego, wyremontowaliśmy kilka-
dziesiąt ulic, zmodernizowaliśmy Składowisko Odpadów i Stację
Uzdatniania Wody. Powstały nowe budynki mieszkalne, a także
obiekty sportowe i Wiślana Trasa Rowerowa. Dzięki rewitalizacji
terenów poprzemysłowych Grudziądz ponownie zwrócił się 
ku Wiśle. Wiele zadań jeszcze przed nami. 

To dla mnie zaszczyt, że mogę wspierać środowisko wędkarzy. 

Szczerze podziwiam Państwa pasję. 

Mam nadzieję, że będę mógł zakończyć rozpoczęte projekty 
i wdrożyć kolejne pełniąc funkcję Prezydenta Miasta.

Z wyrazami szacunku

Robert Malinowski 

Prezydent Grudziądza
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Jacek Czarnecki

kandydat na Wójta Gminy Chełmża

Jestem Wójtem Gminy Chełmża od 1997 roku. Obecnie ubie-
gam się o wybór na kolejną kadencję. 
Moja długoletnia, dotychczasowa działalność na tym stanowi-
sku pozwala mi ocenić, że jestem osobą sprawdzoną, wiary-
godną i skuteczną. Miarą tej skuteczności może być m.in. fakt
pozyskania w trakcie ostatniej kadencji, ponad 8 mln zł środków
unijnych na realizację zaplanowanych inwestycji. Część z tych
środków została pozyskana w ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013„ za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Rybackiej „Rybak”.
Jestem jednym z inicjatorów i organizatorów LGR „Rybak”.
Moje osobiste kontakty i zaangażowanie zarówno na etapie
organizacji LGR „Rybak”, jak również przez cały okres dotych-
czasowej działalności (członek Zarządu), przy dobrej współpra-
cy z partnerami, zwłaszcza PZW, dały efekt w postaci zrealizo-
wania kilku projektów inwestycyjnych, które przybliżają wędka-
rzom położone na naszym terenie jeziora. 
W nowych miejscach powstała mała infrastruktura umożliwia-
jąca rekreacyjne spędzenie czasu nad wodą. 
Te właśnie projekty, a także kolejne, zrealizowane w ramach
działań promujących działalność rybacką – wyszły naprzeciw
oczekiwaniom środowiska i przyniosły pozytywny odbiór spo-
łeczny. Przy stosunkowo niedużych środkach udało się uzyskać
tak dobry i wymierny efekt. 
Było to możliwe dzięki życzliwej postawie władz Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, w szczególności P.
Prezesa Mirosława Purzyckiego, oraz pracowników biura
Okręgu. 

W powszechnym odczuciu fundusze unijne skierowane na roz-
wój obszarów zależnych od rybactwa są bardzo potrzebne i
oczekiwane także w przyszłości.

Dziękuję za dotychczasową owocną współpracę z Okręgiem
PZW w Toruniu oraz Kołem Wędkarskim w Chełmży. 
Zapraszam wędkarzy na akweny jezior Gminy Chełmża. 

Pozdrawiam wędkarzy i życzę udanych połowów.

Jacek Czarnecki

Wojciech Bińczyk

kandydat do Rady Powiatu Chełmińskiego

Forum Samorządowe Powiatu Chełmno, Okręg nr 2 
(Gminy: Chełmno i Stolno) 

Lat 57 lat. 
Inżynier rybactwa śródlądowego (ART Olsztyn 1981).
Od 1992 roku związany z samorządem terytorialnym – przez 
10 lat był wójtem Gminy Chełmno, a od 2002 roku pracuje 
w samorządzie powiatowym. 
Odbył studia w zakresie: zarządzania i marketingu oraz prawa
europejskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz zarządzanie projektami w Unii Europejskiej na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. 
Wspiera młodzież, by nie chciała emigrować, tworzy warunki dla
inwestorów. Uważa, że rozwój powiatu nie jest możliwy bez 
troski o środowisko przyrodnicze. 

My wędkarze wiemy, że czyste, dobrze zagospodarowane wody
odwdzięczają się nam obfitymi połowami i dają możliwość 
wspaniałego wypoczynku po trudach pracy zawodowej. 

okręg 2
poz. 1

okręg 3
poz. 12

Mieszkaniec Torunia, lat 34;
Radny Miasta Torunia w latach 2010-2014.
Prezes Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej z siedzibą
w Przysieku.
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; biegle
włada angielskim i francuskim.
Działacz społeczny, promotor edukacji ekologicznej, organizował
bezpłatny wypoczynek dla tysięcy dzieci i młodzieży z Torunia 
oraz województwa kujawsko-pomorskiego, także dla dzieci 
z polskich rodzin na Białorusi. Koordynował liczne przedsię-
wzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz rozwoju
kultury fizycznej dla młodzieży. Organizował także liczne obozy
wędkarskie w Górznie. Wspiera finansowo i organizacyjnie 
liczne akcje charytatywne na rzecz ubogich dzieci, rodzin, 
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Paweł Wiśniewski

kandydat do Rady Miasta Torunia
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1 czerwca nad Jeziorem Józefowo koła „Na Skarpie” w Toruniu
i Gminne w Lubiczu zorganizowały konkurs wędkarski dla dzieci
połączony z „Piknikiem Ekologicznym” organizowanym przez
Radę Sołecką Młyńca Drugiego i Gminę Lubicz.
Konkurs rozegrano w dwóch grupach wiekowych. W grupie
dzieci starszych wygrał Radosław Król, drugim był Damian
Kowalkowski a trzecią Martyna Rafińska. Wśród najmłodszych
najlepszą okazała się Klaudia Wierzchowska przed
Maksymilianem Smolińskim i Igorem Szymańskim. Łącznie 
w zawodach uczestniczyło blisko 98. młodych wędkarzy.
Po zawodach ogłoszono wyniki konkursu plastycznego
„Przyroda, Wędka i Woda”, którego organizatorem było Koło 
„Na Skarpie”. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Barańska,
drugie Adam Wiśniewski a trzecie Maja Borkowska.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji festynu, szczególnie: Arturowi Makowskiemu –
Sklep Wędkarski „TROĆ”, Bożenie Sobczak – Zajazd „JURAND”,
Jerzemu Knyżewskiemu – Z-d ślusarsko-stolarski, Henrykowi

Kołtonowskiemu „HITMASZ MANITOU” Toruń, Magdalenie
Błażejewskiej-Makowskiej – Salon zabaw „FIKU MIKU” Toruń,
Annie i Janowi Olkowskim – ZHU „DYSTANS”, Firmie „YORK” ze
Szczecina, Firmie „KONGER” z Warszawy, Małgorzacie
Barańskiej, Joannie Woźniak, Januszowi Orłowiczowi – pub
„KARCZMA” z Torunia, Magdalenie i Radosławowi Lasota, Sylwii
i Robertowi Wiśniewskim z Mierzynka, Firmie ZRB Bogusławki-
Lewandowski s.c, Marioli Falkowskiej – sołtysowi Mierzynka,
Krzysztofowi Wiśniewskiemu – Sklep „DELIKATESIK” z Lubicza,
Ewie i Henrykowi Drejling z Lubicza, Kamili Niedzielskiej – Sklep
spożywczy w Lubiczu, Donacie i Radosławowi Wiśniewskim –
MKK hurtownie budowlana z Lubicza, Firmie TBW z Torunia,
Łukaszowi Gołembiewskiemu „GOŁ – KAR” z Lubicza, Arturowi
Małeckiemu – FUU „AGROFILAR” z Krobi, Krzysztofowi
Niedzielskiemu – Żwirownia Młyniec I.

Kapitan Sportowy koła PZW „Na Skarpie”
Karol Makowski-Barański

W dniu 1.06.2014r. na Jeziorze Handlowy Młyn odbyły się zawody wędkarskie dla 
dzieci z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami byli wędkarze z Koła Miejskiego PZW
Drwęca w Golubiu-Dobrzyniu.
W zawodach udział wzięło 80 dzieci w wieku od 1 roku do 14 lat oraz drugie tyle 
rodziców i opiekunów.

Pogoda, ryby i humory dopisały.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale
oraz nagrody rzeczowe, które wręczył,
obecny na zwodach Burmistrz Miasta
Golubia-Dobrzynia Pan Roman Tasarz.
Przy okazji także Burmistrzowi przekazano
specjalne podziękowanie od Zarządu
Okręgu PZW w Toruniu za wkład i rozwój
wędkarstwa.

Konkurs wygrał Franciszek Jabłoński
uzyskując 1915 pkt, II miejsce zajął Jakub
Kościecha 1555 pkt a trzecim był
Stanisław Cwieńka 1455 pkt. Łowiono
liny, okonie, płocie i karasie.
Zawody zakończono wspólną, bardzo
smaczną grochówką przyrządzoną przez
restaurację „Kaprys“.
Organizatorzy dziękują za pomoc w zor-
ganizowaniu festynu Urzędowi Miasta 
i Urzędowi Gminy w Golubiu-Dobrzyniu
oraz panu Grzegorzowi Cyrankowskiemu
– „ŚWIAT BIŻUTERII”, Drukarni „NOVEL”,
Firmie „GOLPASZ”, sklepowi wędkarskie-
mu „RELAX” pana Janusza Frączeka,
Zakładowi Przemysłu Cukierniczego pana
Romana Borysa.
Wszystkim Darczyńcom w imieniu dzieci
serdecznie dziękujemy. 

Jan Ogniewski
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Z okazji Dnia Dziecka na zawody wędkarskie na Bulwarze 
1000-lecia w Chełmży przybyło 56 dzieci w wieku od 4 do 13 lat.
Pogoda dopisała.
Impreza składała się z dwóch części:
1. zawody wędkarskie.
2. konkurs z wiedzy o ochronie przyrody
Większość dzieci złowiła ryby - ukleje, płotki oraz zaprezentowa-
li dobrą wiedzę z ekologii.
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody, wędki, piłki,
książki, medale, figurki, słodycze i napoje.
W grupie wiekowej 4-6 lat wygrał Aron Drozdowski - 600 pkt.; 
7-9 lat wygrał Mateusz Jabłoński - 740 pkt.; 
10-13 lat Jakub Klawiński - 2400 pkt.
Zawody zorganizowało KM nr 8 w Chełmży i Liga Ochrony
Przyrody oddział w Chełmży. 
Sponsorem zawodów był Burmistrz m. Chełmży Jerzy
Czerwiński, który kibicował młodym wędkarzom oraz wręczył
nagrody.
Impreza była bardzo udana, do zobaczenia za rok.

Wiesław Budziak

Sekcja PZW Pokrzydowo
Zawody z okazji Dnia Dziecka odbyły się 6 czerwca w Grzmięcy.
Udział wzięło 15 dzieci, w tym 8 dziewczynek. 
Zwyciężyła Marta Grocholska, która złowiła 19 ryb, kolejne
miejsca zajmowali: Jagoda Maziarska, Michał Lubczyński,
Julia Lubczyńska, Zuzanna Melkowska. 
Największą rybę złowiła Jagoda Maziarska - karaś 29 cm
Nagrody i upominki ufundowało Stowarzyszenie Pokrzydowo 
i Koło Miejskie PZW Brodnica.

Tegoroczne zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka odbyły się
31 maja, tradycyjnie nad jeziorem Niskie Brodno. W kategorii do
8 lat kolejne miejsca zajęli: Julia Malinowska, Wiktor Labicki,
Oskar Jastrzębski. W kategorii od 8 do 12 lat: Jakub
Kucharczyk, Kacper Malinowski, Łukasz Słupski. W kategorii
od 12 do 16 lat: Dominik Malinowski, Jakub Piotrowski, Jakub
Śliwiński, Najmłodszą zawodniczką była czteroletnia Julia
Malinowska, a najmłodszym zawodnikiem trzylatek Oskar
Jastrzębski. Nagrodę specjalną za złowienie największej ryby
zawodów (wzdręga 24 cm) wręczył Łukaszowi Słupskiemu
Starosta Brodnicy Piotr Boiński. 
Zwycięzcy zostali wyróżnieni nagrodami, dyplomami, medalami
i pucharami. 
Pozostali zawodnicy otrzymali upominki, a członkowie
Brodnickiej Szkółki Wędkarskiej prowadzonej przez Sławomira
Brzezińskiego – okolicznościowe wyróżnienia.

Marek Rytka

W dniu 01. 06. nad Jeziorem Młyńskim w Górznie odbyły się
zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. W zawodach udział
wzięło 41 dzieci.  Łowiono  w trzech kategoriach wiekowych: 
do 8 lat , od 8 do 12 lat oraz od 12 do 16 lat. 
W pierwszej kategorii najlepsi byli: Marcin Szamot, Bartosz
Tylicki, Karol Aleksandrowicz, Filip Owocki, Jakub Filipski.
Kat II: Mateusz Wasielewski, Bartłomiej Szamot, Kacper
Filipski. Kat III: Mateusz Szamot, Oliwia Domagalska, Adrian
Bieńkowski.
Patronat nad zawodami objął Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
Robert Stańko. Dla najmłodszych pociech gry i zabawy w posta-
ci animacji przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Górznie.
Najmłodszym uczestnikiem był Olaf Swarcyn. Fundatorami
nagród byli: Burmistrz Miasta i Gminy Górzno, Samorząd
Mieszkańców Górzna, Gminna Komisja Antyalkoholowa, PZW
Toruń oraz Państwo Domagalscy sklep „MAR DOM” i Marek
Rytka. Zebrani mogli zjeść gorącą grochówkę ufundowaną  przez
Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”, lody ufundowane przez
sklep „GROSZEK” państwa Kinickich oraz napoje i słodycze
ufundowane przez stację paliw „JANKO” pana Janusza
Marulskiego.
Serdecznie dziękujemy!

Łukasz Blinkiewicz

Waldemar Achramowicz

kandydat do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lista SLD „Lewica Razem“ (poz.1)

Ekonomista, absolwent UMK.
W latach 1999-2006 Marszałek Województwa Kujawsko
-Pomorskiego.
Przyjaciel wędkarzy. Aktywny uczestnik i hojny sponsor wielu
imprez i zawodów organizowanych przez Koła i Okręg 
PZW Toruń. Fundator nagród dla dzieci z okazji Wędkarskich 
Dni Dziecka.

okręg 4
lista 6
poz. 1
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Nad Jeziorem Gorzechówko odbyły się
zorganizowane przez Koło nr 19 PZW
zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
W tym samym czasie Panie walczyły
o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej Wojciecha Perszke. 
Imprezę sfinansowano ze środków
Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Organizatorzy dzięki sponsorom przygo-
towali bardzo wiele nagród, słodkie pacz-
ki oraz tradycyjnie napoje i kiełbaski dla
wszystkich uczestników. 
W kategorii dziewcząt najlepszymi okaza-
ły się Zuzanna Grodzka, Karolina
Nawalaniec i Maja Rakowska. Naj-
większą rybą mogła pochwalić się
Weronika Pawlikowska - płoć 23 cm.
W kategorii chłopców: Kacper Kuchta,
Wiktor Szadkowski, Antoni Maliszewski,
a rekordową rybę złowił Krystian
Pokojski - 20 cm płoć.
Kategoria „najmłodszy uczestnik”- Oliwia
Rakowska 2,5 roku.
Puchar przewodniczącego zdobyła Edyta
Krzepicka, rekordową rybę w kategorii
kobiet zdobyła Marzena Jarzembska
- płoć 22 cm.

W dniu 1 czerwca 2014 r. Kolo nr 6 przy MSM w Toruniu na plantach przy Martówce zorganizowało Festyn wędkarski z okazji 
Dnia Dziecka dla naszych najmłodszych wędkarzy. Impreza rozpoczęła się o godzinie 8.30 i zgromadziła 19. dzieci. 
Pogoda dopisała ryby też - najlepsi wędkarze złowili ponad 20 ryb. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ,medale i zestawy upominków ufundowane przez licznych sponsorów i Młodzieżową
Spółdzielnię Mieszkaniową w Toruniu. Zabawa była przednia, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, którzy pomagali swoim pociechom. 
Zapraszamy za rok.

Gminne koło PZW Grążawy zorganizowało po raz 22 zawody spławikowe z okazji
M.D.D. dla dzieci z Gminy Bartniczka. 
W zawodach, które zostały zorganizowane 31 maja na Jeziorze Gutowo, uczestniczyło
24 chlopców i jedna dziewczynka Zosia Cegielska. 
Zawody trwały od godz 8 do12.
Wśród kadetów zwyciężył Jakub Stawicki przed Bartłomiejem Szamotem i Łukaszem
Wiśniewskim. Najlepszym juniorem został Damian Okumski, drugi był Mateusz
Wulczyński a trzeci Damian Komorowski. 
Zawody bardzo udane, bo dzieci złowiły blisko 9 kg ryb. 
Na zakończenie przygotowano grilla, a wszystkie dzieci otrzymały napoje, słodycze 
i upominki w postaci sprzętu wędkarskiego - najlepsi dodatkowo puchary i dyplomy. 
W organizacji festynu bardzo nam pomogli: Wójt Gminy Bartniczka, Firma „GOTEC” 
z Jastrzębia, Gospodarstwo Rolne Komorowo i pan Zbigniew Bogacki, właściciel
restauracji „Nad Brynicą”. 

A tym uczestnikom zawodów, którzy wcześniej zdali egzaminy ze znajomości zasad
wędkowania i regulaminu amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Toruń
wręczono karty wędkarskie.
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Roman Pytlasiński

kandydat do Rady Powiatu Brodnicy  
Okręg Wyborczy nr 3 

(gminy Brodnica, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno) 
Lista PSL poz. 1

Inżynier nadzoru w nadleśnictwie Brodnica.
Przewodniczący rady powiatu w Brodnicy.
Najważniejsze zadania do realizacji:

- rozbudowa  i modernizacja szpitala w Brodnicy
- budowa ścieżek pieszo-rowerowych
- pozyskiwanie środków unijnych
- ochrona środowiska naturalnego
- wspieranie Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych

Hobby- sport, łowiectwo, sympatyk wędkarstwa
Odznaczony medalem : Za Zasługi W Rozwoju Wędkarstwa.

Przemysław Piotr Górski

kandydat na burmistrza Miasta 
i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

Pracownik Kancelarii Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na stanowisku zastępcy dyrektora.

33 lata, wykształcenie wyższe mgr politologii – specjalizacje:
fundusze unijne oraz samorząd terytorialny ukończone na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył szereg
kursów: profesjonalny samorząd - prawo cywilne, zakładanie
działalności gospodarczej typu spin off i spin out, prawo Unii
Europejskiej, finanse publiczne, warsztaty dziennikarskie. 

Jest Członkiem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania
Pojezierze Brodnickie“. Związany ze środowiskiem wędkarskim,
posiada kartę wędkarską. 
W roku 2010 w okręgu wyborczym nr 2 (gminy: Jabłonowo
Pomorskie, Bobrowo) zdobył poparcie społeczne zostając rad-
nym Powiatu Brodnickiego IV kadencji. 

Jest konsekwentny w działaniu, pogodny w życiu i wrażliwy 
na drugiego człowieka. W życiu publicznym wyznaczył sobie
trudne cele i skutecznie je realizuje. Jako przyszły burmistrz
deklaruje kontynuację i realizację tego, co realne. Przy udziale
ludzi różnych środowisk decydował będzie o tym, co jest real-
ne i niezbędne, najbardziej potrzebne dla danego środowiska.

Wacław Derlicki

kandydat do Rady Miasta Brodnicy
Lista Komitetu Wyborczego Wyborców 

Nasze Miasto Brodnica.

Absolwent Wydziału Prawa UMK, wieloletni burmistrz
Brodnicy, obecnie na emeryturze, wędkarz. 
Proszę o głos na człowieka, który pracę w samorządzie traktuje
jako służbę drugiemu człowiekowi.

WYBORY 16 listopada 2014 r.

okręg 3
lista 1
poz. 1

okręg 10
poz. 1
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 7 października 2014 roku zmarł 

śp. Ryszard Słowikowski
odznaczony najwyższymi odznaczeniami Polskiego Związku Wędkarskiego, 

były członek Zarządu Okręgu PZW w Toruniu, 
wieloletni prezes Koła PKP w Toruniu, zasłużony działacz.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają:

Działacze i Pracownicy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.



22

NASZE WODY WYBORY 16 listopada 2014 r.

Piotr Boiński

kandydat do Rady Powiatu Brodnickiego

Starosta Brodnicki

57 lat 
Działacz społeczny, radny w trzech poprzednich kadencjach, 
15 lat pracy w samorządach. 

Zasłużony wędkarz, członek PZW z 40-letnim stażem, odznaczo-
ny srebrną odznaka PZW, dwukrotnie wyróżniony medalem 
za zasługi dla wędkarstwa. 

Miłośnik piękna Pojezierza Brodnickiego.

Jerzy Stanisław Cabaj

kandydat na Wójta Gminy Lisewo

Wójt Gminy Lisewo

lat 64
Członek Polskiego Związku Wędkarskiego od 1973 r.
Za działalność w PZW odznaczony: Medalem „Za zasługi dla
rozwoju Wędkarstwa” w 2007 r. i Srebrną Odznaką PZW 
za zasługi dla wędkarstwa polskiego w 2009 r.

W nastepnej kadencji planuje:
- Zarybianie wód PZW,
- dofinansowanie potrzeb straży wędkarskiej (paliwo),
- remont dróg dojazdowych do wód na terenie gminy Lisewo,
- współorganizowanie zawodów wędkarskich.

Dariusz Henryk Meller. 

kandydat do Rady Powiatu Toruńskiego

50 lat. Żonaty, córka Dominika. 
Absolwent Wydziału Historii na UMK w Toruniu. 
Od 2006 roku wicestarosta powiatu toruńskiego. 
Chętnie wspiera chełmżyńskich wędkarzy, szczególnie 
w zarybianiu jezior i zawodach wędkarskich.

Piotr Pawlikowski

Kandydat do Rady Gminy Zławieś Wielka
Komitet Wyborczy Wyborców „Nowy czas”.

Lat 37. W latach 2013-2014 Przewodniczący Rady Gminy, 
w latach 2010-2013 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa, Radny 2010-2014, Członek
OSP Łążyn, członek PZŁ, honorowy dawca krwi, członek rady 
nadzorczej BS Toruń.

okręg 1
poz. 1

okręg 1
poz. 1
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Wojciech Dereszewski

Kandydat Wędkarzy na Wójta Gminy Kurzętnik 

Pan Wojciech Dereszewski od grudnia 2010 r. jest Wójtem
Gminy Kurzętnik. 

Pełni również funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Powiatów,
Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy. 

W pracy na rzecz społeczeństwa wykazuje się ogromnym zaan-
gażowaniem, doświadczeniem i głęboką wiedzą. 

Dzięki jego działalności Gmina Kurzętnik postrzegana jest jako
bardzo dynamicznie rozwijająca się, dbająca o poprawę warun-
ków życia mieszkańców, przy zachowaniu walorów środowiska
naturalnego. 

Aktywnie wspiera działalność wędkarzy Okręgu PZW Toruń,
w szczególności Rejonu Nowego Miasta Lubawskiego. 

* dba o zabezpieczenie swobodnego dostępu do wód poprzez
wykup gruntów pod drogi, parkingi i miejsca rekreacyjno-wypo-
czynkowe nad wodami; dokonano  zakupu gruntów położonych
nad Wyrobiskiem Nielbark o powierzchni ok. 6 ha,

* corocznie wspiera akcję zarybieniową, 

* zapewnia miejsca do  rekreacji i wypoczynku m.in. urządzenie
ścieżki ekologicznej wzdłuż biegu rzeki Drwęcy od Kurzętnika do
Nielbarka zakończonej altaną wyposażoną w ławy, stół i tablice
informacyjno-edukacyjne nad zbiornikiem w Nielbarku; 

* corocznie organizuje nad wyrobiskiem w Nielbarku zawody
wędkarskie o puchar Wójta Gminy Kurzętnik, które cieszą się
dużą popularnością,

* każdego roku wspólnie z Kołem PZW Nowe Miasto Lubawskie
organizuje Wędkarski Dzień Dziecka oraz włącza się w akcję
Sprzątania Świata.

Marcin Skonieczka

kandydat na wójta Płużnicy

Wójt Gminy Płużnica

Przez cztery ostatnie lata razem z moimi współpracownikami
ciężko pracowaliśmy, aby w maksymalnym stopniu wykorzystać
dostępne środki zewnętrzne. Nasze działania okazały się sku-
teczne. Dzięki temu dołączyliśmy do grupy najszybciej rozwija-
jących się gmin wiejskich w województwie. W bieżącej kadencji
władze gminy Płużnica zrealizowały inwestycje o łącznej warto-
ści 19,3 mln zł.
Tak duży wzrost możliwy był dzięki skutecznemu pozyskiwaniu
środków ze źródeł zewnętrznych. 
Projekty zagospodarowania terenu nad jeziorami w Wieldządzu
i Ostrowie konsultowaliśmy z wędkarzami. W kolejnych latach
zamierzamy kontynuować rozbudowę infrastruktury, tak aby
stwarzać coraz lepsze warunki dla wędkarzy, którzy są głównymi
użytkownikami leżących na terenie gminy jezior.

Jakub Kochowicz

kandydat na wójta Gminy Lisewo

Od 12 lat angażuję się w działania społeczne w Lisewie.
Skutecznie pozyskiwałem środki na realizowane przeze mnie
projekty lokalne. W sumie zdobyłem ponad 1 milion złotych na
działania na terenie gminy Lisewo.  
Jako kierownik biura LGR „Rybak” (LGR), odpowiadam za reali-
zację projektów o wartości 9,4 mln zł. Praca ta przyniosła kon-
kretne efekty dla wędkarzy.
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Pan Mirosław Purzycki, Prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

pismo z dn. 25 września 2014 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, w nawiązaniu do pisma znak: GRW-14/2601/2014 z dnia 17.09.2014 r. 
w sprawie: wypuszczania ryb potarłowych do rzeki Drwęcy informuje, że usypianie ryb przed tarłem preparatem Propiscin
jest działaniem niezgodnym z obowiązującym prawem. Propiscin jest lekiem, który nie został wpisany do rejestru Produktów
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 z późn. zm.), do obrotu dopuszczone są produkty leczni-
cze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zwane „pozwoleniem”. Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy, organem
uprawnionym do wydawania pozwolenia jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
wydanie pozwolenia, przedłużenie terminu, a także cofnięcie pozwolenia następuje w drodze decyzji Prezesa Urzędu.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne produkt leczniczy, dopuszczony do obrotu
na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, podlega wpisowi do rejestru Produktów Leczniczych
Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwanego dalej „Rejestrem”. 

Za nieprzestrzeganie wyżej przedstawionych przepisów grożą sankcje z art. 124a
1. Kto wprowadza do obrotu lub stosuje niewpisane do rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 28, produkty lecznicze weterynaryjne, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega osoba odpowiedzialna za zwierzęta, która dopuszcza do stosowania u zwierząt produkty leczni-
cze weterynaryjne niedopuszczone do obrotu.
Wpuszczenie do wód otwartych ryb poddanych uprzednio działaniu Propiscinu stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, którzy
po odłowieniu takiej ryby w celu konsumpcji, będą poddani działaniu niedozwolonej substancji. U zwierząt, których tkanki
będą przeznaczone do konsumpcji przez ludzi nie wolno stosować leków oraz substancji, które nie są wymienione w załą-
cznikach do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czyn-
nych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2006.17.127 z późn. zm.) określa w art. 25
następujące sankcje, kto:
1. Podaje zwierzętom, z których lub od których pozyskuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, substancje niedozwolone,
z wyłączeniem substancji o działaniu beto-agonistycznym, hormonalnym lub tyreostatycznym, podanych w celu leczniczym
lub zootechnicznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jednocześnie Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że w dniu 2 września 2014 roku w trakcie roz-
mowy administracyjnej przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, biegły reprezentujący Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy, wyraził negatywną opinię odnośnie przeżyciowego pobierania materiału biologicznego
od tarlaków odłowionych z wód otwartych.

Z poważaniem

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Mieczysław Kowalik

W SPRAWIE TARŁA PRZEŻYCIOWEGO

Dnia 13 października 2014 r. Państwowa Straż
Rybacka oraz Straż PZW Toruń w godzinach poran-
nych pełniła służbę na terenie gminy Brzozie.
Strażnicy obserwując jezioro Sosno zauważyli białą
łódź, z której nieznany mężczyzna rozstawiał sieć
rybacką typu uklejnica. 
Małe rybki złowione w sieć, jak się później okazało,
posłużyły jako przynęta na sznur węgorzowy który
kłusownik zastawił w toni jeziora. 
Kiedy mężczyzna spłynął do brzegu czekali już tam
na niego strażnicy oraz policjant z KPP Brodnica.
Poławiającym nielegalnie ryby okazał się mieszka-
niec Zaborowa, przy którym funkcjonariusze znale-
źli 7 węgorzy o łącznej wadze 6.2 kg oraz okonia.
Ryby przekazano do Gospodarstwa Rybackiego 
w Grzmięcy. Zabezpieczono także sprzęt kłusowni-
czy w postaci jednej sieci i 2 sznury węgorzowe. 
Do sprawy zabezpieczono także plastikową łódź,
przyczepkę do łodzi, oraz samochód którym posłu-
giwał się przestępca. 
Grozi mu kara nawet do dwóch lat pozbawienia
wolności.

JF

ZŁAPANO KŁUSOWNIKA
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ZARYBIANIE SZCZUPAKIEM
Niedziela 27 kwietnia 2014 r. była dniem zarybień narybkiem szczupaka jezior 
w Okręgu. 
Kwoty zarybieniowe w poszczególnych Rejonach:
Brodnica, zarybiono 23 jeziora – 223.000 szt,
Chełmno, 6 jezior – 24.000 szt,
Chełmża, 5 jezior – 34.000 szt,
Golub Dobrzyń, 8 jezior – 41.000 szt,
Grudziądz, 5 jezior – 16.000,
Łasin, 20 jezior – 70.000 szt,
Nowe Miasto Lubawskie, 8 jezior – 105.000 szt,
Toruń, 5 jezior – 16.000 szt,
Wąbrzeźno, 8 jezior – 41.000 szt.

Jak poinformował Przewodniczący Rady Rejonu w Brodnicy Jerzy Fiołek o godz. 4.00
rano grupa wędkarzy ze wszystkich Rejonów Okręgu PZW Toruń zjawiła się w ZGW-R
w Grzmięcy po odbiór narybku. Dzięki kolegom, którzy wzięli udział w zarybieniach:
Janiszewski Stefan, Kowalczyk Andrzej, Jastrzębski Roman, Maroński Mirosław,
Dulnikowski Andrzej, Fijołek Jerzy, Lurka Jacek, Ignalewski Jacek, Ignalewski
Henryk, Tylicki Józef, Różalski Ryszard, Witkowski Jan, Jarzembska Marzena,
Jarzembski Marek, Prajs Zdzisław, Leszczyński Ludwik, Aleksandrowicz Leszek,
Wąsicki Cezary i Blinkiewicz Łukasz, proces zarybień przebiegł szybko i sprawnie. 

Przy okazji dokonano lustracji brzegów jezior. 
- Ledwo zaczął się sezon, a śmieci już co niemiara, np. brzeg  Jeziora Niskie Brodno, 
na odcinku od jazu do zatoczki znajdującej się w lesie w ubiegłym roku był wysprząta-
ny przez naszych wędkarzy. Teraz zalegają tam znaczne ilości różnych śmieci, nawet 
w pobliżu zacumowanych wędkarskich łodzi - powiedział Jerzy Fijołek.

opr. A.J.

W dniach 13-15 czerwca na jeziorze
Bartoszewice w miejscowości Ostrowo
(gmina Płużnica) Koło PZW przy SM „Na
Skarpie“ w Toruniu zorganizowało 
XI Otwarty Maraton Spławikowo
-Gruntowy.
Już w trakcie przygotowań pogoda nie
rozpieszczała uczestników: dwukrotnie
przeszła burza z deszczem i silnym wia-
trem, który powalił drzewo na samochód
Sędziego Głównego. 
O godzinie 19:00 rozległ się sygnał roz-
poczynający zawody. 
Maraton wygrała drużyna „NEXT“ 
z Torunia w składzie Zdzisław Lewan-
dowski, Krystian Lewandowski i Bartek
Makowski, która wynikiem 51.420 pkt.
pobiła dotychczasowy rekord maratonu.
II miejsce zdobyła drużyna z Czernikowa:
Grąbczewski Remigiusz, Usenko
Bohdan i Gajewski Marian - 22.345 pkt.
III miejsce -  „CSV GRUTA“: Kaniecki Se-
weryn, Tarniowy Wojciech i Lewando-
wski Andrzej - 18.345 pkt.
Największą rybę zawodów złowił kol.
Bartek Makowski.

Organizatorzy dziękują kol. Arturowi
Makowskiemu, właścicielowi sklepu węd-
karskiego „TROĆ“ z Torunia i kol. Jurkowi
Kisielewskiemu z Wąbrzeźna za wsparcie
rzeczowe oraz firmie „BAMIX“ Pani
Katarzyny Ohl z Torunia za przygotowanie
pysznego  posiłku.

Kapitan Sportowy Koła PZW przy 
SM „Na Skarpie“

Karol Makowski-Barański.

MARATON
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Jerzy Czerwiński 

kandydat na Burmistrza Chełmży

58 lat, żonaty, dwoje dzieci politolog, absolwent Uniwersytetu
Adama Mickiewicza  w Poznaniu. 
Od 1998 r. pełni funkcję burmistrza Chełmży.
Przez cztery kadencje wspierał Polski Związek Wędkarski.

Wojciech Kwiatkowski

kandydat do Rady Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu
Lista „Czas  dobrych gospodarzy“

Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
Bardzo doświadczony samorządowiec i doskonały organizator
posiada umiejętność optymalnego rozwiązywania problemów.
Wędkarz, zaangażowany w działalność PZW, wspiera inicjatywy
środowiska wędkarskiego, wspomaga Społeczną Straż Rybacką
rejonu Golub-Dobrzyń. 
Członek Koła Miejskiego PZW „Drwęca” w Golubiu-Dobrzyniu.

Szymon Zalewski 

kandydat na Wójta Gminy Świedziebnia

Wójt Gminy Świedziebnia od 15 października 2007 r. 

Jest członkiem Koła PZW w Górznie. Podejmuje szereg działań
inwestycyjnych na terenie gminy związanych z gospodarką
wodną. Dominującą inwestycją w tym zakresie zrealizowaną 
w 2014 r. jest „Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Księte”
polegająca na  budowie bystrotoku kamiennego na jeziorze.
Inwestycję wykonano w ramach realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka „Drwęca”, do którego Gmina Świedziebnia przystąpiła
z inicjatywy Wójta w 2009 r. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 420 801,79 zł, w tym 
dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007 – 2013” wyniosło 159 046,05 zł. 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu wody 
w jeziorze oraz zwiększenia retencji wód. 

Ponadto stworzy lepsze warunki do działalności rybackiej oraz
wykorzystania akwenu do celów turystycznych i rekreacyjnych.

okręg 1
poz. 1
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Jarosław Radacz 

kandydat na Burmistrza Brodnicy

Burmistrz Brodnicy w obecnej kadencji. Lat 51 

Wykształcenie wyższe - absolwent UMK w Toruniu, zawód: 
ekonomista. 
Każdego roku wspiera lokalne imprezy wędkarskie, m.in.
Wędkarski Dzień Dziecka, „Majówka”, zawody spławikowe 
o Puchar Burmistrza Brodnicy i inne. Na dogodnych warunkach
umożliwił korzystanie przez wędkarzy z położonych w obrębie
miasta stawów Ceglana i Cegielnia.

Jan Surdyka 

kandydat na Wójta Gminy Zławieś Wielka
Komitet Wyborczy Wyborców „Nowy Czas”

Wójt Gminy Zławieś Wielka

Lat 59, żona Wiesława, troje dzieci. 

W latach 1994 do 1998 radny gminy Zławieś Wielka; od 1998 
do 2010 r. radny powiatu toruńskiego; w latach 1998 do 2002
przewodniczący Komisji Rewizyjnej i członek Komisji
Infrastruktury Komunalnej; w latach 2002 do 2010 członek
Zarządu Powiatu oraz członek Komisji Rolnictwa i Komisji
Infrastruktury Komunalnej; w latach 2003-2010 Przewodniczący
Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Wędkarz, członek PZW.

Wędkarstwo było i jest moją pasją. Właśnie nad wodą, w ciszy 
i na świeżym powietrzu, w oczekiwaniu na dźwięk dzwonka 
założonego na szczytówkę, mam czas na analizę mojej pracy 
i dokonań.

Paweł Derlicki

kandydat do Rady Miasta Brodnica
z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Miasto

Brodnica

Magister ekonomii, Radny Rady Miejskiej w Brodnicy w  dwóch
kadencjach. 
Turysta i wędkarz. Startuję. Lubię dobrą pracę i jasne sytuacje.

Szanownych Wyborców proszę o okazanie mi zaufania przez
oddanie głosu. 

okręg 17
poz. 1
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Funkcjonowanie strefy profundalowej

Jeziora, w zależności od swej głębokości, 
charakteryzują się pewną strefowością. 
Strefa najbliższa brzegu, i równocześnie najpłytsza,
zwana jest litoralem. Przyjmuje się, że dolna granica 
tej strefy występuje tam, gdzie zaczyna ustępować
roślinność wodna. 

Najczęściej dochodzi ona do głębokości kilku metrów, jednakże
zdarza się, że w jeziorach mało żyznych, oligotroficznych, 
w których fitoplankton nie namnaża się obficie i nie ogranicza
dostępu światła do głębszych warstw, strefa ta może występo-
wać na głębokości kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów.
Poniżej litoralu zaczyna się strefa przejściowa, określana jako
sublitoral, gdzie często obserwuje się gwałtowny spadek dna.
Tutaj zauważalne jest znaczne nagromadzenie szczątków orga-
nicznych, które zostały wyprodukowane w litoralu, np. trudniej
rozkładalnych części roślin czy muszli mięczaków. 

Poniżej sublitoralu zaczyna się już właściwa strefa głębinowa
zwana profundalem, która obejmuje również przyległą do dna
warstwę wody. 
Najbardziej charakterystyczną cechą profundalu jest to, że świa-
tło słoneczne z reguły już tutaj nie dociera. Zatem, jest to strefa,
w której nie występują producenci, a jej funkcjonowanie opiera
się o zasoby, które zostały wyprodukowane w płytszych partiach
jeziora i w procesie sedymentacji opadły na dno. Jedynie 
w jeziorach o wysokiej przezroczystości wody (zwykle są to oli-
gotroficzne jeziora górskie) zdarza się, że dociera tu pewna por-
cja światła, co umożliwia rozwój niektórym roślinom, do których
najczęściej zalicza się mchy. W głębokich partiach jezior warun-
ki środowiskowe są o wiele mniej dynamiczne, w porównaniu 
z litoralem i sublitoralem, ponieważ wpływ czynników zewnę-
trznych, takich jak temperatura powietrza czy falowanie wiatro-
we, jest niemal nieodczuwalny. Temperatura wody w profunda-
lu jest niska i utrzymuje się w ciągu roku na stałym poziomie. 
W jeziorach głębokich strefy umiarkowanej jest to z reguły około
4oC, nieco płytsze warstwy mogą nagrzewać się latem do 
10-12oC. Mimo niskiej temperatury w profundalu utrzymują się
zwykle gorsze warunki tlenowe w porównaniu z płytszymi par-
tiami jezior. Wynika to z nagromadzenia na dnie dużych ilości
substancji organicznych, które podlegają rozkładowi i wobec
tego pochłaniają znaczące ilości tlenu. 
Ponieważ na większych głębokościach mieszanie się wód pod

CO KRYJĄ GŁĘBINY JEZIOR?

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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wpływem falowania wiatrowego nie
zachodzi, prowadzi to do deficytu tlenu, 
a nawet do całkowitego wyczerpania.
Szczególnie często takie zjawisko ma
miejsce w jeziorach eutroficznych, które
są w dużym stopniu obciążone materią
organiczną. Deficyty tlenowe mają wpływ
na kształtowanie się wielu parametrów
osadów i wody naddennej, przykładowo
powodują intensywniejsze uwalnianie
fosforanów zgromadzonych w osadach.
Mogą również negatywnie wpływać na
organizmy zamieszkujące tę strefę.

W typowym, pozbawionym światła pro-
fundalu występują tylko mikroorganizmy
oraz zoobentos zasiedlający osady denne.
Wraz z głębokością jeziora widać wyraźne
zmniejszenie się różnorodności gatunko-
wej bentosu, a także jego obfitości.
Zmiana ta może być łagodniejsza w zbior-
nikach mniej żyznych, gdzie natlenienie
głębszych warstw wody jest dobre, nie-
mniej jednak już w sublitoralu stwierdza
się ustępowanie wielu  gatunków. Tam
kończy się bowiem zasięg występowania
makrofitów i glonów, nie pojawiają się też
ślimaki płucodyszne, stadia imaginalne
pluskwiaków i chrząszczy, a także stadia
larwalne tych owadów, które wymagają
okresowego kontaktu z atmosferą, takich
jak np. komarowate. W profundalu liczba

gatunków i liczebność bentosu jest jesz-
cze mniejsza, w porównaniu z sublitora-
lem, i ściśle zależy od warunków tleno-
wych na dnie. Jeśli natlenienie jest dobre,
mogą tu występować jętki, wodopójki,
niektóre mięczaki (np. gałeczki), a także
larwy ochotkowatych i skąposzczety. 
W zbiornikach oligotroficznych spotykane
są niekiedy rzadkie gatunki reliktowe,
będące pozostałością dawnych epok geo-
logicznych, takie jak: Mysis (lasonóg,
podobny z wyglądu do krewetki), oraz
obunogi: Pallasea i Pontoporea. 
W wodach eutroficznych warunki tlenowe
są na ogół słabe, dlatego występują tu
bezkręgowce najbardziej odporne na defi-
cyty tlenowe, do których zaliczają się
ochotki, skąposzczety czy przezroczyste
larwy wodzieni. Przydenne braki tlenu 
są najbardziej ograniczającym czyn-
nikiem dla organizmów bentosowych.
Organizmy mniej odporne bezpośrednio
wymierają albo stają się mniej aktywne,
łatwiej dostępne dla drapieżników czy też
słabsze w procesach konkurencji. Toteż
niektóre organizmy bentosowe wykształ-
ciły pewne przystosowania, by zwiększyć
swoją przeżywalność w czasie deficytów
tlenowych. Niektóre z nich posiadają
hemoglobinę, barwnik, który umożliwia
skuteczne wiązanie tlenu i zapewnia
odpowiednią jego ilość w organizmie,

mimo niskiego stężenia w środowisku.
Przykładem są larwy ochotkowatych,
które w czasie deficytów tlenowych przy-
bierają w związku z tym czerwony kolor
ciała. 
Czasem tlen ulega wyczerpaniu tylko 
w cieniutkiej warstewce wody naddennej.
Niektórzy przedstawiciele fauny bentoso-
wej korzystają wówczas z tlenu znajdu-
jącego się nad tą odtlenioną warstwą
wystawiając z osadów koniec ciała (np.
rureczniki) lub też koniec rurki z wymu-
szonym przez nią przepływem wody
(ochotki). Bentos występujący obficie 
w osadach dennych może również nie
dopuszczać do tworzenia się deficytów
tlenowych w mikrowarstwie wody dzięki
swojej aktywności, powodując porusza-
nie osadów dennych, jednakże często
skutkiem ubocznym takich ruchów bento-
su jest zwiększone wydzielanie fosfora-
nów z osadów dennych.

Mimo trudniejszych do zniesienia warun-
ków środowiskowych bytowanie w pro-
fundalu może przynieść organizmom
pewne korzyści. Fauna bentosowa na
większych głębokościach jest zdecydo-
wanie mniej narażona na wyżeranie przez
ryby, ponieważ widoczność w tej strefie
jest gorsza w porównaniu z płytszymi,
prześwietlonymi partiami jeziora. Stąd też
niektóre gatunki wykazują tendencję do
migracji pionowych, aby uniknąć ataku
drapieżników: w dzień chronią się przy
dnie w profundalu, natomiast nocą
wędrują ku powierzchni, gdzie żerują na
zooplanktonie.

Strefa profundalowa głębokich jezior nie-
wątpliwie w mniejszym stopniu podlega
zmieniającym się warunkom środowiska
niż litoral i sublitoral, w związku z tym jest
również mniej podatna na degradację. 
Z drugiej strony, w głębinach gromadzi
się ogromna ilość materii organicznej,
która ulega rozkładowi i wymaga zna-
czących dostaw tlenu. Jest to zjawisko
naturalne, niemniej jednak proces dopły-
wu materii organicznej do dna został 
w ostatnich dziesięcioleciach zwielokrot-
niony w wyniku działalności człowieka 
i antropogenicznego użyźniania wód.
Możliwości mieszania się wód w głębo-
kich partiach jezior są bardzo ograniczo-
ne, zatem dostawy tlenu pochodzące 
z bardziej natlenionych warstw po-
wierzchniowych także są limitowane.
Dlatego też coraz częściej profundal jezior
staje się wyjątkowo nieprzyjaznym środo-
wiskiem życia, z utrzymującymi się długo-
trwałymi deficytami tlenowymi bądź też
miejscami, które są całkowicie beztleno-
we. Uwalnianie się produktów beztleno-
wego rozkładu materii organicznej: meta-
nu i siarkowodoru, które są toksyczne dla
większości organizmów, powoduje po-
wstawanie podwodnych pustyń beztle-
nowych i zamieranie życia biologicznego.
Odwrócenie tego procesu jest bardzo
trudne i zależy głównie od zatrzymania
nadmiernego dopływu materii organicz-
nej z zewnątrz, bądź też technicznego
natleniania strefy profundalu.

dr Magdalena Czarnecka

Literatura:
Kajak Z., 1998. Hydrobiologia – limnolo-
gia. Ekosystemy wód śródlądowych.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
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Bogdan Majczuk 

kandydat do Rady Miasta Brodnica

lat 65, wykształcenie wyższe, 
Ichtiolog, członek PTTK i Lokalnej Grupy
Rybackiej „Drwęca”. 
Hobby: fotografia, przyroda i turystyka.

Tatarak drobny „lisi ogon”
Acorus gramineus variegata)

BOGACTWO FLORY EKOSYSTEMÓW WODNYCH cz.II

Rośliny wodne strefy bagiennej (0 - 10 cm)

Gatunek byliny,
należący do rodzi-
ny tatarakowatych.
Jest najmniejszą
rośliną o pstrych,
charakterystycznie
pachnących kłą-
czach i liściach. Do-
rasta do około 30
cm. Posiada niepo-
zorne, zielonkawo-
brązowe zebrane
w kolby kwiaty.
Preferuje stanowi-
ska słoneczne oraz
gleby kwaśne. Jest
całkowicie odpor-
ny na przemarza-
nie i choroby.

Kaczeniec błotny biały (Caltha palustris Alba)
Gatunek rośliny należący do rodziny jaskrowatych. Posiada
owalne, ciemnozielone, błyszczące liście oraz duże z wyraźnym
żółtym środkiem, białe kwiaty. Preferuje stanowiska słoneczne,
lub lekko zacienione oraz środowisko lekko kwaśne. Rośnie na
wilgotnych łąkach, brzegach strumieni, w rowach i lasach łęgo-
wych. Kwitnie od marca do maja lub czerwca. Jest odporny na
przemarzanie, choroby, a także szkodniki.

Kosaciec żółty (Iris pseudacorus L.)

Gatunek byliny należący do rodziny kosaćcowatych. Posiada
duże, mieczowate, ciemnozielone, sztywne liście oraz bardzo
charakterystyczne dodające szczególnego uroku duże, żółte i
obfite kwiaty. Występuje na stanowiskach słonecznych, lub
lekko zacienionych oraz żyznym środowisku o lekko kwaśnym
odczynie. Jest odporny na przemarzanie, choroby i szkodniki.
Sadzony jako gatunek ozdobny w oczkach wodnych.

Pełnik europejski (Trollius europaeus L.)
Rodzaj roślin należący do rodziny jaskrowatych. Na każdej łody-
dze posiada od 2 do 3 dużych błyszczących kwiatów, dojrzewa-
jących stopniowo. Osiąga wysokość do 50 cm. Kwitnie od maja
do czerwca. Preferuje miejsca słoneczne i środowisko lekko
kwaśne, łąki bagienne lub górskie, torfowiska, bagienne lasy,
brzegi potoków, ziołorośla. Jest odporny na przemarzanie.
W Polsce występuje na całym obszarze w rozproszeniu.
cdn

Bartosz Kaszyński

Członek Polskiego Związku Wędkarskiego

okręg 7
poz. 1
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Międzynarodowe Spotkanie
Wędkarskie Dzieci i Młodzieży 

w Holandii
Ponownie w tym roku grupa dziesięcior-
ga dzieci reprezentujących Okręg PZW 
w Toruniu wzięła udział w Międzynaro-
dowym Spotkaniu Wędkarskim Dzieci 
i Młodzieży. Spotkanie odbyło się 
w dniach 17-20 czerwca w miejscowości
Appeltern w Holandii. 
Oprócz grupy z Polski uczestniczyły dzie-
ci i młodzież z Niemiec, Holandii, Czech
oraz Szwecji - łącznie ok. 100 osób.
Koszty podróży zostały częściowo pokry-
te przez Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Koordynatorem
imprezy był niemiecki Royal Fishing
Kinderhilfe. 
Uczestnicy spotkania mieli okazję dosko-
nalić techniki wędkarstwa spławikowego 
i muchowego pod okiem doświadczo-
nych instruktorów (łowiono karpie 
i pstrągi). Wieczorami młodzież uczestni-
czyła w spotkaniach integracyjnych,
zabawach przy ognisku - była także
wycieczka do parku zwierząt w Rhenen.
I choć nad wodą młodzi wędkarzy zacie-
kle rywalizowali o miejsca na podium,
najcenniejsza była wspólna zabawa, inte-
gracja, wymiana doświadczeń i nowe
międzynarodowe przyjaźnie.
Tekst i zdjęcia: Anita Zapart



W dniach 27.07-2.08.2014 r. odbył sie obóz młodzieży
szkolonej w szkółkach wędkarskich naszego okręgu 
w ktorym uczestniczyło 20 adeptów wędkarstwa.
Uczestników szkolono w dyscyplinach wędkar-
skich:spławik i rzuty. Poznawiali także inne dyscypliny
wędkarskie.
Program był realizowany przez instruktorów: rzuty 
- kol. Oliwer Klinger, spławik - kol. Andrzej Chyb.
Uczestnicy zdobywali m.in. umiejętność łowienia tycz-
ką, doskonalili technikę rzutów w trójboju, wiązali
sztuczne muchy.
Zwiedzili również rezerwat „Szumny Zdrój“.
Na zakończenie odbyły sie zawody spaławikowe 
i w trójboju.


