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Młodzież szkolona w szkółkach wędkarskich zajęła 
III miejsce w Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich. Zawody odbywały  się 
w Gdańsku, Błoniu (gdzie nasza drużyna zwyciężyła) 
i Wrocławiu.

Okręg toruński reprezentowali: Monika Merholc,
Kacper Kamiński, Łukasz Zaleśkiewicz, Michał
Beister, Michał Merholc oraz trenerzy: Piotr Kamiński,
Tomasz Merholc i Jakub Beister.

collage Magdalena Grunwald
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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 WODY

Panie Prezesie, od kilku lat Okręg toruński stał się największym
beneficjentem środków unijnych w Polskim Związku Wędkarskim.
Dzięki inwestycjom wydatnie zwiększyliśmy majątek Okręgu.

Trzeba pamiętać, że mamy ponad 14.000 ha wód, co oznacza, że na
każdego wędkarza przypada jeden hektar. Tak korzystnym przeliczni-
kiem nikt nie może się pochwalić. Jednak to generuje dość wysokie
koszty, dlatego bezustannie szukamy nowych dróg na ich obniżanie,
bo wiemy, że te pochodzące ze składek członkowskich mogą być nie-
wystarczające. 

Dlatego też wykorzystujemy środki unijne i inne. Jeśli otrzymujemy
dofinansowanie na poziomie 85 procent, to oznacza, że nasz wkład
to zaledwie 15% wartości inwestycji, to grzechem byłoby z takiej
możliwości nie skorzystać. A przecież mamy inwestycje dofinanso-
wywane w 100%. 
Przykłady tegoroczne (wykorzystanie dotacji PO RYBY 2007-13):
adaptacja budynku biurowego w Grzmięcy na ośrodek tradycji rybac-
twa i wędkarstwa (muzeum) 632.563,28 zł - dotacja 527.478, 79 zł;
budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Chełmżyńskim
334.316,26 zł, dotacja - 284.000 zł, budowa infrastruktury turystyczno-
wędkarskiej nad jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie
510.386,59 zł, dotacja - 433.828,60 zł, restytucja jesiotra ostronosego
i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja kujawsko-pomorskich
zasobów przyrodniczych 399.237,00 zł, dotacja Urzędu Marszał-
kowskiego - 339.351,45 zł. I wreszcie fotowoltaika umożliwiająca
dywersyfikację źródeł zasilania dla ośrodka wylęgu i podchowu
narybku oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego 230.000,00 zł, przy
100 % udziale - dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, nie licząc dofinansowania wędzarni w Grzmięcy
spełniającej wszelkie wymogi sanitarno-weterynaryjne.

Od 2009 roku wykorzystaliśmy z zewnętrznych źródeł finansowania
ponad 10 mln złotych. Stąd składamy podziękowania Narodowemu 
i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska, Ministerstwu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, władzom Samorządowym czy Lokalnym Grupom Działania
i Rybackim – za umożliwienie nam korzystanie z tych środków na
nasze potrzeby.

Skoro wędkarze powierzyli nam obowiązki zarządzania Okręgiem,
musimy starać się dla nich nie tylko o lepsze warunki wędkowania,
lecz także - wykorzystując tak korzystne subwencje - o powiększanie
naszego wspólnego majątku – a nie tylko liczyć na środki finansowe
od wędkarzy. I musimy się śpieszyć, bo nie wiemy, jak długo te środ-
ki z zewnątrz będą dostępne? 
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Wspomniał Pan o współpracy z Samorządem. Na czym ona
polega?

Przede wszystkim chciałbym podziękować wędkarzom, że 
w tegorocznych wyborach samorządowych poparli tych kan-
dydatów, którzy swoją przychylnością, a także działaniami 
i współpracą, pomagali nam w realizacji naszych celów. 
W tym miejscu szczególnie chce podziękować za poparcie
Pana Marszałka Piotra Całbeckiego, Pana Przewodniczące-
go Sejmiku Ryszarda Bobera, Prezydenta Torunia Pana
Michała Zaleskiego, Prezydenta Grudziądza Pana Roberta
Malinowskiego, a także wielu kandydatów na burmistrzów,
starostów i wójtów, radnych Samorządu Województwa,
miast, powiatów i gmin. 
Wszyscy oni wspierali w minionej kadencji wędkarzy np. dofi-
nansowując: zarybienia, zawody wędkarskie – także te mię-
dzynarodowe jak EUROPATREFF, szkółki wędkarskie,
Wędkarski Dzień Dziecka, społeczne straże rybackie, projekty
obywatelskie zgłaszane przez wędkarzy oraz współuczestni-
cząc w budowie infrastruktury nad jeziorami. 
Bez tej pomocy wiele naszych planów i zamierzeń nie mogło-
by zostać zrealizowanych. 

Ważne jest także i to, że w wielu powiatach i gminach człon-
kowie PZW weszli w skład władz samorządowych. Jest to
bardzo istotne, bo są to ludzie, którzy najlepiej rozumieją pro-
blemy wędkarzy. Jeden tylko przykład: w powiecie Golub-
Dobrzyń Starostą został członek PZW a jego zastępcą Prezes
naszego Koła, ponadto oprócz nich dwóch członków PZW
weszło do rady Powiatu. I to nie jest wyjatek…
W tym miejscu szczególne podziękowania należą się tym
członkom, którzy promując „naszych” kandydatów, angażo-
wali się bezpośrednio w ich nominację, np. odwiedzając
wyborców w domach. Działania naszych członków były sku-
teczne, bo w wyborach samorządowych kandydaci wspiera-
ni przez wędkarzy otrzymali znacznie więcej głosów niż czte-
ry lata temu. Warto też zauważyć, że w gminach należących
do Lokalnych Grup Rybackich, kandydaci wędkarzy na ogół
zwyciężali.

Wiele kontrowersji zrodziło postępowanie Towarzystwa
Przyjaciół Rzeki Drwęcy w sprawie tarła przeżyciowego
ryb.

Kolejny raz informuję, że Okręg jest zainteresowany tarłem
przeżyciowym troci i łososi. Zwracaliśmy się w tej sprawie 
o opinie do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,
do służb weterynaryjnych oraz do Rady Naukowej Zarządu
Głównego PZW. Wszystkie odpowiedzi były jednoznaczne:
metoda przynosi więcej szkody niż pożytku. Przypomnę, 
że nim otrzymaliśmy zakaz stosowania tarła przeżyciowego
37 tarlaków troci zostało poddanych tej metodzie. Uważam,
że tą sprawą winni zająć się naukowcy i przeprowadzić bada-
nia w zakresie tarła przeżyciowego ryb, nie tylko u ryb
hodowlanych, ale głównie „dzikich”.
Jako rybackiego użytkownika obowiązują nas roczne limity
zarybieniowe wynikające z operatów wodnoprawnych oraz
innych umów, z których wywiązywanie się jest obarczone
rygorem utraty wód. Dlatego musimy stosować zasady i pro-
cedury zarybieniowe opracowane przez Instytuty Naukowe 
i w pełni realizować zawarte umowy. Niewywiązanie się z nich
niesie za sobą poważne konsekwencje.

Na czym one polegają?

Okręg musi wywiązać się z kwot zarybieniowych. RZGW nie
interesuje w jaki sposób materiał zarybieniowy będzie pozy-
skiwany, ważne aby wskazana w umowie ilość ryb trafiła do
wody w określonym czasie. Dotychczas Okręg uzyskiwał ikrę
od tarlaków troci i łososi poławianych m.in. w Drwęcy. Ikra
trafiała do naszego Ośrodka Zarybieniowego skąd po inkuba-
cji i hodowli wylęgu narybek był wypuszczany do rzek. 

W bieżącym roku musieliśmy wstrzymać połów tarlaków 
w Drwęcy i tym samym nie dysponowaliśmy odpowiednią
ilością ikry. Dlatego, aby wywiązać się z umowy byliśmy zmu-
szeni zakupić materiał produkcyjny od hodowców zewnętrz-
nych. Są to nadprogramowe koszty, które znacząco obciąży-
ły budżet Okręgu. I które pod rygorem utraty zarybianych
wód musieliśmy ponieść. 

Ośrodek Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa w Grzmięcy

Pomosty wędkarskie nad Jeziorem Chełmżyńskim

Monitoring cyklu produkcyjnego jesiotrów

Ogniwa fotowoltaiczne
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9 lipca odszedł na zawsze

Eberhard Weichenhan

Jeden z inicjatorów powstania Landesanglerverband Brandenburg e.V. 
(Związku Wędkarskiego z Brandenburgii) w 1990 r., od początku jego Prezes.

Wieloletni członek Deutscher Anglerverband, członek prezydium 
Deutscher Fischereiverband (Niemieckiego Związku Rybackiego).

Wiele lat zabiegał o to, aby ułatwić polskim wędkarzom wędkowanie na wodach
Brandenburgii, czego owocem jest porozumienie polsko-niemieckie dotyczącego 

wzajemnego wędkowania, 
do którego dziś należą 2 Związki z Niemiec oraz 23 Okręgi PZW.

Przyjaciel Polski, zawsze życzliwy, pomocny, oddany wędkarstwu - porozumienie 
traktował jako ważną, oddolną inicjatywę poprawy stosunków polsko-niemieckich.

Wielokrotnie gościliśmy Go w Toruniu, wielokrotnie my byliśmy u Niego. 
Bo to nie była zwykła współpraca, to była prawdziwa wędkarska przyjaźń.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało
Głęboko zasmuceni działacze i wędkarze z Okręgu PZW w Toruniu

Nie ukrywam, że gdybyśmy wiedzieli, że nie będziemy mogli
pozyskiwać ikry tarlaków z Drwęcy ustalając wysokość składek
na rok 2015, być może musielibyśmy je podnieść, aby choć w
części rekompensować straty z tego tytułu. 

W imieniu wędkarzy deklarujemy i jesteśmy otwarci na wszel-
kie propozycje wspólnych działań na rzecz środowiska ze stro-
ny różnych organizacji, w tym również projektów dotyczących
rzeki Drwęcy. Jednak wszyscy musimy pamiętać że, to Okręg
ponosi odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje za właści-
wą gospodarkę rybacką na tym akwenie.

Panie Prezesie. W styczniu, na dorocznych targach „Zielony
Tydzień” w Berlinie odbędzie się dwudniowa konferencja 
pt. „Potencjał akwakultury i strategii rozwoju”. Organizatorem
Konferencji będzie, podobnie jak i w ubiegłym roku,
Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych.

Konferencja będzie poświecona głównie dwóm zagadnieniom:
restytucji jesiotra ostronosego oraz tematyce związanej z akwa-
kulturą, w tym również tej związanej ze zwiększaniem podaży ryb
jesiotrowatych oraz kawioru na rynek. 
W konferencji będą uczestniczyć członkowie HELCOM’u, organi-
zacji skupiającej przedstawicieli państw basenu Morza
Bałtyckiego.

W okresie nowego finansowania rybactwa w latach 2014-2020,
chcemy m.in. omówić strategię rozwoju akwakultury w krajach
Unii Europejskiej, w tym Polski i spróbować opracować kon-
cepcję działań marketingowych dla producentów rybackich. 

Nasz Okręg jest szczególnie zainteresowany współpracą w pro-
gramach restytucji jesiotra ostronosego. Liczymy tu, zwłaszcza
na, wiodące w tym zakresie w Europie, niemieckie ośrodki
naukowe, z którymi dotychczasową współpracę można określić
jako wzorcową. Ta współpraca dotyczy także Kanady skąd,
dopóki nasze tarlaki nie osiągną dojrzałości płciowej, kupujemy
ikrę tych ryb z tego kraju. Stąd obecność na Konferencji 
dra Cornela Ceapa, reprezentującego producentów kanadyjskich
jesiotrów, z którym nakreślimy program tej współpracy.

Ważnym zagadnieniem poruszanym na Konferencji będzie
omówienie spraw związanych ze szkodnikami ryb, m.in. kormo-
ranami, których stada zagrażają ichtiofaunie wielu krajów, powo-
dując straty w rybostanach. 
Chcemy przygotować odpowiedni dokument, aby przekonać
brukselskich urzędników do szybkiego zajęcia się tym proble-
mem.

Zainteresowanych zapraszamy na stoisko Organizacji
Producentów Ryb Jesiotrowatych w hali 11.2

Wędzarnia Basen z narybkiem Baseny z tarlakami jesiotrów
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Jesiotr ostronosy jest gatunkiem, który
wyginął w Polsce w wyniku zanieczysz-
czenia rzek, zabudowy hydrotechnicznej
uniemożliwiającej wędrówki tarłowe 
a także nadmiernych połowów, spowo-
dowanych popytem na smaczne mięso 
i kawior. Ostatniego jesiotra złowiono w
Wiśle pod Chełmnem w 1965. Ryba
ważyła 135 kg i miała blisko trzy metry
długości.

Mimo imponujących rozmiarów nie był to
egzemplarz największy, bowiem samice
tego gatunku osiągają wagę 350 kg przy
czterech metrach długości. Jest to ryba
długowieczna (do 80 lat), późno dojrze-
wająca płciowo (ok. 16 lat); średnie roz-
miary ocenia się na do 60 kg dla samców
i do 110 kg dla samic. Pokarm jesiotrów
ostronosach stanowi fauna denna, głó-
wnie mięczaki, skorupiaki, larwy owadów,
rzadziej drobne ryby.
Przez lata trwał spór wśród ichtiologów 
- czy gatunek ten był formą odrębną, czy
swoistą (bałtycką) formą, dość powszech-
nego jesiotra zachodniego? Spór czysto
teoretyczny, bowiem brakowało materiału

porównawczego. Jednak rozwój genetyki
sprawił, że środowiska naukowe w Pol-
sce, analizując zachowane egzemplarze
muzealne, wykluczyły zachodnioeuropej-
ski rodowód jesiotra ostronosego i ustali-
ły, że w Morzu Bałtyckim żył gatunek bar-
dzo blisko spokrewniony z rybami zasie-
dlającymi do dziś wschodnie wybrzeże
Kanady. Jest to właśnie jesiotr ostronosy,
któremu ewolucja „pomogła” rozradzać
się w zimnych wodach kanadyjskich rzek.
Co sprawia, że ryby te dobrze czują się 
w chłodnych rzekach dorzecza Bałtyku.

Na początku ostatniej dekady ubiegłego
wieku w Instytucie Rybactwa Śródlądo-
wego w Olsztynie rozpoczęto badania
mające na celu opracowanie technologii
chowu ryb jesiotrowatych w naszych
warunkach. Technologie te umożliwiły
wdrożenie w Polsce nowej gałęzi akwa-
kultury – produkcji ryb jesiotrowatych, do
celów konsumpcyjnych. 
Efektem tego jest rosnące zapotrzebowa-
nie rynku na mięso tych ryb, którego
podaż przekroczyła już poziom 350 ton
rocznie. Od kilku lat w Polsce produkowa-
ny jest także dobrej jakości kawior. 

Opracowane technologie stały się jedno-
cześnie bazą do prac nad restytucją jesio-
tra ostronosego w Polskich rzekach.
Materiałem wyjściowym była ikra jesiotra
ostronosego corocznie sprowadzana 
z Kanady.

W 2006 roku do prac włączył się Zakład Gos-
podarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmię-
cy, należący do Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu, który w tym
celu wybudował nowoczesny ośrodek
wylęgu i podchowu tego gatunku. W tym
samym roku przeprowadzono pierwsze,
eksperymentalne zarybienie rzeki Drwęcy
wyhodowanym w Polsce materiałem
zarybieniowym. 
Wpuszczenie materiału zarybieniowego
do rzek dorzeczy Wisły i Odry ma na celu
umożliwienie jego spłynięcia do Morza
Bałtyckiego, gdzie po kilkunastu latach 
i osiągnięciu dojrzałości płciowej ryby te
wrócą na tarło do miejsc ich wypuszcze-
nia. A zatem musi upłynąć jeszcze kilka
lat, aby można było z pełną gwarancją
mówić o odtworzeniu naturalnego cyklu
rozrodu i ich faktycznym powrocie do
naszych rzek.

RESTYTUCJA JESIOTRA 
OSTRONOSEGO W POLSCE
KRAJOWA PRODUKCJA RYB JESIOTROWATYCH

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Der Stör ist ein Art, der infolge der
G e w ä s s e r v e r s c h m u t z u n g ,
Verbauungen der Flüsse durch
Dämme, die eine Laichwanderung ver-
hinderten, sowie der intensiven
Fängen, in Polen ausgestorben ist. Der
letzte Weichselstör wurde 1965 in der
Weichsel unterhalb von Kulm gefan-
gen. Der Fisch wiegte 135 kg und war 3
Meter lang.
2006 arbeitete an dem
Wiedereinbürgerungsprogramm des
Störs Fischereibetrieb in Grzmieca mit,
das zu PZW Torun gehört. Für diesen
Zweck hat es eine moderne
Zuchtanlage gebaut.
Innerhalb von acht Jahren wurde die
Weichsel und Drweca mit über 370.000
St. der Störlarven besetzt.
Die Störproduzenten sind in Polen in
Organisation der Störproduzenten
zusammengeschlossen. 
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W przeciągu 8 lat prowadzenia pilotażowych zarybień do Wisły,
a głównie do Drwęcy wpuszczono ponad 370.000 sztuk wylęgu
i narybku jesiotra ostronosego o średniej masie od 5-7 g 
do ponad 2 kg.

Produkcję ryb jesiotrowatych w Polsce unifikuje stowarzyszenie
Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych w Toruniu.
Celem Organizacji jest tworzenie warunków dla wzajemnej
pomocy, współpracy i współdziałania, głównie w zakresie pro-
blemów finansowych, problemów z rynkami zbytu, przekształ-
ceń własnościowych, uzyskiwania certyfikatu jakości szkoleń.
Organizacja wspiera swoich członków w prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej; zwłaszcza w przystosowaniu produktów do
potrzeb i wymogów rynku, tworzeniu jednolitych zasad produk-
cji i systemu zarządzania jakością oraz działań stabilizujących
rynek. Dotyczy to głównie wdrażania zasad racjonalnej gospo-
darki rybackiej, poprawy warunków sprzedaży ryb, poprzez
m.in. optymalizację dystrybucji ryb i materiału zarybieniowego,
prognozowania produkcji, stabilizowanie podaży, ustalania reguł
zbytu, pomocy w modernizacji sprzętu i zasad produkcji.

W minionym roku członkowie OPRJ wyprodukowali ponad 250
ton jesiotrów konsumpcyjnych, głównie w trzech gatunkach:

jesiotr syberyjski (Acipenser baerii), jesiotr rosyjski (Acipenser
gueldenstaedti), i sterlet (Acipenser ruthenus) oraz hybrydy
tych ryb: jesiotr syberyjski – jesiotr rosyjski,  i bieługa – sterlet.
Oprócz produkcji konsumpcyjnej prowadzono chów narybku
tych gatunków a także materiału zarybieniowego jesiotra ostro-
nosego (Acipenser oxyrinchus) w celu restytucji tego gatunku 
w basenie Morza Bałtyckiego. 
Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych ściśle współpra-
cuje z Instytutem Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego 
im. Leibniza w Berlinie z którym współdziała przy restytucji
jesiotra ostronosego w Polsce.

Ważną składową działań OPRJ jest promowanie spożycia mięsa
ryb jesiotrowatych. Ryby te dopiero niedawno pojawiły się na
polskim rynku i wielu konsumentów niewiele wie o wysokiej
jakości tego produktu. Mięso jesiotrów jest pozbawione ości 
i zawiera dużo kwasów tłuszczowych wielonienasyconych,
korzystnie wpływających na obniżenie poziomu cholesterolu.
Bogate w białko mięso (do 20%) zawiera także dużą ilość nie-
zbędnych do życia aminokwasów.
Kawior jesiotrów produkowanych w Polsce jest cenionym i zna-
komicie przyswajalnym delikatesem o niskiej zawartości soli.
Także on jest bogaty w białka (do 26%), aminokwasy i tłuszcze
wielonienasycone.

Od kilku lat Organizacja uczestniczy w wielkiej, ogólnoświatowej
imprezie targowej w Berlinie. W odbywającej się corocznie w
styczniu wystawie „Grüne Woche” (Zielony Tydzień) uczestniczy
kilkadziesiąt państw z pięciu kontynentów, prezentując produkty
spożywcze i nowości ekologiczne. Podczas targów OPRJ orga-
nizuje, cieszące się dużym zainteresowaniem, międzynarodowe
konferencje rybackie. Prowadzone przez środowiska naukowe,
m.in. z Polski, Kanady, Niemiec, Rosji, Estonii, Litwy, Łotwy 
i Ukrainy wykłady i prelekcje stanowią podstawę do spotkań
roboczych, na których wymieniane są nie tylko doświadczenia
lecz także nawiązywane kontakty handlowe.

Opracowano na podstawie publikacji  „Rybactwo polskie, ryba-
cy, organizacje rybackie”.
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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  

od 65 roku życia, 
- kobiety  

od 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. Zarząd/Prezydium Data Godzina Temat Referują Miejsce 
posiedzenia

1. PREZYDIUM 31.01.2015 10:00 Podsumowanie zebrań sprawozdawczych       Przew.                Biuro Okręgu 
w Kołach.                                                     RadRejonów

2. ZARZĄD 21.02.2015 10:00 1/ Zatwierdzenie bilansu za 2014 rok. Skarbnik ZO TOW 
2/ Zatwierdzenie preliminarza dochodów Gł. Księgowa Wąbrzeźno

i wydatków na 2015 rok. Przew. OKR

3. PREZYDIUM 30.03.2015 15:30 Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej. Wiceprezes ds.   Biuro Okręgu
Zagospod. 
Wód

4. PREZYDIUM 27.04.2015 15:30 Praca z dziećmi i młodzieżą w Kołach Przewod.             Biuro Okręgu
i Rejonach. Rad Rejonów

5. PREZYDIUM 25.05.2015 15:30 Analiza ochrony wód. Wiceprezes ds.    Biuro Okręgu
ochrony wód

6. ZARZĄD 29.06.2015 15:00 1. Analiza realizacji uchwał Biuro ZO PZW TOW
XI Zjazdu Okręgowego PZW. Komisja Wąbrzeźno
2. Wykorzystanie środków Rozwoju
Unii Europejskiej w Okręgu. Regionalnego

7. PREZYDIUM 27.07.2015 15:30 Analiza działalności sportowej. Wiceprezes           Biuro Okręgu
ds. sportu

8. PREZYDIUM 31.08.2015 15:30 Propozycje opłat i zasad Skarbnik              Biuro Okręgu
wędkowania w 2016 roku. Prezes

9. PREZYDIUM 28.09.2015 15:30 Wytyczenie kierunków pracy w Okręgu Wiceprezes          Biuro Okręgu
w sporcie i pracy z dziećmi i młodzieżą. ds. sportu

Przewodniczący 
Rady 
ds. Młodzieży

10. ZARZĄD 24.10.2015 10:00 Opłaty i zasady wędkowania w 2016 roku. SkarbnikPrezes TOW 
Prezes                    Wąbrzeźno

11. PREZYDIUM 23.11.2015 15:30 Analiza ekonomiczna Okręgu w 2015 r. Skarbnik                Biuro Okręgu
Główna 
Księgowa

12. ZARZĄD 19.12.2015 10:00 Podsumowanie działalności Okręgu Prezes TOW
w roku 2015. i Wiceprezesi Wąbrzeźno

PLAN PRACY OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO w 2015 roku

Rejon  TORUŃ 2 MARCA 18 MAJA GODZ. 16:00 SIEDZIBA OKRĘGU PZW

Rejon  GRUDZIĄDZ 3 MARCA 19 MAJA GODZ. 16:00 KLUB „SKALA” GRUDZIĄDZ

Rejon  NOWE MIASTO LUBAWSKIE 4 MARCA 20 MAJA GODZ. 15:30 KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Rejon  BRODNICA 4 MARCA 20 MAJA GODZ. 17:30 KM BRODNICA

Rejon  WĄBRZEŹNO 5 MARCA 21 MAJA GODZ. 15:30 KM WĄBRZEŹNO

Rejon  GOLUB DOBRZYŃ 5 MARCA 21 MAJA GODZ. 17:30 KM GOLUB DOBRZYŃ

Rejon  CHEŁMNO 6 MARCA 22 MAJA GODZ. 16:00 KM CHEŁMNO

Rejon  ŁASIN 7 MARCA 23 MAJA GODZ. 8:00 Dom Kultury ŁASIN

Rejon  CHEŁMŻA 7 MARCA 23 MAJA GODZ. 10:30 KM CHEŁMŻA

PLAN POSIEDZEŃ RAD REJONÓW W I  PÓŁROCZU 2015 R.
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10 października w Stanicy Wędkarskiej w Wąbrzeźnie odbyło się
spotkanie wędkarzy z okazji 50 lat działalności przyzakładowego
Koła wędkarskiego, noszącego od 2005 roku nazwę
„WĘDKARZ”. W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezes Zarządu
Głównego PZW Dionizy Ziemiecki i Prezes Zarządu Okręgu
PZW w Toruniu Mirosław Purzycki, samorząd reprezentowali:
Wiceprzewodni-czący (obecnie Przewodniczący) Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober,
Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i Burmistrz
Wąbrzeźna Leszek Kawski.

Koło „Wędkarz“ oraz zasłużeni działacze Koła zostali uhonorowa-
ni odznaczeniami i wyróżnieniami PZW, a przyjaciele wędkarzy
m.in. przedstwiciele samorządu oraz współpracujące z Kołem
firmy „Ergis“ i Wąbrzeskie Zakłady Graficzne  otrzymali okolicz-
nościowe medale (na zdjęciach).

W swoim wystąpieniu Prezes Koła „Wędkarz” Zbigniew Pawlicki
powiedział m.in.:
To chlubny jubileusz, na który zapracowały pokolenia wędkarzy.
Są to m.in. koledzy: Jan Dziura - pierwszy prezes Koła,
Władysław Ślawski, Łucjan Sass, Waldemar Zarzycki,
Włodzimierz Lubomski, Andrzej Góralski, Andrzej Balicki, Leon
Wesołowski, Józef Minianecki, Teofil Filiński, Zygryd Morański
i Jerzy Fiałkowski. 
Tradycyjnie już od lat, zasadniczymi polami działalności koła są:

gospodarka rybacko wędkarska, gospodarka sprzętem pływa-
jącym, ochrona wód, działalność sportowo-rekreacyjna, praca 
z młodzieżą, prace społeczne, uczestnictwo w pracach rejonu 
i okręgu.
W ramach gospodarki rybacko-wędkarskiej dokonywane są
zarybienia jezior rejonu wąbrzeskiego. Dzięki temu zachowywa-
na jest równowaga biologiczna jezior, a różnorodność gatunków
ryb pozwala wędkarzom na urozmaicone połowy. W ramach
czynów społecznych wykonywana była również konserwacja
sprzętu pływającego, sprzątanie brzegów jeziora czy chociażby
wycinka trzciny. 
Z przyjemnością obserwujemy, że obok długoletnich członków
pojawiają się nowe twarze dzieci i młodzieży. Dla nich organizo-
wane są corocznie zawody z okazji Dnia Dziecka. Liczba dzieci
uczestnicząca w zawodach zawsze przekracza liczbę 100. W bie-
żącym roku Koło objęło patronat nad szkolnym Kołem
Ekologiczno-Wędkarskim przy Zespole Szkół w miejscowości
Zieleń gmina Wąbrzeźno. Patronat obejmuje działania i pomoc 
w dziedzinie wędkarstwa i ekologii. 
Koło „Wędkarz” przy spółce Ergis S.A. zrzeszające obecnie 312
członków jest drugim najliczniejszym Kołem w Rejonie wąbrze-
skim. W styczniu 2013 r., zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia Koła PZW „Wędkarz” oraz uchwałą Walnego
Zgromadzenia Koła PZW przy Wąbrzeskich Zakładach
Graficznych, nastąpiło połączenie kół. Obecnie liczebność koła
jest największa w historii koła.

JUBILEUSZ KOŁA „ W Ę D K A R Z ”
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Tradycyjnie już Wędkarski Dzień Dziecka w Wąbrzeźnie zgromadził ponad stu młodych pasjonatów wędkarstwa. Wśród nich 
zgłosiły się aż 22 dziewczynki. Organizatorzy, jak zwykle, stanęli na wysokości zadania: dzieci otrzymały 65 nagród, wszystkie też
otrzymały słodycze. Najlepszym nagrody wręczał Burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, który od wielu lat patronuje dziecięcemu
festynowi.
Organizatorzy dziękują sponsorom i wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej pięknej imprezy.

Nowy pomost
Grupa wędkarzy z górznieńskiego Koła PZW wyremontowała
pomost wędkarski na przystani wędkarskiej PZW, znajdującej się
nad Jeziorem Górzno. 
W pomoście, który był w stanie nienadającym się do użytku,
została wymieniona cała konstrukcja powyżej lustra wody.
Szacunkowy koszt remontu wyniósł ok. 5 tys. zł. Renowację

pomostu przeprowadzono dzięki pomocy: Okręgu PZW Toruń,
Burmistrza Miasta i Gminy Górzno, Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego SPSK, Zakładu Usług Komunalnych
Górzno, Ryszarda i Doroty Nawra, Sławomira Kwella i oczywi-
ście samych wędkarzy z koła Górzno, którzy poświęcili swój czas
na pracę przy naprawie.

J.F.
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zawarte w dniu 6.11.2014 r. we Władysławowie będące konty-
nuacją – uzupełnieniem Porozumienia zawartego w 2001 r. 
z późn. zm. a ostatnie z 22.11.2012 r. z późn. zm. pomiędzy orga-
nizacjami wędkarskimi:
Landesanglerverband Brandenburg e.V., Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommern, PZW Torun, PZW Bydgoszcz, PZW
Elbląg, PZW Gdańsk, PZW Gorzów Wielkopolski, PZW Jelenia
Góra, PZW Katowice, PZW Koszalin, PZW Lublin, PZW Olsztyn,
PZW Opole, PZW Nadnotecki-Piła, PZW Rzeszow, PZW
Sieradz, PZW Słupsk, PZW Szczecin, PZW Wroclaw, PZW
Zielona Gora, Gospodarstwo Rybackie PZW Suwalki – repre-
zentowane przez ZG PZW Warszawa, Okręg PZW Białystok,
Okręg PZW Kielce, Okręg PZW Poznań, Okręg PZW Zamość.

Niniejsze Porozumienie jest kontynuacją umowy z roku 2001.
Niemiecki Związek Wędkarski (DAV e. V.) i Polski Związek
Wędkarski (PZW) łączy od wielu lat przyjacielska współpraca. W
okresie zbliżania się narodów Europy, poszukiwania aktualnych
obecnie i w przyszłości odpowiedzi na istotne pytania z dziedzi-
ny ekologii, przedstawiciele obu Związków chcę skutecznie
reprezentować interesy swoich członków w utrzymaniu i two-
rzeniu możliwości i warunków do wędkowania, zgodnie z obo-
wiązującym prawem danego kraju, jak też współpracować w
utrzymaniu i ochronie środowiska, szczególnie zbiorników wod-
nych i rezerwatów z ich ichtiofauną i innymi gatunkami zwierząt,
a także roślinnością.
Wspólne wędkowanie na wodach należących do stron podpisu-
jących porozumienie tworzy przesłankę do jeszcze ściślejszej
współpracy Związków.

§ 1
Udzielenie zezwolenia na wędkowanie.
Niżej podpisani zobowiązują się do wzajemnego uznawania
członkostwa związków wędkarskich i do wystawiania na życze-
nie ich członkom zezwolenia na wędkowanie w użytkowanych
przez nich wodach.
Podstawę udzielania zezwolenia stanowią w każdym przypadku:
dokument tożsamości, dokument stwierdzający aktualne człon-
kostwo w związku, posiadanie ważnych znaków wędkarskich,
względnie dowód wniesienia opłaty wędkarskiej, jak i zezwole-
nie na wędkowanie obowiązujące na terenie działania organiza-
cji będących stronami Porozumienia.

§ 2
Zakres obowiązywania zezwoleń.
Ważność zezwolenia wędkarskiego obejmuje wyłącznie wody
będące w użytkowaniu Związku danego kraju i których aktualny
wykaz zostanie przekazany organizacjom wędkarskim będącym
w porozumieniu. Obowiązek znajomości zbiorników wodnych,
udostępnionych do wędkowania spoczywa na wędkarzu. Wody
krainy pstrąga i lipienia udostępnione są na specjalnych warun-
kach, obowiązujących w danym kraju, osobom posiadającym
zezwolenie na wędkowanie w tych wodach. Zezwolenie na węd-
kowanie na wodach krainy pstrąga i lipienia kosztuje 50% więcej
niż zezwolenie na pozostałe wody.

§ 3
Przepisy wędkarskie.
Uprawnienie do wędkowania musi być zgodne z przepisami
państwowymi i wewnętrznymi związku kraju gospodarza.
Wędkarz przyjezdny winien zapoznać się z obowiązującymi miej-
scowymi przepisami. Obowiązujące, aktualizowane przepisy
będą wymieniane pomiędzy krajami i udostępniane zaintereso-
wanym. Wykroczenia skutkują natychmiastowym, nieodwołal-
nym wstrzymaniem zezwolenia na wędkowanie. Odnośnie prze-
pisów kodeksu cywilnego i karnego – obowiązują one na zasa-
dach ogólnych.

§ 4
Uprawnienie do wędkowania.
Obydwa związki partnerskie wydają wspólne dwujęzyczne
zezwolenia wędkarskie. Są one ważne łącznie z dokumentem
własnego kraju, potwierdzającym uiszczenie składki rocznej.

§ 5
Prowadzenie dokumentacji.
Prowadzenie dokumentacji wydawanych zezwoleń na wędko-
wanie obliguje do odpowiedniej rejestracji zezwoleń i nadawa-
nia numeru bieżącego. Rozpowszechnianie zezwoleń należy do
organizacji wędkarskich będących stronami Porozumienia. Dane
osobowe wraz z adresem oraz nazwa Związku, do którego nale-

ży kupujący zezwolenie musza zostać wprowadzone do odpo-
wiedniej ewidencji. Przy zakupie zezwolenia należy przedłożyć
ważne dokumenty członkowskie odpowiedniego Związku.
Wykaz adresów punktów sprzedaży zezwoleń zostanie załączony
do tekstu porozumienia. Funkcje koordynatora pełni Okręg
Toruń. Pobiera on 5% od wpływów od sprzedaży zezwoleń.

§ 6
Podział dochodów z opłat.
Dochody z opłat ze sprzedaży zezwoleń na wędkowanie dzielo-
ne będą pomiędzy oba związki proporcjonalnie do ilości sprze-
danych zezwoleń. Dochody ze sprzedaży wędkarzom z Niemiec
przekazywane będą okręgom PZW, dochody ze sprzedaży węd-
karzom z Polski przekazywane do LAV e. V. Brandenburg.

§7
Wykorzystanie środków z opłat.
Wszystkie dochody wynikające z rozprowadzania w obu krajach
zezwoleń na wędkowanie, mają zostać wykorzystane wyłącznie
na cele zarybieniowe, wspólne programy czynnej ochrony ich-
tiofauny.

§ 8
Kształtowanie cen.
W celu umożliwienia wędkowania wielu członkom związków i
ułatwienia turystyki wędkarskiej, umożliwienia osobistego
poznania się rodzin nad wodami, kształtowania przyjaznej dla
cudzoziemców, otwartej na Europę atmosfery w naszych kra-
jach, ceny zezwoleń wędkarskich winny kształtować się odpo-
wiednio do możliwości i warunków socjalnych zainteresowa-
nych. Ceny będą corocznie uzgadniane między Związkami.
Opłata za rok wynosi 50 Euro, z tym, że od roku 2002 ustalono
obniżkę w wysokości 50% - opłata roczna wynosi 25 Euro.
Opłata trzydniowa wynosi 10 Euro, opłata jednodniowa – 5 Euro.
Osoby niezrzeszone w DAV e. V. i Okręgach Polskiego Związku
Wędkarskiego uczestniczących w niniejszym porozumieniu
płacą minimum 125 Euro za rok.

§ 9
Okres obowiązywania porozumień.
Porozumienie zostaje zawarte na dwa lata, począwszy od
01.01.2007 r., jako kontynuacja umowy z 2001 r. Przedłużane
będzie automatycznie na rok następny, jeżeli nie zostanie przez
partnera wypowiedziane pisemnie w przeciągu 6 miesięcy przed
upływem końca roku kalendarzowego.
Partnerzy zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia porozu-
mienia, jeżeli kontynuowanie jego będzie uniemożliwione przez
prawodawstwo państwowe danego kraju.

§ 10
Okres obowiązywania porozumień.
Niniejsze porozumienie może zostać rozszerzone na inne jed-
nostki organizacyjne Związków. Jednak rozszerzenie zależne jest
od zgody wszystkich uczestników będących aktualnie w
Porozumieniu. Wszelkie oświadczenia oraz zmiany i uzupełnienia
dotyczące niniejszego Porozumienia dokonywane będą pisem-
nie. Nieskuteczność któregoś z postanowień Porozumienia nie
narusza skuteczności pozostałych. Partnerzy zobowiązują się, że
w razie wystąpienia takiego przypadku do zastąpienia takiego
uregulowania postanowieniem prawnie skutecznym, możliwie
bliskim zamiarom stron podpisujących. To samo dotyczy przy-
padku wystąpienia jakichkolwiek luk nieprzewidzianych teraz 
w porozumieniu.

Niniejsze Porozumienie sporządzono w języku polskim i nie-
mieckim w 11 egzemplarzach.

Strona polska ustala podział środków z opłat za wędkowanie 
w następujący sposób: ZO w Szczecinie, Gorzowie
Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Zielonej Górze i proporcjonalnie
do powierzchni udostępnionych wód , przy zastosowaniu
współczynnika 1,3, a ZO Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk,
Nadnoteckiego-Piła, Włocławek, Wrocław i PRybackie Ruciane
Nida ze współczynnikiem 1,0.

POROZUMIENIE
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DAS ABKOMMEN
am 06. November 2014 in Władysławowo abgeschlossen, das
die Fortsetzung – Ergänzung des Anglerabkommens aus 2001
mit späteren Veränderungen ist, das letzte am 22.11.2012 mit
späteren Veränderungen zwischen Anglerverbänden:
Landesanglerverband Brandenburg e.V., Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommern, PZW Torun, PZW Bydgoszcz, PZW
Elbląg, PZW Gdańsk, PZW Gorzów Wielkopolski, PZW Jelenia
Góra, PZW Katowice, PZW Koszalin, PZW Lublin, PZW Olsztyn,
PZW Opole, PZW Nadnotecki-Piła, PZW Rzeszow, PZW
Sieradz, PZW Słupsk, PZW Szczecin, PZW Wroclaw, PZW
Zielona Gora, Gospodarstwo Rybackie PZW Suwalki – repre-
zentowane przez ZG PZW Warszawa, Okręg PZW Białystok,
Okręg PZW Kielce, Okręg PZW Poznań, Okręg PZW Zamość.

Die Mitglieder des Deutschen Anglerverbandes/DAV und des
Polnischen  Anglerverbandes PZW verbindet seit vielen Jahren
eine freundschaftliche Zusammenarbeit. In der Zeit des europäi-
schen Zusammenwachsens der Nationen, des Suchens nach
Antworten auf die drängenden Fragen der Gegenwart und
Zukunft, wollen die Angler beider Varbände ihren Beitrag zu
einer wirkungsvollen Interessenvertretung ihrer Mitglieder zur
Erhaltung bzw. Schaffung von Möglichkeiten und
Voraussetzungen der Ausübung aller Formen des waid und
hege gerechten Angelns sowie der Erhaltung und Pflege der
Natur, insbesondere der Gewässer,, der Hege der Fischbestände
unter Beachtung des Tier- und Artenschutzes, leisten.
Die verbandsübergreifende Nutzung der Angelgewässer durch
die Herausgabe einer gemeinsamen Angelberechtigung bildet
die Voraussetzung einer noch engeren Zusammenarbeit der
Verbände.

§1
Vergabe der gemeinsamen Angelberechtigung
Die Unterzeichner des Abkommens verplichten sich die
Mitgliedschaft im jeweilig anderen Verband anzuerkennen und
auf Wunsch die Angelberechtigung für die Gewässer ihres
Geschäftsbereiches auszustellen.
Grundlage für die Vergabe einer Angelberechtigung sind in
jedem Fall:
Der eindeutige Nachweis der persönlichen Identität, der
Nachweis der aktuellen Mitgliedschaft im eigenen Verband, der
Besitz des Fischerscheines bzw. der Nachweis der gezahlten
Fischereiabgabe sowie der Besitz der
Verbandsangelberechtigung, die im Geschäftsbereich der
Vertragspartner gültig ist.

§2
Geltungsbereich
Die Gültigkeit der Angelberechtigung bezieht sich auf die durch
den jeweiligen Verband verfügungsberechtige Wasserfläche ,
die durch das aktuelle Gewässerverzeichnis den
Partnerverbänden bekannt zu machen ist. Die Informationpflicht
obliegt dem Angelberechtigem Gast.
Salmonidengewässer  sind nur unter den Bedingungen bean-
gelbar, wie sie für Personen des jeweiligen Landes gelten, die
eine Angelberechtigung für diese Gewässer im eigenen Land
besitzen. Für diese Salmonidenangelberechtigung wird ein 50%
höherer Preis als für die Angelberechtigung für allgemeine
Angelgewässer erhoben.

§3
Angelordnung
Der Gebrauch derAngelberechtigung hat ausnahmlos unter
Beachtung der nationalen und regionalen Bestimmungen ver-
bandsinternenen Ordnungen des Gastlandes zu erfolgen.. Die
Informationspflicht über gültige Bestimmungen liegt beim
Gastangler. Zuwiderhandlungen haben den sofortigen ersatzlo-
sen Einzug der Angelberechtigung zur möglichen Folge. Zivil-
oder strafrechtliche Bestimmungen behalten ihre allgemeinen
Grundsätze.

§4
Angelberechtigung
Durch die Partnerverbände ist eine zweisprachige
Angelberechtigung herauszugeben. Sie ist nur Verbindung mit
dem, die Bezahlung des vollen Jahresbeitrages nachweisendem
Mitgliedsdokument des Heimatverbandes gültig.

§5
Nachweisführung
Die Nachweisführung über ausgegebeneAngelberechtigungen

ist durch entsprechende Registrierung und Nummerierung zu
gewährleisten. Der Vertrieb erfolgt durch die Anglerverbände,
die hier Vertragspartner sind. Die Käufer einer
Angelberechtigung sind in einer Liste mit Name ,Anschrift und
Verband zu erfassen. Beim Verkauf einer Angelberechtigung
müssen die gültigen Mitgliedsdokumente des jeweiligen
Verbandes durch den Käufer vorgelegt werden. Eine
Anschriftliste der Geschäftsstellen wird dem Abkommen als
Anlage hinzugefügt.
Die Funktion des Koordinators übernimmt der PZW Torun. Ihm
stehen dafür 5% der Gesamterlöse aus dem Verkauf der
Angelberechtigungen zu

§6
Einnahmen
Die Einnahmen aus dem Verkauf der Angelberechtigungen wer-
den proportional des Verkaufs der Berechtigungen an polnische
und deutsche  Verbandsmitglieder zwischen den
Partnerverbänden aufgeteilt. Erlöse aus dem Verkauf an deut-
sche Angler fliessen den PZW Verbänden zu, Erlöse die aus dem
Verkauf an polnische Angler resultieren, stehen dem LAVB zu.

§7
Verwendung der Einnahmen
Alle Einnahmen aus dem Vertrieb der Angelberechtigung in
beiden Ländern werden ausschliesslich für den Fischbesatz und
gemeinsame Programme zum Schutz der Ichtyofauna verwen-
det.

§8
Preisgestaltung
Um möglichst viele Verbandsmitglieder in die grenzüberschre-
itende Angelei einzubeziehen, damit den Tourismus zu fördern,
persönliches Kennenlernen am Gewässer zu ermöglichen, euro-
paprogressiven Atmosphäre in den Ländern beizutragen, macht
es sich erforderlich, sozialverträglich angepasste Preise für die
Angelberechtigung festzulegen.
Die Preise werden jährlich zwischen den Verbänden abge-
stimmt. Der Preis für eine Jahresangelkarte beträgt 50€, wobei
ab dem Jahr 2002 eine Preisminderung von 50% auf 25€ erfolgt.
Der Preis für eine 3-Tage- Angelkarte beträgt 10€, eine
Tageskarte 5€.
Personen, die nicht im LAVB des DAV e.V. organisiert sind,
zahlen für eine Jahresangelgenehmigung mindestens 125€.

§9
Gültigkeitsdauer der Abkommens
Das Abkommen wird für 2 Jahre, beginnend mit dem 01.01
2007, als Verlängerung des Vertrags aus dem Jahr 2001. Es ver-
längert sich automatisch um weiteres Jahr, wenn nicht mit einer
First von 6 Monaten vor Abschluss des Kalenderjahres die schri-
ftliche Kündigung eines Partners erfolgt.
Den Partnern steht ein ausserordentliches Kündigungsrecht zu,
wenn durch Veränderung der nationalen Gesetzgebung eine
Weiterführung des Abkommens unmöglich wird.

§10
Sonstige Regelungen
Dieses Abkommen kann durch andere Organisationsheiten der
Verbände erweitert werden. Die Erweiterung ist abhängig von
der Zustimmung aller Teilnehmer des Abkommens.
Alle Änderungen und Ergänzungen dieses Abkommens haben
schriftlich zu erfolgen.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Abkommens
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des
Abkommens nicht. Alle Partner verpflichten sich schon jetzt für
Diesen Fall, unverzüglich eine  rechtwirksame Regelung herbe-
izuführen, die dem verbandspolitisch gewolltem; der unwirksa-
men Regelung  möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt,
falls das Abkommen eine Rechtslücke enthält.
Dieses Abkommen ist in deutscher und polnischer Sprache for-
muliert und in 11 Exemplaren ausgefertigt.

Die polnische Seite legt die Teilung ihrer Einnahmen für
Angelberechtigungen folgender Massen fest:
Die Bezirkvorstände Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Jelenia
Góra und Zielona Góra erhalten ihren Anteil proportional zu ihrer
Gewässerfläche unter Anwendung des Koeffizienten 1,3.
Beim Bezirkvorstand Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Nadnotecki-
Piła, Włocławek,Wrocław und Fischereibetrieb Ruciane Nida
wird der Koeffizient 1,0 angewandt.
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Oczekiwania rybactwa i wędkarstwa
wobec nowej perspektywy finansowej -
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
na lata 2014-2020 - omawiane były pod-
czas konferencji, która odbywała się 25
lipca br. w sali Kolumnowej Sejmu RP.
Organizatorem „Dnia Rybaka i Wędka-
rza”, po raz kolejny, była Organizacja Pro-
ducentów Ryb Jesiotrowatych. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Polskiego Związku Wędkarskiego,
Związku Producentów Ryb oraz Polskiego
Towarzystwa Rybackiego. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  reprezentowa-
li:  Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke,
oraz dyrektor Departamentu Rybołów-
stwa Tomasz Nawrocki.

Konferencję otworzył Prezes Mirosław
Purzycki, który powitał gości i przybyłych
na konferencję przedstawicieli rybaków,
producentów i wędkarzy. Prezes wskazał
wyzwania jakie stoją przed środowiskiem
rybacko-wędkarskim, kładąc nacisk na
innowacyjność i zasady racjonalnej
gospodarki mające podstawowe znacze-
nie w nowym Programie Operacyjnym.

DZIEŃ RYBAKA I WĘDKARZA W SEJMIE
Wicemarszałek Sejmu RP Cezary Gra-
barczyk (obecnie Minister Sprawiedli-
wości w Rządzie RP), podkreślił, że trud
pracy rybaka to nie tylko połowy, ale
także praca na rzecz ochrony środowiska
i zachowywania zasobów ryb w akwe-
nach wodnych.

Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke przed-
stawił stopień realizacji PO Ryby 2007-
2013, na który przeznaczono 978,8 mln
euro.
Zwrócił uwagę, że ruszył on z dwuletnim
opóźnieniem, ale dzięki zaangażowaniu
wszystkich zainteresowanych dziś 93%
środków zostało zagospodarowanych, a
86% środków finansowych zostało już
wypłaconych.

- Polskie przetwórstwo ryb daje 0,7 PKB 
i jest jednym z najdynamiczniej rozwija-
jących się sektorów gospodarki – podkre-
ślił Sekretarz Stanu Kazimierz Plocke i za-
pewnił, że 100% środków finansowych 
z PO Ryby 2007-2013 będzie wykorzysta-
nych.

Odnosząc się do nowej perspektywy
finansowej na lata 2014-2020, minister
zwrócił uwagę, że jesteśmy pod
względem wielkości środków na politykę
rybacką na czwartym miejscu w Unii
Europejskiej, za Hiszpanią, Francją 
i Włochami. 
W sumie kraje UE otrzymają z tego fun-
duszu w tym okresie (lata 2014-2020) bli-
sko 5,75 mld euro, przy czym najwięk-
szym beneficjentem będzie Hiszpania,
której przypadnie ponad 1 mld 161 mln
euro. Na kolejnych miejscach plasują się:
Francja (blisko 588 mln euro), Włochy
(ponad 537 mln euro), Polska (ponad 531
mln euro), Portugalia (ponad 392 mln
euro) i Grecja (ponad 388 mln euro).
W rozbiciu na poszczególne lata na ten
rok przypada Polsce 72,8 mln. euro, na
2015 r. - 73,7 mln. euro, 2016 r. - 74,4 mln.
euro, 2017 r. - 75,6 mln. euro, 2018 r. -
77,3 mln. euro, 2019 r. - 77,9 mln. euro
oraz na 2020 r. - 79,3 mln. euro.

Parlament Europejski zatwierdził
Europejski Fundusz Morski i Rybacki na
lata 2014-2020 w kwietniu. Priorytetem
ma być wspieranie rybaków prowa-
dzących działalność na małą skalę, mło-
dych rybaków i rodzin rybackich. Z fun-
duszu będzie też udzielane finansowe
wsparcie dla hodowców, dzięki czemu
będą mogli oni zwiększyć konkurencyj-
ność i dotrzeć na nowe rynki.

Jak zastrzega KE, środki unijne nie będą
wydatkowane na budowę nowych sta-
tków rybackich ani na finansowanie
innych inicjatyw, które „przyczyniałyby
się do zwiększenia zdolności połowo-
wych“.
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Możliwe ma być natomiast dofinansowa-
nie trwałego zaprzestania działalności
połowowej poprzez złomowanie statków
rybackich. Dotyczyć ma to tych statków,
które należą do tego segmentu floty,
wobec którego stwierdzono brak równo-
wagi w stosunku do uprawnień połowo-
wych, którymi ta flota dysponuje. Pomoc
finansowa w tym zakresie ma być przy-
znawana do 31 grudnia 2017 r.

Ponadto w ramach wsparcia efektywno-
ści energetycznej i łagodzenia zmian kli-
matu, możliwe będzie uzyskanie wsparcia
na inwestycje w sprzęt lub inwestycje na
statkach rybackich, które mają na celu
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 
W tym zakresie będzie możliwe również
uzyskanie pomocy finansowej na wymia-
nę głównych lub dodatkowych silników.

Na realizację przedsięwzięć i inwestycji 
w zrównoważony rozwój rybołówstwa,
akwakultury i obszarów rybackich prze-
znaczona ma być z funduszu kwota 
w wysokości ok. 4,34 mld euro w całej
UE. Pozostałe środki finansowe przezna-
czone mają być na realizację przedsię-
wzięć w ramach: kontroli i egzekwowania
(580 mln euro), gromadzenia danych (520
mln euro), rekompensat dla regionów
najbardziej oddalonych (192 mln euro ),
dopłat do przechowywania (45 mln euro)
i zintegrowanej polityki morskiej (718 mln
euro).

Nowy Program Operacyjny Rybactwo 
i Morze będzie miał siedem priorytetów.
Łączna wartość środków unijnych i krajo-
wych – przeznaczonych na jego realizację
wynosi około 703 mln euro. 
Nowymi komponentami programu są:
rynek rybny, kontrola i egzekwowanie
przepisów, gromadzenie danych oraz zin-
tegrowana polityka morska.

- Będziemy wspierać te sektory, 
w których powstaną miejsca pracy opar-
te o nowe technologie produkcyjne –
zapewnił wiceminister Plocke i podkreślił
dużą rolę nauki w rozwoju tej gałęzi pol-
skiej gospodarki, powiedział Kazimierz
Plocke. 

Sekretarz Stanu zapowiedział także prze-
prowadzenie w końcu miesiąca konsulta-
cji w zakresie podziału środków i zaprosił
do nich wszystkie, uczestniczące w dzi-
siejszym spotkaniu organizacje.

Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackie-
go prof. dr hab. Tomasz Linkowski,
stwierdził, że Polska stoi w przededniu
nowej Wspólnej Polityki Rybackiej i śro-
dowisko IRM-u  oczekuje  radykalnej po-
prawy systemu zarządzania rybołów-
stwem.  Wymienił zagrożenia dla rybołów-
stwa. Za najważniejsze uznał tzw. rybo-
łówstwo bez odrzutów, które  oznacza, że
cały  połów będzie musiał  trafić do portu,
a rybak będzie skrupulatnie rozliczał się z
tego, co złowił oraz  problem zawłaszcze-
nia  obszarów połowowych przez  np.
skrajnych ekologów.  Problemem jest
również brak uregulowań prawnych.  

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Prze-
twórców Ryb Jerzy Safader poinformo-

wał, że w  Polsce przerabia się około
miliona ton ryb w skali roku, co przynosi
obroty rzędu 7 miliardów złotych; 60%
produkcji trafia na rynki Unii Europejskiej,
co daje Polsce 9 miejsce w rankingu prze-
twórstwa ryb w UE. 
Prezes wysoko ocenił współpracę
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Dzięki wsparciu w wysokości
430 milionów złotych producenci mogą
zakończyć wszystkie zaplanowane inwe-
stycje. Przypomniał też, że w przetwór-
stwie działa  270 zakładów z czego 250
ma uprawnienia  do eksportu na cały
świat.  

Prezes Zarządu Głównego PZW, Dionizy
Ziemiecki, zwrócił uwagę m.in. na pro-
blemy związane z migracją ryb dwuśro-
dowiskowych, wynikające z niezgodnego
z prawem zagradzania rzek oraz niedosta-
tecznej liczby dobrze funkcjonujących
przepławek. 

Poruszył kwestię szkód ekonomicznych 
i przyrodniczych czynionych przez kor-
morany oraz problemy z dojazdem do
jezior położonych na obszarach admini-
strowanych przez Lasy Państwowe.

dokończenie na stronie 18
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Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”,
promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na
rzecz ochrony środowiska. 
Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przed-
siębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów,
które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu 
środowiska naturalnego.
W tym roku odbyła się XIII edycja Konkursu, pod honorowym
patronatem, m.in. Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Ekolaury (i wyróżnienia) przyznawane są w dziewięciu 
kategoriach:
l gospodarka wodno-ściekowa,
l ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami,
l ochrona powietrza,
l odnawialne źródła energii,
l   ekoprodukt, zielone technologie,
l   edukacja ekologiczna,
l energooszczędność, efektywność energetyczna,
l ochrona przyrody,
l gmina przyjazna środowisku,
l całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu.

W tegorocznej edycji Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Toruniu otrzymał EKOLAUR przyznany przez Kapitułę
Konkursu w kategorii ochrona przyrody, za przedsięwzięcie
„Restytucja jesiotra ostronosego”. Nagrodę wręczono podczas
uroczystej gali w dniu 29 października w Katowicach. 

Kapituła doceniła wkład Okręgu w restytucję jesiotra ostronose-
go. Bardzo wysoko oceniono naszą współpracę z polskimi 
i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz samorządem woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego w zakresie badań nad jesio-
trem ostronosym, uczestnictwo w programie restytucji tego
gatunku w zlewni Bałtyku, budowę nowoczesnego ośrodka
wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy oraz zaangażowanie
Okręgu w zarybienia jesiotrem Drwęcy i Wisły.

AJ
Zdjęcia PIE

NASZ OKRĘG UHONOROWANY
EKOLAUREM
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14 czerwca 2014 odbyły się w Toruniu międzynarodowe, cyklicz-
ne zawody EUROPATREFF. Każdego roku zawody organizuje
inne państwo, w tym roku organizatorem był Okręg PZW 
w Toruniu.

W zawodach, które rozgrywano w dyscyplinach spławikowej,
spinningowej i rzutowej, uczestniczyli wędkarki i wędkarze 
z Polski, Niemiec i Litwy. Najwięcej zawodniczek i zawodników
startowało w łowieniu spławikowym na toruńskich Bulwarach. 

Natomiast najmłodsi wędkarze najliczniej uczestniczyli w dyscy-
plinie rzutowej, którą rozegrano na stadionie SM „Kopernik“ przy
ulicy Świętopełka w Toruniu.
Jednak nie wyniki były tu najważniejsze, bowiem EUROPATREFF
za swój główny cel stawia integrację środowisk wędkarskich 
z różnych państw. 
Tak było i tym razem: liczne spotkania w grupach dyskusyjnych
sprzyjały nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni.

EUROPATREFF

Zawody spinningowe 
BACHOTEK 2014
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Prezes Związku Producentów Ryb
Krzysztof Karoń przypomniał, że stawy
karpiowe doskonale wkomponowały się
w polską przyrodę. Tym samym w tych
niezakłóconych warunkach obie strony
(przyroda i producenci), odnoszą wza-
jemne korzyści, czego efektem jest
doskonały polski karp. 
Zakłócanie tego zrównoważonego
współistnienia może powodować ogrom-
ne szkody. A taka sytuacja nastąpiła w
związku ze zmianami prawa w zakresie
nieracjonalnej ochrony zwierząt szkodli-
wych dla rybactwa z jednoczesnym
utrudnieniem rybakom możliwości
ochrony ryb i obiektów, np. przed plagą
kormoranów, bobrów i innych. Rybacy
nie mogą akceptować wysokich kosztów
strat powodowanych przez zwierzęta
rybożerne oraz wyjadających pasze.
Straty te sięgają 127 milionów złotych
rocznie. 

dokonczenie ze strony 15 W okresie pięciu lat straty wyniosły 635
milionów złotych i o 44% przekroczyły
pomoc z EFR 2007-2013 dla gospo-
darstw stawowych. Straty są jeszcze
wyższe, ponieważ podany poziom nie
uwzględnia strat na jeziorach użytkowa-
nych rybacko. Jednak dobrą ilustracją
tego stanu rzeczy może być poziom odło-
wów: w roku 1988 wynosił 33 kg ryb/ha,
obecnie poniżej 10 kg/ha. 
Zmiana tej sytuacji jest konieczna i wyma-
ga nowych uregulowań prawnych, które
pozwolą przywrócić normalne warunki
istnienia populacji zwierząt na stawach i
jeziorach. W przeciwnym razie Państwo
powinno straty te wyrównywać.
Kolejnym problemem są: zniesienie
barier celnych i brak skutecznej ochrony
sanitarnej importowanych ryb, co już
skutkuje przywleczeniem do Polski choro-
by KHV.
Na zakończenie Prezes Krzysztof Karoń
przypomniał, że często zapomina się 
o bardzo pozytywnej roli wpływu stawów
na retencję wód w Polsce i stan polskiego
środowiska.

Prezes Polskiego Towarzystwa Rybackie-
go Marek Frelin zwrócił uwagę na sprze-
daż bezpośrednią ryb, która pozwoli na
uniknięcie częstokroć zbędnego łańcusz-
ka pośredników i obniży koszty dystrybu-
cji. Postulował o wzmocnienie prośrodo-
wiskowych i prospołecznych funkcji
gospodarstw rybackich, gdyż wartość
tych funkcji przewyższa obecnie wartość
produkcji ryb. Tym samym należy dążyć
do utrzymania stanu powierzchni stawów
– który jest największy w Unii
Europejskiej i zwiększenia dochodowości
gospodarstw rybackich. Stwierdził, że
harmonijny rozwój polskiej akwakultury
powinien pozwolić na niskointensywną
produkcję ryb w stawach ziemnych (karp
i inne), zintensyfikować produkcję ryb
łososiowatych, poprawić produkcję ryb
w systemach zamkniętych i wprowadzić
zasady racjonalnej gospodarki rybackiej.
Prezes Marek Frelin powiedział także, że
nowy Program Operacyjny powinien
zabezpieczyć inwestowanie pozwalające
osiągać zamierzone cele, uzależnić dofi-
nansowanie od powierzchni ewidencyj-
nej w przypadku produkcji ekstensywnej
oraz od produkcji i innych czynników przy
produkcji intensywnej. Program powinien
również umożliwić gromadzenie danych,
co zapewni transparentność produkcji.

Dużą niespodzianką było przybycie na
salę obrad 50-osobowej grupy dzieci 
i młodzieży ze szkółek wędkarskich
okręgu radomskiego PZW, które tego
dnia zwiedzały polski parlament i spotka-
ły się z Panią Ewą Kopacz, Marszałek
Sejmu RP (obecnie Premier Rządu RP).

o Szkółce Wędkarskiej,, Linek’’ 
ze S.P. w Wielkim Leźnie
Uczniowie ze Szkółki Wędkarskiej z S.P w Wielkim Leźnie posze-
rzają swoją edukacje z zakresu rybołówstwa i wędkarstwa 
w sposób bezpośredni, poprzez kontakt z pracą ludzi, związa-
nych z tą gałęzią gospodarki . 
W ramach projektu ,,Restytucja jesiotra ostronosego ” zwiedza-
li Zakład Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.
Ichtiolog p. Arkadiusz Mierzejewski przedstawił dzieciom krótki
film opowiadający historię całkowitego wyginięcia jesiotra
ostronosego oraz pozyskiwanie ikry z Ameryki Północnej i roz-
mnażanie tego gatunku w Gospodarstwie. Dzieci z ogromną
uwagą słuchały prelekcji, po której poszły zwiedzać baseny 
z młodym narybkiem oraz z dorosłymi okazami, które mogły
obserwować w wizjerach zamontowanych w basenach. 
Wielką atrakcją okazało się zwiedzanie ,,Ośrodka Tradycji
Rybactwa i Wędkarstwa’’.
Zgromadzone eksponaty w ciekawy sposób przedstawiał 
p. Krzysztof Kamiński. Szczególną uwagę dzieci zwróciło ogrom-
ne zdjęcie rybaków rzucających sieci i sposób ich rozkładania
oraz przypony w oryginalnym opakowaniu z lat 20. 

Nasza Szkółka roztoczyła opieką jeziora Wielkie i Małe Leźno.
Wiosną tego roku sprzątaliśmy nieczystości wokół jezior, gdzie
próbowaliśmy także naszych sił w łowieniu próbując nowy
sprzęt zakupiony przez PZW w Brodnicy oraz sponsorowany
przez p. Witolda Hołubka. 
Korzystając z zaproszenia p. Pawła Wiśniewskiego, opiekuna
Szkółki w Nowym Mieście Lubawskim mieliśmy okazję uczestni-
czyć w pikniku wędkarskim z grillem i kiełbaskami w Nielbarku. 
Jest to bardzo urokliwe miejsce z dogodnym dostępem do
łowienia zwłaszcza dla początkujących. 
Kształtowanie koleżeństwa, życzliwości i wrażliwości na piękno
przyrody oraz ekologiczne myślenie jest wartością nadrzędną.

JAK SIĘ EDUKUJEMY?
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Chciałabym, aby młodzi adepci szkółki wędkarskiej nie charak-
teryzowali się konsumpcyjnym stosunkiem do wędkarstwa,
aby kojarzyło im się z odpoczynkiem i relaksem wśród przyro-
dy, a możliwość zapewnienia niezapomnianych wrażeń dzięki
wędkowaniu niech będzie miłym dodatkiem .
Kończąc sezon ,,naukowo-wędkarski’’ odbył się szkolny kon-
kurs wiedzy ekologiczno-wędkarskiej. Zainteresowanie ze stro-
ny wszystkich dzieci było ogromne, jednakże członkowie
szkółki objęli prowadzenie. Nagrody w konkursie ufundowała
firma Elmech-fishing z Solca Kujawskiego.
Za co serdecznie dziękujemy. 

Dążenie do ukształtowania sylwetki ,,IDEALNEGO
WĘDKARZA’’, którego opisuje w swoim poradniku dla instruk-
torów p. Jan Wierzbicki jest celem, do którego należy dążyć.

Elżbieta Zabłocka

Dzień Dziecka w Łasinie
31 maja nad jeziorem Duże Zamkowe odbyły się zawo-
dy wędkarskie dla dzieci zorganizowane przez Zarząd
Koła Miejskiego w Łasinie, w których uczestniczyło 
73. dzieci i młodzieży z miejscowości Łasin, Szonowo,
Zawda, Zawdzka Wola, Jankowice, Mędrzyce, Słup, 
w tym sześcioro z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Wydrznie.
W kategorii dziewcząt do lat 10 wygrała Inga Weidner,
druga była Judyta Sternicka, trzecia Klaudia Dudek, 
a do lat 14 kolejność była następująca: Emilia
Sonnenfeld, Milena Żmijewska, Aleksandra Maksim. 
Wśród chłopców do lat 10 wygrał Maciej Filbrant, dru-
gie miejsce zajął Tymoteusz Ziętarski a trzecie Michał
Filbrandt. W kategorii do lat 14 zwyciężył Maciej
Sowiński, przed Igorem Bartkowskim i Kacprem
Krasickim.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy,
a puchar za największą rybę zdobył Igor Bartkowski
z Łasina. Wylosowano również nagrodę główną, którą
był rower. Szczęście uśmiechnęło się do Dawida
Borczucha. Wszyscy uczestnicy otrzymali paczki z przy-
borami szkolnymi oraz słodycze, a zawody zakończyło
wspólne grillowanie.
Organizatorzy serdeczne dziękują za pomoc i wsparcie
Witoldowi Sigurskiemu, Zdzisławowi Weidnerowi,
Pawłowi Filbrant, Eugeniuszowi Rutkowskiemu,
Piotrowi Jabłońskiemu, Zenonowi Rybińskiemu
i Stanisławowi Trojanowskiemu.

Cz.A.
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Jesienne porządki 
WEL 2014

Połączony ze sprzątaniem rzeki, spływ
kajakowy pod hasłem „Turysto szanuj śro-
dowisko” na rzece Wel odbył się 28 wrze-
śnia. Samorządy Gmin Grodziczno i
Nowe Miasto Lubawskie dostarczyły
worki na śmieci i wyznaczyły miejsca ich
składowania. Śmieci jest mniej niż w
poprzednich latach, jednak uczestnicy
zebrali kilkanaście worków różnych odpa-
dów. Nasza rzeka wygląda coraz czyściej,
uczestnicy spływu zobaczyli kawałek
ziemi nowomiejskiej z perspektywy Welu
– rzeki o zmiennym charakterze, od
łagodnej rzeczki do dzikiej, czasem przy-
pominającej górski potok w dżungli. 
Organizatorzy dziękują wójtom gmin
Grodziczno i Nowe Miasto Lubawskie
oraz Starostwu Powiatowemu w
Nowym Mieście za pomoc w organizacji
spływu.
Wielkie słowa podziękowania i uznania
dla wszystkich uczestników spływu,
którzy przybyli z różnych miast i zechcieli
poświęcić wolny czas na porządkowaniu
naszego pięknego, niepowtarzalnego
Welu.

Marek Połomski

Gatunek Rodzaj Sztuki Ilość (kg) Wartość (zł)

Boleń narybek letni 4900 979,92
Boleń narybek jesienny 1260,00
Brzana narybek jesienny 3000 3000,00
Brzana narybek wiosenny 6000 6600,00
Certa narybek letni 11000 3299,95
Certa narybek jesienny 109000 63140,00
Certa narybek wiosenny 77000 52360,00
Jaź narybek letni 15000 1350,00
Jaź narybek jesienny 632,00 8532,00
Jesiotr wylęg 34000 44200,00
Jesiotr narybek  0+ 112757 451028,00
Jesiotr narybek 1+ 6000 91200,00
Kleń narybek jesienny 34000 22100,00
Lin narybek jesienny 320,00 4800,00
Lipień narybek jesienny 1000 1200,00
Łosoś smolt 61000 122818,80
Pstrąg potokowy narybek wiosenny 32500 37537,50
Sandacz gniazda 18 11700,00
Sandacz narybek letni 1440000 138672,00
Sum dwulatki 300,00 5040,00
Sum kroczek 1520,00 25536,00
Szczupak wylęg 2475000 51975,00
Szczupak narybek letni 2970000 286011,00
Świnka narybek jesienny 69000 34500,00
Troć wędrowna wylęg 730000 58399,88
Troć wędrowna narybek letni 920000 184000,00
Troć wędrowna smolt 284000 702564,02
Węgorz szklisty narybek wstępujący 66000 47124,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZARYBIEŃ – RZEKI ZA 2014 ROK

Zarybiono łącznie na kwotę - 2 460 928,07 zł, w tym: wartość produkcji własnej - 525 585,00 zł, wartość zakupionego materiału przez
Okręg - 683 500,37 zł, środki z programu restytucji - 1 251 842,70 zł, środki z programu restytucji - 1 251 842,70 zł.
Łącznie wartość zarybień rzek i jezior: 3.075.546,32 zł
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Szczupak: narybek jesienny, razem 1173,00 kg.
Kamionki - 150,00, „Staw cegielnia“ - 20,00, Wieldządz - 42,00,
Chełmżyńskie - 216,00, Jeziorek - 10,00, Rudnik - 292,00,
Grabowiec - 20,00, Szczuka - 80,00, Zamkowe - 43,00, Handlowy
Młyn - 40,00, Owieczkowo - 40,00, Okonin - 40,00, Grodno Golub
- 110,00, Słupno - 40,00, Stawek - 10,00, Katlewo Golub - 20,00.

Szczupak: narybek letni, razem 710.000 szt.
Archidiakonka – 5000, Bachotek – 20000, Bielice – 2500,
Błonowo - 2000, Boguszewo – 2000, Chełmżyńskie – 45000,
Ciche – 35000, Czyste – 2000, Dębno Duże – 10000, Długie -
10000, Duże - 5000, Dźwierzno - 2000, Forbin - 10000, Frydek -
5000, Gajewo - 10000, Gawłowice - 2000, Głęboczek - 2000,
Głowin - 15000, Głuchowskie - 7000, Gołębiewko – Dąbrówka -
2000, Gorzechówko - 5000, Górzno - 2000, Grabowiec - 2000,
Grodno Golub - 5000, Gruta Duża - 5000, Gruta Mała - 2000,
Gubiny - 2000, Gutowo - 2000, Handlowy Młyn - 2000, Jeziorek
- 2000, Józefowo - 2000, Kamionki - 40000, Katlewo Golub -
2000, Kitnowo - 2000, Kneblowo - 5000, Kornatowskie - 5000,
Korza - 2000, Lekarty - 17500, Lisnowo - 2000, Łasin Duży
(Zamkowe) - 10000, Łasin Mały - 2000, Łąki Tabuła - 10000,
Łopatki - 2000, Małe Czyste - 5000, Małe Radowiska - 2000,
Mełno - 10000, Mieliwo - 25000, Mlewiec - 5000, Mlewo - 2000,
Nielbark - 10000, Niskie Brodno - 10000, Okonin - 10000,
Owieczkowo - 5000, Papowo - 5000, Płowęż - 10000, Płużnica -
2000, Przydwórz - 15000, Radomno - 10000, Retno - 10000,
Robotno - 10000, Rudnik Mały - 2000, Rynek - 5000, Rządz -
2000, Salno Duże - 5000, Salno Małe - 2000, Sitno - 5000, Skarlin
- 35000, Skępe - 5000, Słupno - 5000, Sosno Duże - 35000, Stara
Wisła - 2000, Starogrodzkie - 5000, Strażym - 15000, Szańce -
5000, Szańcowe - 2000, Szczuka - 5000, Szumiłowo – 5000,
Szwarcenowo - 5000, Święte - 2000, Tarpno - 5000, Wądzyń -
20000, Wieldządz - 5000, Wielkie Partęczyny - 45000,
Wierzchownia - 2000, Wilczak - 2000, Wysokie Brodno - 5000,
Zamkowe - 5000, Zawda - 2000, Żaleń – 2000.

Szczupak: wylęg żerujący, razem 9.877.500 szt.
Bachotek – 300000, Biedaszek – 37500, Bielice - 37500, Blizno -
150000, Chełmżyńskie - 300000, Chojno - 37500, Ciche - 375000,
Czortek - 37500, Dębno Duże - 75000, Dębno Małe - 75000,
Forbin - 75000, Frydek - 150000, Głowin - 375000, Gryźliny -
75000, Jakubkowo - 37500, Janówko - 75000, Jeleniec (Storlus)
- 75000, Jeziórko - 37500, Kakaj - 150000, Kamienny Most -
37500, Karaś - Tomaszek - 75000, Katlewo - 37500, Kiełpiny -
225000 , Kochanka - 75000, Kornatowskie - 37500, Księte -
150000, Kurzyny - 75000, Lamkowizna - 37500, Lekarty - 150000,
Lubek - 37500, Łąki - Tabuła - 150000, Łąkorek - 150000, Małe
Partęczyny - 75000, Mieliwo - 150000, Mierzyn - 37500,
Mierzyńskie - 37500, Młyńskie (Firlus) - 350000, Moszyska -
37500, Mozedel - 37500, Mroczno - 405000, Nielbark - 150000,
Niemczyk (Suszek) - 37500, Niemczyk - 37500, Niskie Brodno -
150000, Osetno - 37500, Ostrowite - 37500, Papowo - 37500,
Pawłówek - 37500, Piotrowice - 37500, Płociczno - 37500, Płowęż
- 150000, Przedsień - 37500, Przydwórz - 150000, Radomno -
150000, Retno - 75000, Robotno - 300000, Rynek - 150000,
Skarlin - 150000, Skrzynka - 75000, Sopień - 750000, Sosno Małe
- 150000, Sosno Duże - 375000, Stawek - 10000, Strażym -
225000, Studa - 37500, Szafarnia - 75000, Szwarcenowo -
337500, Tęgowiec - 75000, Warpalice - 37500, Wądzyń - 187500,
Wielki Głęboczek - 75000, Wielki Staw - 75000, Wielkie Leźno -
150000, Wielkie Partęczyny - 225000, Wólka - 37500, Wysokie
Brodno - 75000, Zamkowe - 150000, Zbiczno - 150000, 

Węgorz: narybek wstępujący, razem 289,00 kg.
Archidiakonka - 2,00, Bachotek - 12,00, Bielice - 1,00, Błonowo -
5,00, Boguszewo - 5,00, Chełmżyńskie - 45,00, Dębno  Duże -
7,00, Duże - 6,00, Dzikowo - 3,00, Gajewo - 5,00, Głęboczek -
1,00, Górsk - 7,00, Grodno Golub. - 2,50, Gruta  Duża - 5,00,
Gruta  Mała - 2,00, jezioro Łasin Mały - 5,00, jezioro Mroczno -
2,00, jezioro Szczuka - 11,00, Józefowo - 1,00, Kamionki - 20,00,
Kornatowskie - 11,00, Kuligi - 1,00, Lekarty - 1,00, Łasin  Duży
(Zamkowe) - 15,00, Mełno - 10,00, Mlewiec - 3,00, Nielbark 

- 4,00, Nogat - 5,00, Okonin - 5,00, Oleczno - 3,00, Owieczkowo
- 3,00, Papowo - 5,00, Przydwórz - 11,00, Robotno - 6,00,
Rogóźno - 1,00, Salno  Małe - 1,00, Salno Duże - 3,00, Skarlin -
12,00, Słupno - 2,50, Sosno Duże - 7,00, Szańcowe - 5,00,
Szumiłowo - 5,00, Święte - 5,00, Wichulec - 3,00, Wieldządz -
2,00, Wielkie Partęczyny - 3,00, Wilczak - 3,00, Zamkowe - 6,00.

Karaś złocisty: narybek jesienny, razem 204,00 kg.
Jeziora: Płociczenko - 30,00, Kochanka - 100,00, Wichulec -
24,00, Gorzechówko - 50,00.

Karp: dwulatki, razem 1528,00 kg.
Archidiakonka - 57,00, Bielice - 12,00, Dzikowo - 317,00, Frydek
- 70,00, Głuchowskie - 104,00, Gorzechówko - 45,00, Grabowiec
- 68,00, Grodno Golub. - 40,00, Gwiździny - 138,00, Kochanka -
30,00, Kuligi - 150,00, Owieczkowo - 70,00, Papowo - 100,00,
Pluskowęsy - 39,00, Słupno - 18,00, Staw Ceglana - 60,00,
Szczuka - 100,00, Zamkowe - 110,00. 
Kroczek - Józefowo - 100,00.

Lin: kroczek, razem 1319,00 kg.
Broch - 10,00, Gajewo - 85,00, Głuchowskie - 100,00, Gogoleniec
- 20,00, Grodno Golub - 100,00, Handlowy Młyn - 20,00, Jeziorek
- ,00, Katlewo Golub - 20,00, Lekarty - 70,00, Małe Czyste - 20,00,
Młyńskie (Firlus) - 15,00, Nielbark - 100,00, Okonin - 40,00,
Owieczkowo - 40,00, Papowo - 20,00, Parówka - 5,00, Skarlin -
72,00, Słupno - 45,00, Stara Wisła - 20,00, Starogrodzkie - 30,00,
Staw Ceglana - 10,00, „Staw cegielnia“ - 10,00, Stawek - 5,00,
Szańce - 150,00, Szczuka - 50,00, Trynki - 30,00, Wichulec -
40,00, Wielkie Partęczyny - 72,00, Zamkowe - 110,00.

Płoć: gniazda (ikra zaoczkowana), razem 492 szt.
Archidiakonka - 65, Błonowo - 5, Boguszewo - 12, Chełmżyńskie
- 15, Gawłowice - 20, Głuchowskie - 50, Gogoleniec - 17, Grodno
- 16, Gruta  Duża - 20, Gruta  Mała - 7, Gubiny - 14, Józefowo -
18, Kneblowo - 10, Kornatowskie - 18, Łasin Duży (Zamkowe) -
20, Łasin Mały - 5, Mełno - 25, Nielbark - 8, Nogat - 24, Orle - 7,
Pluskowęsy - 10, Płużnica - 10, Skarlin - 10, Starogrodzkie - 35,
Szumiłowo - 12, Szynwałd - 7, Święte - 7, Wieldządz - 10, Wielkie
Partęczyny - 10, Zawda – 5.

Sandacz: ikra zaoczkowana, razem 1.200.000 szt.
Archidiakonka – 200000, Chełmżyńskie – 200000, Goryń –
200000, Józefowo – 200000, Oleczno – 200000, Pluskowęsy –
200000.

Sandacz: narybek jesienny, razem 3826 szt.
Archidiakonka – 1285, Duże – 285, Kornatowskie – 400, Małe
Czyste – 400, Oleczno – 571, Papowo - 600, Zamkowe – 285.

Sandacz: narybek letni, razem 560.000 szt.
Archidiakonka - 10000, Bachotek - 40000, Bartoszewice - 30000,
Chełmżyńskie - 40000, Chojno - 30000, Cielęta - 20000, Czarne -
10000, Długie - 30000, Gajewo - 15000, Goryń - 30000, Grodno -
15000, Grzywienek - 15000, Linowiec - 10000, Marek - 10000,
Miałkusz - 2000, Nogat - 15000, Oleczno - 30000, Owieczkowo -
20000, Pluskowęsy - 10000, Płowęż - 50000, Retno - 30000,
Szczurkowo - 5000, Szwarcenowo - 20000, Szynwałd - 8000,
Święte - 20000, Wądzyń - 30000, Wichulec - 10000, Zawda –
5000.

Sielawa: wylęg, razem 9.200.000 szt.
Jeziora: Blizno – 100000, Salno Duże – 3500000, Łąkorek –
3600000, Zbiczno – 2000000.

Sieja: wylęg żerujący – razem 90.000 szt.
Blizno - 15000, Salno Duże – 15000, Łąkorek – 20000, Zbiczno -
40000.

Sieja: narybek letni, razem 71600 szt.
Salno Duże – 60000, Łąkorek – 60000, Zbiczno – 51600.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZARYBIEŃ – JEZIORA ZA 2014 ROK

Zarybiono łącznie na kwotę 614.618,25 zł; wartość produkcji własnej 426.078,50 zł. 
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Lp. Miejsce Omawiane zagadnienia Przygotowanie 
materiałów

1 Biuro Okręgu 1. Ustalenie Zespołu ds. kontroli sprawozdania finansowego Członkowie OKR
26.01.2015r (bilansu Okręgu za 2014 r)
Godz. 10:00 2. Kontrola dokumentacji finansowo-księgowej za listopad 2014 r.

3. Sprawy bieżące** w tym omówienie spostrzeżeń
z zebrań sprawozdawczych w Kołach Okręgu PZW

2 Biuro Okręgu 1. Omówienie wyników kontroli sprawozdania i zatwierdzenie Zespól kontrolujący
16.02.2015 r. protokołu
Godz. 10:00 2. * Członkowie OKR

3. Ustalenie Rejonu Ew. Kół PZW lub WWKS Członkowie OKR
Do objęcia kontrolą OKR w 2015 r.
4. ** Przewodniczący OKR

3. Biuro Okręgu 1. Omówienie sprawozdania z pracy OKR Sekretarz OKR
30.03.2015 r. za 2014 r. oraz ustalenie ostatecznej jego wersji. Członkowie OKR
Godz. 10:00 2. Preliminarz dochodów i wydatków Okręgu na 2015 r. Główny księgowy

3. * Członkowie OKR
4. ** Prezes ZO i Dyrektor

4. Biuro Okręgu 1. Zamierzenia inwestycyjne i remontowe na 2015 r Dyrektor Biura
27.04.2015 r. oraz źródła ich finansowania

10:00 2. Przygotowania do inwentaryzacji znaków wartościowych Główny księgowy
oraz ustalenie uczestnictwa OKR w jej przeprowadzeniu

3.* Członkowie OKR
4. Ustalenie zespołów OKR ds. kontroli zadań Członkowie OKR

inwestycyjnych za lata 2010-2014
5. ** Prezes ZO, Przewod. OKR

5. ZGW-R 1. Kontrola w zespołach Zakładu ZGW-R Grzmięca wg tematyki Członkowie OKR
Grzmięca ustalonej przez OKR

25.05.2015r. 2. Omówienie wyników kontroli przy współudziale z-cy dyrektora Członkowie OKR
Godz. 7:00 3. *

6. Biuro Okręgu 1. Omówienie wyników inwentaryzacji znaków wartościowych Księgowość Biura
29.06.2015r. wg stanu na dzień 30.04.2015r. i przedstawiciel OKR
Godz. 10:00 2. Informacja nt. wielkości zarybień wiosennych oraz źródła Zastępca Dyrektora

pozyskiwania narybku w porównaniu z 2014 r. Biura Okręgu
3. * Członkowie OKR
4. Przygotowanie materiałów z kontroli rozpoczętej Członkowie OKR

kwietniu dotyczącej inwestycji i remontów od 2010 r.
5.**

7. Biuro Okręgu 1. Omówienie projektu Statutu przygotowanego do Członkowie OKR
Nadzwyczajnego Zjazdu PZW

2. Realizacja preliminarza dochodów i kosztów Okręgu za I pół. 2015 r Główny księgowy
3.* Członkowie OKR
4.** Prezes ZO

8. Biuro Okręgu 1. Omówienie wyników kontroli objętego rejonu, Koła Zespół
28.09.2015r. i ewentualnie WWKS kontrolujący
Godz. 10:00 2. a/ Kontrola realizacji kosztów podróży i diet działaczy Członkowie OKR

oraz ich zgodności z wytycznymi.
b/ *

3. ** Przew. I czł. OKR

9. ZGW-R 1. Ustalenie wyników kontroli ośrodków w Montowie i Osieku. Członkowie OKR
Grzmięca Plan i realizacja zarybień jesiennych.

26.10.2015 r. 2. Omówienie wyników kontroli przy współudziale z-cy dyrektora Zespół Kontrolujący
Godz. 8:00 3. ** Przewodniczący OKR

10. Biuro Okręgu 1. Ustalenie ostatecznej wersji zagadnień do planu pracy OKR na 2016r. OKR
30.11.2015r. 2. Koszty oraz sposób wykorzystania środków  finansowych W-Prez ZO
Godz. 10:00 na działalność Społecznych Strazy Rybackich

3. * Członkowie OKR
4. ** jw.

11. Stanica PZW 1. Podsumowanie rocznej pracy OKR oraz roczne spotkanie OKR
Wąbrzeźno z działaczami Okręgu PZW

21/22.12.2015r. 2.** Członkowie 
Godz. 10:00 OKR

* kontrola dokumentacji finansowo-ksiegowej za poprzedni miesiąc, ** sprawy bieżace

PLAN PRACY OKR PZW w TORUNIU na rok 2015
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Mistrzostwa w Brodnicy
Dnia 14 września 2014 r. na jeziorami Głęboczek i Forbin odbyły
się Spinningowe Mistrzostwa Rejonu PZW Brodnica. 
W zawodach udział wzięło 13 wędkarzy. Łowiono głównie szczu-
paki i okonie. 

Mistrzem Rejonu został kol. Marian Dembek zdobywając 1200
pkt. (złowił także największą rybę zawodów – szczupak 58 cm),
wicemistrzostwo wywalczył kol. Maciej Szymański - 800 pkt.,
trzeci był kol. Andrzej Malinowski - 410 pkt. 

J.F.

Puchar Burmistrza
W niedzielę 6 lipca, na Jeziorze Wielki
Głęboczek odbyły się wędkarskie zawody
spławikowe z cyklu Grand Prix o Puchar
Burmistrza Brodnicy. 
Zawody te zostały rozegrane w jednej
turze i wzięło w nich udział 22 wędkarzy 
z Okręgu PZW Toruń. 
Najlepszy okazał się Karol Makowski,
drugi był Grzegorz Konera, trzeci Marek
Rytka – wszyscy złowili ponad 5 kg ryb.
Największa ryba padła łupem drugiego 
w klasyfikacji końcowej Grzegorza Ko-
nery - leszcz 34,5 cm.
Po zważeniu wszystkie ryby wróciły do
wody. Zawody o Puchar Burmistrza są
rozgrywane od 30 lat. 
Zapraszamy serdecznie wędkarzy w przy-
szłym roku na XXXI edycję zawodów.

J.F.

Zawody spławikowe
Koła PZW Grążawy i Górzno zorganizo-
wały Otwarte Spławikowe Mistrzostwa
Rejonu, które odbyły się nad jeziorem
Wielki Głęboczek w niedzielę 15 czerwca
2014 r. Startowało 10 trzyosobowych dru-
żyn i samodzielnie dwie osoby (w tym
jedna kobieta).
Drużynowo zwyciężyła Brodnicka Liga
Spławikowa -16 pkt, druga była drużyna
brodnickiego Koła Miejskiego - 21 pkt, a
trzecie miejsce zajęła druga drużyna Koła
„Wiarus” - 23 pkt, czwarta była drużyna
„Wiarus I”, piąta - Sekcja Koła Miejskiego
z Pokrzydowa, szósta - Radzyń
Chełmiński. 
Indywidualnie najlepszy okazał się
Dariusz Czaja - bezkonkurencyjny w obu
turach, drugi był Paweł Chabowski, trze-
ci - Jacek Gerka. Jedyna startująca pani -
Katarzyna Bodnar w końcowej klasyfika-
cji wyprzedziła 10. Zawodników i zdobyła
puchar w kategorii kobiet. 

Startowała również drużyna juniorów z
Koła „Wiarus” w składzie: Kamil Malino-
wski, Kacper Malinowski i Tomek Dziak. 
Największą rybę (leszcz - 32,5 cm) złowił
Grzegorza Kalisz. 

Ryby po zważeniu wróciły do wody. 
Puchary i upominki ufundował Rejon PZW
Brodnica, a nagrodę za największą rybę
ufundował sklep wędkarski Marka Rytki.

Jerzy Fijołek
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z dnia 23 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 94/2014
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 19/2014 Prezydium z 22.03.2014r. akceptującą
zakup od Zarządu Głównego PZW samochodu m-ki Volkswagen
Passat Var.GP 1,8T za kwotę 8,000,01 zł z przeznaczeniem dla
ZGW-R Grzmięca. 

Uchwała nr 95/2014
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptu-
je uchwałę nr 20/2014 Prezydium z 22.03.2014r. wyrażając zgodę
na przedłużanie i zawieranie umów dzierżawy na wody i grunty
z jednostkami państwowymi, samorządami lub innymi podmio-
tami – upoważniając Prezesa oraz innych członków ZO – zgodnie
ze Statutem, do ich podpisywania. 

Uchwała nr 96/2014
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu akceptu-
je uchwałę nr 21/2014 Prezydium z 22.03.2014r. uznając na pod-
stawie przedstawionych dokumentów, że Kolega Jan Słoma
posiada co najmniej 40-letni staż w Polskim Związku
Wędkarskim. 

Uchwała nr 97/2014 
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu przyjmu-
jąc uchwałę nr 22 i 23 /2014 Prezydium z 28.04.2014r. uchwala
na rok 2014 na wniosek Rady ds. Młodzieży, z przeznaczeniem
na działalność z młodzieżą następujący podział środków:

1. Liga Młodzieży Szkolonej (2 imprezy) - 1.400,00 zł,
2. Olimpiada Okręgowa 1 000,00 zł,
3. Olimpiada Ogólnopolska (3 imprezy) - 9.000,00 zł, 
4. Szkolenie instruktorów w Okręgu i ogólnopolskie - 500,00 zł,
5. Dotacje do szkółek - 8.600,00 zł, 
6. Szkolenie młodzieży na szczeblu Okręgu - 300,00 zł. 
Razem: 20.800,00 zł. 

Dotacje dla szkółek ekologiczno-wędkarskich działających 
w Okręgu w kwocie 8.600,00 zł zostają podzielone zgodnie z
załącznikiem nr 1 do uchwały. 

Uchwała nr 98/2014 
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 24/2014 Prezydium z 28.04.2014r. przyjmując
następujący podział środków na zarybienia dla Kół – opiekunów
wód na rok 2014 :

1. Rejon Chełmża 8.000,00 zł
2. Rejon Łasin 16.500,00 zł
3. Rejon Golub-Dobrzyń 14.000,00 zł
4. Rejon Toruń 22.350,00 zł
5. Rejon Wąbrzeźno 8.000,00 zł
6. Rejon Chełmno 9.000,00 zł
7. Rejon Nowe Miasto Lubawskie 10.000,00 zł
8. Rejon Brodnica 10.500,00 zł
9. Rejon Grudziądz 6.000,00 zł
RAZEM 104.350,00 zł

Dodatkowo zarybione zostaną jeziora Skarlin, Bachotek,
Przydwórz (Wieczno Płn.) oraz Chełmżyńskie w kwocie po
2.000,00 zł na każde jezioro (węgorz).

Uchwała nr 99/2014 
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 25/2014 Prezydium z 28.04.2014r. wyrażając
zgodę na zaciągnięcie pożyczki na zarybienia rybami drapieżny-
mi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 520.000, zł, upoważnia-
jąc do jej podpisania V-ce Prezesa Witolda Hołubek i Skarbnika
Zbigniewa Tyde. 

Uchwała nr 100/2014
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 26/2014 Prezydium z 28.04.2014r. akceptując
sprzedaż samochodu VW Transporter o numerze rejestracyjnym
NMX747, użytkowanego przez Społeczną Straż Rybacką Nowe
Miasto Lubawskie za kwotę brutto 5.400,00 zł. 

Uchwała nr 101/2014 
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 27/2014 Prezydium z 28.04.2014r. akceptując
zakup samochodu TATA Safari dla Społecznej Straży Rybackiej
Rejonu Nowe Miasto Lubawskie za kwotę 19 400,- zł. 

Uchwała nr 102/2014 
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 28/2014 Prezydium z 28.04.2014r. akceptując ko-
szty remontu pomostu na jeziorze Górzno do kwoty 2.700,00 zł. 

Uchwała nr 103/2014
Na podstawie §47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu zatwier-
dza uchwałę nr 29/2014 Prezydium z 28.04.2014r. akceptując
zakup 104 programów komputerowych do obliczania wyników
na zawodach Okręgu i Kół w dyscyplinie spławikowej, spinnin-
gowej, podlodowej, rzutowej i muchowej na kwotę 1.800,00 zł
brutto. 

Uchwała nr 104/2014
w sprawie nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz 
Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu Koła nr 34 w Świeciu n/Osą
przyznaje odznakę Wzorowy Młody Wędkarz następującym oso-
bom: Patryk Droszczak, Martyna Gurak, Eryk Jarosz, Michał
Knapp, Szymon Knozowski, Jan Pawłowski, Jarosław
Udziński, Mateusz Zabroń.

Uchwała nr 105/2014
Zarząd Okręgu akceptuje przystąpienie do przetargu ustnego
nieograniczonego ogłoszonego przez Agencję Nieruchomości
Rolnych w Bydgoszczy na dzierżawę :

a/ niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie
Świerkocin – działka nr 363/3, KW nr TO1U/00002377/8 o pow.
2,6200 ha – zgodnie z ogłoszeniem nr
BY.SGZ.ŁY.4243.134.3.2014.ZS

b/ niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie
Świerkocin – działka nr 363/2, KW nr TO1U/00002377/8 o pow.
1,8300 ha – zgodnie z ogłoszeniem nr
BY.SGZ.ŁY.4243.133.2.2014.ZS 

upoważniając -Prezesa oraz innych członków Zarządu Okręgu 
– zgodnie ze Statutem, do podjęcia wszelkich czynności z tym
związanych. 

Uchwała nr 106/2014
Zarząd Okręgu akceptuje decyzję Prezesa ZO z 11.06.2014r.usta-
lającą w roku 2014 dla sędziów sportowych diety obowiązujące
w Okręgu PZW Toruń, w sposób następujący: 

1/ Zawody ogólnopolskie – dotyczące: GP Polski, Mistrzostw
Polski, Puchar Polski, zawody eliminacyjne do GP Polski oraz
międzynarodowe:
a/Sędzia główny do         130,00 zł za turę,
b/Sędzia sekretarz do      100,00 zł za turę,
c/Sędzia sektorowy do      70,00 zł za turę,
d/Pozostali sędziowie do   50,00 zł za turę.

2/ Zawody okręgowe – dotyczące: Mistrzostw Okręgu, 
GP Okręgu:
a/ Sędzia główny do          80,00 zł,
b/Sędzia sekretarz do        60,00 zł,
c/ Pozostali sędziowie do  40,00 zł.

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU 
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Diety w zawodach mogą być przyznane w miarę możliwości
finansowych organizatora, po ich uwzględnieniu w zatwierdzo-
nych preliminarzach danych zawodów.
W/w zasady obowiązują od dnia 1 czerwca 2014 roku. 

Uchwała nr 107/2014 
Zarząd Okręgu nadaje n/w osobom uprawnienia Instruktora
szkolenia młodzieży wędkarskiej:

1.  Brzezińska Małgorzta;
2.  Brzeziński Sławomir;
3.  Beister Jakub;
4.  Barczak Jacek;
5.  Mercholc Tomasz;
6.  Stajszczak Henryk;

7.  Sołtysiak Artur;
8.  Szczęsny Maciej;
9.  Wąsewicz Michał;
10. Zagrabski Roman;
11. Zieliński Krzysztof. 

Uchwała nr 108/2014
Zarząd Okręgu postanawia wystąpić z wnioskiem do Prezydium
Zarządu Głównego w sprawie nadania uprawnień Inspektora
szkolenia młodzieży wędkarskiej n/w osobom: 
1.  Wechman Małgorzata,
2.  Grunwald Krzysztof,
3.  Kamiński Piotr,
4.  Pudlewski Romuald. 

z dnia 18 października 2014 roku

Uchwała nr 109/2014
Na podstawie § 47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW
Toruń zatwierdza uchwałę nr 30/2014 Prezydium Zarządu
Okręgu z 28.07.2014r. ustanawiającą hipotekę na nieruchomości
gruntowej będącej własnością Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu – jezioro Korza, położonej w m. Mlewo,
gm. Kowalewo Pomorskie; obejmującej działkę nr 61/1 o pow.
11,34 ha; KW TO1G/00015464/6 prowadzona przez Sąd
Rejonowy w Brodnicy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu-
Dobrzyniu do kwoty 734 tyś. zł ( słownie : siedemset trzydzieści
cztery tysiące zł 00/100 ) na zabezpieczenie spłaty pożyczki,
odsetek, kosztów na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uchwała nr 110/2014
Na podstawie § 47 ustęp 1 Statutu PZW, Zarząd Okręgu PZW
Toruń zatwierdza uchwałę nr 31/2014 Prezydium Zarządu
Okręgu z 28.07.2014r. przedłużając na wniosek Koła PZW nr 67
w Złejwsi Wielkiej w oparciu o „Porozumienie – regulamin opie-
kuna łowiska” opiekę w/w Koła nad jeziorem Kozielec do
31.12.2017 roku. 

Uchwała nr 111/2014
Zarząd Okręgu akceptuje zakup samochodu m-ki Suzuki Grand
Vitara z przeznaczeniem dla Społecznej Straży Rybackiej Rejonu
Brodnica za kwotę 23.143,73 zł.

Uchwała nr 112/2014
Zarząd Okręgu zatwierdza wydanie w roku 2014 łącznie 429
„zezwoleń za szczególne zasługi”, w tym dla Społecznej Straży
Rybackiej 108 zezwoleń.
W roku 2014 wydano 121 zezwoleń dla osób odznaczonych złotą
odznaką PZW z wieńcami. 

Uchwała nr 113/2014
Na podstawie § 46 ustęp 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu wyraża
zgodę na zaciągnięcie kredytu w Banku Spółdzielczym w wyso-
kości do 350 tyś. zł 

Uchwała nr 114/2014
Na podstawie § 46 ustęp 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchwa-
la na rok 2015 „Wysokość składek członkowskich okręgowych –
na wędkowanie na wodach Okręgu PZW Toruń” – wg załącznika
do uchwały.

Uchwała nr 115/2014
Na podstawie § 46 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchwala na rok
2015 „Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW Toruń” – wg
załącznika do uchwały.

Uchwała nr 116/2014
Zarząd Okręgu ustala na rok 2015 odpis ze składki członkowskiej
ogólnozwiązkowej.

1. Dla Kół PZW w wysokości do 36%. Koła, które przekroczą licz-
bę członków wg stanu na dzień 31.12.2015r. w stosunku do
stanu na dzień 31.12.2014r. otrzymają dodatkowo 11,00 zł na
każdego kolejnego członka ponad osiągniętą liczbę członków 

z roku 2014 - nowo wstępującego do PZW. Pod pojęciem „nowo
wstępującego” rozumie się osoby: 

a/  wstępujące po raz pierwszy; 
b/  wstępujące po minimum rocznej przerwie ;
c/  osoby, które w minionym okresie czasu były członkami PZW

w innych Okręgach. 

2. Na podstawie uchwały XXX KZD PZW odpis ze składki człon-
kowskiej ogólnozwiązkowej dla Kół zostanie pomniejszony 
o limit diet skarbników Kół.

3. Rejony otrzymują do 3% z tytułu odpisu ze składki członko-
wskiej ogólnozwiązkowej.

Ustala się na rok 2015 dla Rejonów podział środków z odpisu ze
składki członkowskiej:

- 50 % odpisu w równych częściach na każdy Rejon
- 50 % odpisu proporcjonalnie do liczby członków w danym
Rejonie.

Rejony, które przekroczą liczbę członków wg stanu na dzień
31.12.2015r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014r., otrzy-
mują dodatkowo 13,00 zł na każdego kolejnego członka ponad
osiągniętą liczbę z roku 2014.

4. Środki Rejonu przekazywane na konto Kół Miejskich, rozlicza-
ne będą przez skarbnika lub osobę zatrudnioną w tych Kołach,
po zaakceptowaniu wydatków i rozliczeń przez
Przewodniczącego Rady Rejonu.Środki Rejonu winny być prze-
znaczone głównie na: 

a/pomoc służącą rozwojowi Kół i Rejonu, 
b/sport i pracę z młodzieżą,
c/ gospodarkę rybacką,
d/ ochronę wód.

Środki te będą wydatkowane zgodnie z preliminarzem, przesła-
nym do dnia 31 stycznia 2015r. do zaopiniowania do biura
Okręgu i zatwierdzonym przez Zarząd Okręgu w lutym 2015
roku.

5.  Kontrolę prawidłowości wydatków przeprowadzają Komisje
Rewizyjne Kół Miejskich, a Okręgowa Komisja Rewizyjna wg
swojego uznania. 

Uchwała nr 117/2014
1. Zarząd Okręgu uchwala na rok 2015 diety dla osób pełniących
funkcje skarbników lub osób rozprowadzających znaki w Kole:

a/ z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Koła - zgodnie z załączni-
kiem do uchwały, przy ustaleniu, że dieta za pełnienie czynności
społecznych skarbnika Koła nie może przekroczyć 3% całkowi-
tych przychodów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej,
wpisowego i składki członkowskiej okręgowej,

b/ z tytułu pełnienia funkcji skarbnika Rejonu i SSRyb. w Kołach
Miejskich przysługuje dieta do 2,5% wartości przekazanych
środków na działalność Rejonu ze środków Rejonu i działalność
SSRyb w Rejonie ze środków przekazanych na ochronę wód 
w Rejonie.
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2. Skarbnikowi Koła, który nie rozliczy się w ustalonym terminie
z pobranych składek i nie dokona wpłaty należnej kwoty z tytułu
sprzedanych składek ogólnozwiązkowych i okręgowych w ter-
minie ustalonym w zakresie obowiązków – dieta nie przysługuje.

3. Osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe w Kole (skarbnik
lub osoba zatrudniona na umowę o pracę) jest zobowiązana do
comiesięcznego składania (przekazywania) do Biura Okręgu
raportów finansowych. 
Raport finansowy winien być przekazany osobiście lub za
pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do 5-go
dnia roboczego następnego miesiąca za mie-siąc poprzedni –
decyduje data stempla pocztowego nadania. 

Za każde nieterminowe przekazanie któregokolwiek z raportów
finansowych w roku 2015 pomniejsza się dietę skarbnika o 1%
wartości diety.

4. Zarządy Kół w swoich preliminarzach budżetowych określają
wielkość kwotową i liczbę diet dla członków pełniących funkcje
z wyboru – w tym skarbników, przy ustaleniu, że nie może ona
przekroczyć 5% całkowitych przychodów ze składki członkow-
skiej ogólnozwiązkowej wpisowego i składki członkowskiej
okręgowej.

Wysokość 1 diety wynosi 140,00 zł.

Diety w wysokości określonej w preliminarzu budżetowym 
w roku 2015, ostatecznie zostaną zatwierdzone w IV kwartale
2015 roku przez Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu Koła.
Wypłacane będą ze środków Koła przez Biuro Okręgu. 

5. Koła, które po uzyskaniu zgody Okręgu pozostawiają środki w
Kole są zobowiązane do zabezpieczenia odpowiedniej ich ilości
oraz przekazania tych środków na konto Okręgu, celem wypłaty
diet skarbnikom.

6. Za wysokość pogotowia kasowego w Kole, które nie może
przekraczać 500,00 zł – odpowiedzialny jest skarbnik lub osoba
zatrudniona na umowę o pracę oraz Prezes Koła. Środki prze-
kraczające kwotę 500,00 zł należy niezwłocznie przekazać na
konto Koła lub Okręgu.

7. Dla Kół Miejskich oraz Koła Rubinkowo, Na Skarpie, Okoń
Grudziądz, Wędkarz przy „Ergis” Wąbrzeźno, Biskupiec,
„Record” Chełmno, PKP Toruń, „Hydro-Vacuum” Grudziądz
akceptuje się wypłatę diet,na wniosek Zarządu Koła w wartości
20% uchwalonej diety nie wcześniej niż począwszy od m-ca
sierpnia 2015r. 

Uchwała nr 118/2014
Osoby rozprowadzające składki członkowskie ogólnozwiązkowe
i okręgowe w ZGW- R Grzmięca otrzymają w roku 2015 nale-
żność do 1,5 % wartości sprzedaży.
W przypadku nie rozliczenia się w ustalonym terminie z pobra-
nych składek należność nie przysługuje.

Uchwała nr 119/2014
Osoby nie będące skarbnikami Kół, rozprowadzające składki
członkowskie okręgowe – na wędkowanie, otrzymują w roku
2015 należność w wysokości do 7% wartości sprzedaży. 

Uchwała nr 120/2014
Zarząd Okręgu uchwala, że środki ze składki członkowskiej pod-
stawowej ogólnozwiązkowej w wysokości 1,-zł przeznaczone na
realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci 
i młodzieży w roku 2015 będą podobnie jak w latach 2009 – 2014
gromadzone na szczeblu Zarządu Okręgu (kwoty 1,-zł: 10% dla
ZG PZW; 90% dla Okręgu).

Uchwała nr 121/2014
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania skarbników Kół 
z pobranych składek na rok 2014, zatwierdza diety dla
Skarbników w kwocie wnioskowanej przez Zarządy Kół – zgod-
nie z załącznikiem do uchwały.

Uchwała nr 122/2014
Zarząd Okręgu upoważnia Dyrektora i Główną Księgową biura
Okręgu do opiniowania opracowanych przez Zarządy Kół preli-

minarzy budżetowych na rok 2015, przed ich uchwaleniem na
zebraniach sprawozdawczych Kół. 
Preliminarze budżetowe Kół zostaną przedłożone do zatwierdze-
nia Zarządowi Okręgu.
Uchwała nr 123/2014
Zarząd Okręgu akceptuje przekazanie dla Społecznych Straży
Rybackich 80% środków pozyskanych przez nie w roku 2014 z
tytułu dobrowolnego naprawienia szkody.

Uchwała nr 124/2014
1. Zarząd Okręgu postanawia przeprowadzić indywidualną wery-
fikację strażników SSRyb. za działalność w roku 2014,podczas
której uwzględnić należy m. in. pracę poszczególnych strażni-
ków, ich zaangażowanie w dotychczasowej działalności i efekty
kontroli ze wskazaniem ilości spraw skierowanych do Rzecznika
Dyscyplinarnego, Policji, Państwowej Straży Rybackiej – w for-
mie pisemnej dla każdego strażnika osobno. 

2. Weryfikację w terminie do dnia 18.12.2014r. przeprowadzi
komisja w składzie : V-ce Prezes ds. Ochrony Wód,
Przewodniczący Rady danego Rejonu, Główny Specjalista biura
Okręgu przy udziale Komendanta Powiatowego SSRyb. i przed-
stawiciela PSRyb. 

3. Komisja przedstawi wyniki weryfikacji Zarządowi Okręgu na
najbliższym posiedzeniu w miesiącu grudniu 2014r. 

4. Podział pozwoleń w ilości 65 sztuk – w tym 5 sztuk do dyspo-
zycji V-ce Prezesa ds. ochrony wód dla Społecznej Straży
Rybackiej za zasługi dla rozwoju wędkarstwa na rok 2015
odbędzie się zgodnie z załącznikiem do uchwały.

W pierwszej kolejności uprawnionymi do pozwoleń za zasługi
dla rozwoju wędkarstwa są Społeczni Strażnicy, którzy przepro-
wadzili powyżej 30 kontroli. Dla 35 Strażników SSRyb., którzy
przeprowadzili od 25 do 30 kontroli ustala się uprawnienie do
zakupu ulgowej składki na wędkowanie, 

Uchwała nr 125/2014
1. Zarząd Okręgu podtrzymuje podział pozwoleń za zasługi dla
rozwoju wędkarstwa za rok 2014 - na rok 2015 wg zasad ustalo-
nych uchwałą nr 233/08 z 20.12.2008r. 

Rejony otrzymują do swojej dyspozycji 10 pozwoleń na 1 000
członków (wg stanu na 30.09.2014r.) tj. Toruń 47; Grudziądz 20;
Chełmża 7; Chełmno 12; Brodnica 17; Łasin 8; Wąbrzeźno 7;
Nowe Miasto 12; Golub-Dobrzyń 8. Pozostałe zasady podziału
w/w pozwoleń pozostają bez zmian.

2. Rady Rejonu mają prawo odmówić przyznania Prezesom Kół
wymienionych pozwoleń na wędkowanie. Umotywowany wnio-
sek, Przewodniczący Rady Rejonu przedstawią Zarządowi
Okręgu do akceptacji. 

3. Imienne listy działaczy. którym przyznane zostały przez Rady
Rejonu oraz komisje weryfikacyjną ochrony wód pozwolenia za
zasługi dla rozwoju wędkarstwa przedstawione zostaną na naj-
bliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu. Prezesi Kół na zebraniach
sprawozdawczo sprawozdawczych poinformują jakie i za jakie
zasługi osoby otrzymały w/w pozwolenia. 

Uchwała nr 126/2014
Zarząd Okręgu podtrzymuje na rok 2015, określone uchwałą nr
280/2012 ZO z 10.11.2012r. zasady wypłacania kwot z tyt. tzw.
kilometrówek. Wzór umowy o używanie pojazdu do celów słu-
żbowych na rok 2015 – pozostaje bez zmian. 

Uchwała nr 127/2014
Zarząd Okręgu akceptuje na rok 2015 : 

a/ zakres obowiązków nieetatowego / społecznego skarbnika wg
załącznika nr 1 i 2 do uchwały,

b/ oświadczenie o odpowiedzialności materialnej / odszkodo-
wawczej wg załącznika nr 3 i 4 do uchwały,

c/ upoważnienie Zarządu Koła do pobrania z biura Okręgu skła-
dek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich
okręgowych – wg załącznika nr 5 do uchwały. 



W lipcu na zawsze pożegnaliśmy naszego byłego Pracownika, 
a przede wszystkim Przyjaciela

Renesława Czapnika

Odszedł na zawsze mądry, pracowity i niezwykle rzetelny Człowiek, 
którego wiedza i kompetencje wielokrotnie pomagały Okręgowi 

w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów.
Mówił, że na emeryturze będzie wreszcie robił to wszystko, 

na co nigdy nie miał czasu. Nie zdążył…

Cześć Jego Pamięci
Współpracownicy i wędkarze z Okręgu PZW w Toruniu
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Uchwała nr 128/2014
Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa i Dyrektora biura Okręgu do
prowadzenia rozmów z innymi Okręgami PZW w sprawie ewen-
tualnego zawarcia porozumień na rok 2015 dotyczących wędko-
wania i przedstawienia wyników rozmów na najbliższym posie-
dzeniu Zarządu Okręgu lub jego prezydium – do zatwierdzenia. 

Uchwała nr 129/2014
Zarząd Okręgu akceptuje zwołanie zebrań sprawozdawczo-
wyborczych celem wyboru Prezesa Koła w: 

a/ Kole Papowo Biskupie w dniu 6 grudnia 2014 roku,
b/ Kole Osiedlowym PKP w Toruniu w dniu 20 grudnia 2014 roku 
Uchwała nr 130/2014

Zarząd Okręgu akceptuje zasady wędkowania na wodach krainy
pstrąga i lipienia na rok 2015 – zgodnie z załącznikiem
(Informator Wód Krainy Pstrąga i Lipienia na rok 2015).

Uchwała nr 131/2014
Zarząd Okręgu wprowadza w uchwale nr 144/07 z dnia
17.11.2007r.następujące zmiany:
Sekretarz Zarządu Okręgu jest uprawniony do otrzymywania od
m-ca kwietnia 2014r. trzech diet, a Przewodniczący Rady ds.
Młodzieży od m-ca lipca 2014r. dwóch diet. 

Uchwała nr 132/2014
Zarząd Okręgu akceptuje wniesienie opłaty legalizacyjnej w
wysokości 25 tyś. zł z tytułu zakupu obiektu budowlanego (alta-
na murowana) znajdującego się na działce nr 53/10 o pow.
0,0500 ha w m. Strzemiuszek.

Uchwała nr 133/2014
Zarząd Okręgu przekazuje Kołu Gminnemu Biskupiec opiekę nad

jeziorem Bielice w oparciu o „Porozumienie – regulamin opieku-
na łowiska” do 31.12.2017r.

Uchwała nr 134/2014
Zarząd Okręgu akceptuje zawarcie Porozumienia z Okręgiem
PZW Katowice w sprawie stworzenia dogodnych warunków do
wędkowania w roku 2015 – na zasadach jak w roku 2014. 

Uchwała nr 135/2014
Zarząd Okręgu zobowiązuje V-ce Prezesa ds. gospodarki węd-
karsko-rybackiej i Komisję gospodarki wędkarsko-rybackiej do
opracowania nowych zasad zarybień wód w Rejonach w miejsce
dotychczas przyznawanych kwot gospodarzom (opiekunom
wód) - biorąc pod uwagę obowiązki opiekuna wody, a m. inny-
mi posiadania strażników społecznej straży rybackiej, utrzyma-
nia porządku i czystości nad akwenem, uczestnictwa w zarybie-
niach i ochrony po zarybieniu. 

Uchwała nr 136/2014
Zarząd Okręgu zobowiązuje V-ce Prezesa ds. sportu do przepro-
wadzenia weryfikacji sędziów sportowych Okręgu i przedstawie-
nia wyników na posiedzeniu ZO w m-cu lutym 2015r. 

Uchwała nr 137/2014
Zarząd Okręgu po zakończeniu rozliczania osób rozprowadza-
jących składki za wędkowanie, zatwierdza dla osób nie będących
skarbnikami Kół należności wynikające z zawartych umów zle-
ceń – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

Uchwała nr 138/2014
Zarząd Okręgu akceptuje organizację obozu szkoleniowo-wypo-
czynkowego dla dzieci i młodzieży w roku 2015 za kwotę do
19.000,-zl. 

Nowy kompleks rekreacyjno-wędkarski w Wąbrzeźnie
Leszek Kawski – burmistrz Wąbrzeźna (wybrany 16 października na kolejną kadencję) zgłosił pomysł utworzenia budżetu obywatel-
skiego. Jest to kwota pieniędzy wydzielona z budżetu miasta o której przeznaczeniu decydują obywatele. Każdy mieszkaniec mógł
poprzeć dwa, spośród 24 zgłoszonych projektów. Jednym z nich było wykonanie przystani – kompleksu rekreacyjno-wędkarskiego
na Jeziorze Zamkowym , ważny projekt, który w imieniu wędkarzy wąbrzeskich złożył Prezes Koła Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie
Andrzej Duńczyk.
Wędkarze oraz ich rodziny zaangażowali się w akcję zbierania podpisów na tyle skutecznie, że w miejscu dawnego pomostu przy
Stanicy Wędkarskiej PZW zostanie wybudowany nowy, oświetlony obiekt z miejscami do wodowania i cumowania łodzi. 

Zarząd Koła 32 w Grudziądzu z żalem informuje, że 2 lipca zmarł nasz Kolega

Władysław Markiewicz

Wiceprezes Koła ds. sportu, wieloletni członek i działacz Koła, aktywista PZW od 1959 roku.
Odznaczony medalem „Za zasługi dla wędkarstwa”.

Cześć Jego Pamięci
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Intensywny rozwój cywilizacyjny, jaki miał
miejsce w ostatnich kilku dekadach oraz
zmiany społeczne, które zostały zapocząt-
kowane przez urbanizację i industrializa-
cję, spowodowały  ogromny wzrost zapo-
trzebowania na zasoby naturalne, takie jak
woda czy surowce energetyczne.
Pozyskanie tych zasobów oraz ekspansja
gospodarcza wielu społeczeństw wiązały
się ze znaczącym przekształcaniem środo-
wiska naturalnego oraz degradacją licz-
nych ekosystemów. Efektem oddziaływa-
nia antropogenicznego było przyspiesze-
nie zmian klimatycznych w wyniku zwięk-
szonej koncentracji gazów cieplarnianych,
zaburzeniu uległy cykle biogeochemiczne
i hydrologiczne, a wiele cennych siedlisk i
gatunków zostało utraconych. Zmiany
globalne, jakie nastąpiły w ostatnich deka-
dach pod wpływem działalności człowie-
ka są tak poważne, iż niektórzy uważają,
że Ziemia wkroczyła w nową epokę geo-
logiczną, którą można nazwać Antropo-
cenem. W dobie Antropocenu zasoby
wodne są szczególnie zagrożone, przed
wszystkim ze względu na ich zanieczysz-
czenie oraz zmiany klimatyczne, które
powodują zakłócenia w częstości i inten-
sywności opadów oraz przyczyniają się
do zwiększonej utraty wody poprzez paro-
wanie. Z drugiej strony zapotrzebowanie
na wodę w naszych społeczeństwach
wciąż rośnie. Tymczasem, już teraz
wiemy, że blisko 80% ludzkich populacji
jest zagrożonych brakiem dostępu do
wody, co jest widoczne zwłaszcza w kra-
jach rozwijających się. 
Epoka Antropocenu stawia zatem przed
nami nowe wyzwania w zarządzaniu zaso-
bami wodnymi i wymaga opracowania

nowego podejścia, które uwzględniłoby
złożone powiązania pomiędzy środowi-
skiem, gospodarką i społeczeństwem.

Próby stworzenia nowoczesnego syste-
mu zarządzania zasobami wodnymi, który
miałby zaradzić narastającym proble-
mom, są podejmowane od dawna. 
W ostatnich dziesięcioleciach szczególną
wagę przywiązywano do zintegrowania
działań na poziomie różnych dyscyplin
naukowych i sektorów gospodarczych,
które z jednej strony stanowią strony zain-
teresowane zarządzaniem zasobami wod-
nymi, ale także są użytkownikami wody.
Stawiano również na koordynację i opty-
malizację działań oraz wzajemnych
połączeń pomiędzy ekonomią, polityką 
i praktyką. Promowano również ideę, że
celem nowoczesnego zarządzania zaso-
bami wodnymi powinno być takie podej-
mowanie decyzji, które traktowałoby rów-
noprawnie potrzeby i wartości ludzkie
oraz wymagania środowiska naturalnego,
a także zachęcałoby do większego udziału
zainteresowanych stron w podejmowaniu
tych decyzji. Podejściem, które miało
łączyć wszystkie wyżej wymienione wy-
magania, i w którym pokładano duże na-
dzieje, jest system zintegrowanego zarzą-
dzania zasobami wodnymi (ZZZW). 
Ten rodzaj zarządzania jest najczęściej
definiowany jako proces, który promuje
skoordynowany rozwój i zarządzanie zaso-
bami wodnymi oraz powiązanymi z nimi
ekosystemami lądowymi, w celu maksy-
malizacji korzyści ekonomicznych i zwięk-
szenia dobrostanu społeczeństw, ale bez
naruszania równowagi ekosystemów
(Global Water Partnership, 2000). 

ZZZW aspiruje do zajmowania się dwoma
złożonymi problemami, takimi jak: zrów-
noważony rozwój oraz wielosektorowe,
skoordynowane planowanie gospodarki
wodnej; stwarza również przestrzeń do
negocjacji i osiągnięcia porozumienia
przez wszystkie zaangażowane w gospo-
darkę wodną strony oraz zachęca ogół
społeczeństwa i użytkowników wody do
aktywnego włączania się w proces podej-
mowania decyzji. Chociaż ZZZW było sze-
roko propagowane wśród społeczności
międzynarodowych, badania, które jasno
wykazywałyby skuteczność tego stylu
zarządzania są nieliczne. Doświadczenia
związane z ZZZW pokazują natomiast, że
wdrażanie wspomnianego systemu napo-
tykało liczne problemy. Na podstawie kry-
tycznych publikacji dotyczących gospo-
darki wodnej można wskazać, że najczęst-
szą barierą dla skutecznego wdrażania
zintegrowanego zarządzania były: niejed-
noznaczne definiowanie zintegrowanego
zarządzania zasobami wodnymi, trudno-
ści z reformowaniem instytucji zaangażo-
wanych w planowanie i zarządzanie, sto-
sowanie podejścia „jeden rozmiar dla
wszystkich”, które ignorowało lokalne
uwarunkowania środowiskowe i społecz-
ne. Sugerowano również, że pewne zało-
żenia zintegrowanego zarządzania mogą
wspierać centralizację oraz rozrost sztyw-
nej biurokracji uniemożliwiającej sprawne
działanie. Przeczy to jednocześnie podsta-
wowej zasadzie tego systemu, jaką miało
być zarządzanie zdecentralizowane,
wspierające planowanie i zarządzanie 
z uwzględnieniem lokalnych warunków 
i wymagań społeczności. Nie ma też
często pełnej zgodności co do tego, jakie

Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

ZINTEGROWANE CZY ADAPTACYJNE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI?
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działania i sektory powinny zostać zinte-
growane, jak efektywnie osiągać cele i kto
powinien objąć przywództwo podczas ich
realizowania, jak również kto zapłaci za
poszczególne działania. 
Dlatego też rezultaty wdrażania ZZZW 
w wielu wypadkach były rozczarowujące.
Co więcej, najpoważniejszym proble-
mem, z jakim należałoby się zmierzyć jest
fakt, że zasoby naturalne to dynamiczny
system, bardzo zmienny w czasie, który
reaguje zarówno na warunki środowisko-
we, jak i na działania mające na celu
zarządzanie tymi zasobami. Zmienność
warunków środowiskowych pociąga za
sobą przypadkowość w procesach biolo-
gicznych i ekologicznych, które w rezulta-
cie powodują, że zachowanie systemów
ekologicznych jest nieprzewidywalne lub
tylko częściowo przewidywalne. Ta nie-
pewność jest potęgowana przez fakt, że
często nie rozumiemy jeszcze procesów,
które zachodzą w naturalnych ekosyste-
mach. Z drugiej strony, wszelkie interwen-
cje związane z zarządzaniem zasobami
wodnymi mogą w różnorodny sposób
wpływać na stan tych zasobów, na przy-
kład poprzez zmianę ich wielkości, regula-
cję procesów ekologicznych takich, jak
śmiertelność, migracja organizmów, czy
ich reprodukcja. Efekt tych działań w po-
łączeniu ze zmieniającymi się warunkami
środowiska także może być mało przewi-
dywalny. Dlatego też efektywne zarządza-
nie zasobami wodnymi jest znacznie
ograniczane poprzez tę niepewność, która
utrudnia kontrolowanie podejmowanych
działań i ich planowanie. Niejednokrotnie
zdarzało się, że otrzymywano zupełnie
inny efekt od zamierzonego, a niespodzie-
wany rezultat działań był interpretowany
jako brak umiejętności lub jako błędy
popełnione podczas podejmowania decy-
zji. Redukowanie tej niepewności powin-
no być podstawą do stworzenia efektyw-
nego systemu zarządzania, niemniej jed-
nak całkowita eliminacja ryzyka wynika-
jącego ze zmieniających się warunków
środowiskowych nie jest możliwa. 

W jaki sposób zatem efektywnie działać 
w obliczu tej niepewności? 
Odpowiedzią może być adaptacyjne
zarządzanie zasobami wodnymi – system,
który w ostatnich latach zdobywa coraz

większą rzeszę zwolenników. To podejście
bazuje na nieustannym procesie uczenia
się, podczas którego wykorzystywane są
odpowiedzi zwrotne pochodzące ze śro-
dowiska (np. uzyskane z monitoringu).
Decyzje i działania są podejmowane na
podstawie tych informacji (czyli tego, co
zostało wyuczone) i przystosowane do
aktualnego stanu warunków lokalnych.
Zarządzanie adaptacyjne nie polega na
jednorazowej interwencji - jest procesem
ciągłym i otwartym, na który składa się
nieustanny cykl planowania, wykonywa-
nia planów, monitoringu i oceny, uczenia
się o zarządzanym systemie i odpowiada-
nia na bieżące problemy. Zasadą naczelną
jest tutaj „uczenie się przez działanie”, 
a wszelkie działania traktowane są jako
swego rodzaju „eksperyment”. 
To sekwencyjne uczenie się i przystoso-
wywanie niewątpliwie przynosi korzyści
w postaci lepszego zrozumienia funkcjo-
nowania systemów naturalnych, co z ko-
lei przyczynia się do efektywniejszego
zarządzania na podstawie zebranej wie-
dzy. Bardzo duży nacisk kładziony jest
także na włączanie w jak największym
stopniu w proces decyzyjny zaintereso-
wanych stron oraz użytkowników wody,
którzy także powinni brać udział w proce-
sie uczenia się o systemie. Zarządzanie
adaptacyjne zaleca zatem ciągłe uczenie
się i przystosowywanie do zmieniających
się warunków, a nie redukcję ryzyka, jako
klucz do radzenia sobie z niepewnością 
i nieprzewidywalnością. 
System ten ma na celu ułatwienie podej-
mowania decyzji pomimo niepewności.
Jednakże zarządzanie adaptacyjne,
podobnie, jak podejście zintegrowane ma
również wiele słabych stron. Przed
wszystkim dowody sukcesów we wdraża-
niu zarządzania adaptacyjnego są nielicz-
ne. Problematyczne są również: niejedno-
znaczne definiowanie podejścia adapta-
cyjnego, bariery instytucjonalne oraz
ryzyko niepowodzenia „eksperymentu” 
i wysokie koszty. Okazuje się też, że prze-
szkodą do wdrożenia tego systemu są
raczej kwestie kulturowe niż techniczne,
na przykład powszechność postawy
współzawodnictwa, a nie kooperacji,  pro-
pagowanie jednorazowych interwencji 
i „odhaczania” problemów, a nie ciągłego
uczenia się. Ponadto w związku z tym, że

proces uczenia się w dużym stopniu pole-
ga na informacjach uzyskanych z monito-
ringu, wymaga to, by dane monitoringo-
we były kompletne i jak najbardziej repre-
zentatywne, co obecnie nie zawsze jest
możliwe do osiągnięcia. 

Obecnie uważa się, że najbardziej zada-
walającym rozwiązaniem mogłoby być
jednoczesne stosowanie zintegrowanego
zarządzania z podejściem adaptacyjnym,
ponieważ oba systemy dobrze się uzupe-
łniają i tam, gdzie jeden z nich wykazuje
słabość, drugi objawia swoje mocne stro-
ny. Są również przypadki, w których
zastosowanie danego podejścia jest bar-
dziej uzasadnione, na przykład nie należy
korzystać z adaptacyjnego zarządzania do
rozwiązywania problemów z zasobami
wodnymi wtedy, gdy niepewność co do
tego, jakie działania należy podjąć jest nie-
wielka.  
Zatem, połączenie silnych stron 
i zmniejszenie napięcia pomiędzy oby-
dwoma stylami zarządzania może być naj-
bardziej efektywnym sposobem zarządza-
nia zasobami wodnymi w dobie
Antropocenu.
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Przyducha zimowa
Przyczyny
Przyduchy zimowe w warunkach klimatu
umiarkowanego występują cyklicznie raz
na kilka , kilkanaście lat. Duże prawdopo-
dobieństwo wystąpienia przyduchy zimą
możliwe jest zwłaszcza gdy na pokrywie
lodowej leży gruba warstwa śniegu, która
odcina dostęp światła i uniemożliwia pro-
cesy fotosyntezy, a tym samym produkcję
tlenu przez rośliny wodne 
Jeziora narażone na przyduchę cechuje
wysoka produktywność: bujnie rozwi-
nięta roślinność naczyniowa i częste
zakwity glonów planktonowych.
Organizmy te obumierają, a na proces
rozkładu zużywany jest tlen. 
Mała objętość jezior pozwala na magazy-
nowanie małej objętości tlenu przed zimą.

Zapobieganie
Z możliwością wystąpienia przyduchy
należy liczyć się od momentu , gdy kon-
centracja tlenu spada do ok. 3 mg/l.
Najczęściej są to zabiegi natury technicz-
nej takie jak wykuwanie przerębli, które
wypełnia się wiązkami trzciny lub słomy,
napowietrzanie wody, bądź też odgarnia-
nie śniegu z pokrywy lodowej. 
Napowietrzanie wody jest skuteczne
wyłącznie wtedy, gdy rozpocznie się je 
w porę, tzn. wtedy, gdy zawartość tlenu
nie jest zbyt niska. Dzięki napowietrzaniu
utrzyma się odpowiednią zawartość tlenu,
a ryby zgromadzą się w miejscu wprowa-
dzenia powietrza. Jeśli rozpoczniemy
napowietrzanie podczas widocznego za-
niepokojenia się ryb to mija się ono 
z celem. Wręcz pogarsza sytuację, likwi-
duje bowiem nieco lepsze natlenienie
warstwy położonej tuż nad lodem.
Odtleniona woda z niższych warstw zosta-

je podniesiona do góry, gdy tymczasem 
z dostarczonych pęcherzyków powietrza
do wody dyfunduje najwyżej 5%. Zanim
więc nastąpi natlenienie, ruch wody może
spowodować jej całkowite odtlenienie.

Informacja dla wędkarzy 
łowiących na wodach PZW Toruń
W przypadku zauważenia przez wędkarzy
śniętych ryb bądź gromadzenia się ryb w
jednym miejscu z oznakami tzw. „dziubko-
wania”, należy bezzwłocznie powiadomić
Zakład Gospodarki Wędkarsko - Rybackiej
w Grzmięcy, Państwową oraz Społeczną
Straż Rybacką, Straż Ochrony Mienia
PZW, a także Przewodniczącego Rady
Rejonu na którego terenie zjawisko zosta-
ło zaobserwowane.
Ustalenie przyczyn śnięcia lub dziwnego
zachowania się ryb, a także decyzja o dal-
szym postępowaniu z tymi rybami, należy
do obowiązków użytkownika rybackiego.
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Czermień błotna 
(Calla palustris L.)

Należy do rodziny obrazkowatych. Posiada bujne, błyszczące,
szerokie i sercowate liście umiejscowione na długich ogonkach.
Kwiaty w zielonobiałych kolbach osadzonych w białych
pochwach. Szyszkowate, jaskrawoczerwone owoce. Kwitnie od
maja do sierpnia. Rozrasta się intensywnie. Występuje na sta-
nowiskach słonecznych, lub lekko zacienionych, na wilgotnych
glebach torfiastych, a także na brzegach zbiorników wodnych do
głębokości 25 cm.

BOGACTWO FLORY EKOSYSTEMÓW WODNYCH cz.III

Jeżogłówka gałęzista 
(Sparganium erectum)

Gatunek rośliny zaliczany do jeżogłówkowatych; w zależności
od systematyki do rodziny jeżogłówkowatych lub pałkowatych.
Posiada długie, zielone, ostro zakończone, ułożone skrętolegle
liście oraz kwiaty zgrupowane w kuliste kwiatostany, przeobra-
żające się w kolczaste owoce. Kwitnie od czerwca do lipca 
i dorasta do 1,20 m wysokości. Preferuje stanowiska lekko zacie-
nione oraz kwaśną glebę bogatą w składniki odżywcze.
Występuje w szuwarach mulistych jezior i stawów. Roślina
całkowicie odporna na szkodniki i przemarzanie.

Pałka szerokolistna 
(Typha latifolia L.)

Gatunek rośliny należący do rodzi-
ny pałkowatych. Posiada płaskie liś-
cie, lekko skręcone , szarozielone w
białe paski. Kwiatostany w kształ-
cie brązowych pałek. Roślina kwi-
tnie od czerwca do sierpnia, szybko
się rozrasta. Osiąga wysokość do
2,5 m. Preferuje stanowiska słone-
czne oraz gleby bogate w składniki
odżywcze. Występuje głównie 
w rejonie wód stojących, wolno
płynących, eutroficznych, często
spotykana na torfowiskach. 

Przęstka pospolita 
(Hippuris vulgaris L. )

Gatunek rośliny wodnej należący do rodziny babkowatych.
Posiada owalne, równowąskie i wydłużone liście. Kwiaty zielo-
ne, drobne, niepozorne. Kształtem przypomina świąteczną cho-
inkę. Kwitnie od maja do sierpnia. Preferuje stanowiska całkowi-
cie słoneczne, jest rośliną tolerancyjną co do warunków życio-
wych. Występuje w formie zanurzonej i lądowej, wykorzystywa-
na jako roślina oczyszczającą zbiorniki wodne.

Azolla karolińska 
(Azolla filiculoides Lam.)

Gatunek wodnej paproci różnozarodnikowej należący do rodzi-
ny azollowatych (Azollaceae) lub salwiniowatych (Salviniaceae)
w zależności od ujęcia systematycznego. Pływająca roślina,
wielkości 1 cm zaściełająca lustro wody. Młode osobniki jasno-
zielone przebarwiają się z wiekiem na czerwono. Liście karbo-
wane, pofałdowane zachodzące na siebie. Preferuje stanowiska
słoneczne, zimuje w postaci zarodników opadających na dno
zbiornika. W Polsce posiada status antropofita i gatunku inwa-
zyjnego.

Rośliny wodne strefy głębokiej (60 - 150 cm)

Hiacynt wodny 
(Eichornia grassipes)

Gatunek rośliny wodnej z rodziny
rozpławowatych. Posiada duże,
mięsiste, zielone liście, pełniące
funkcje pływaków oraz charaktery-
styczne niebieskie lub białe kwiaty
podobne do hiacyntów. Preferuje
stanowiska słoneczne. W polskich
warunkach jest rośliną jednorocz-
ną. Kwitnie w ciepłej wodzie.
Roślina łatwa w uprawie, szybko
rozrastająca się.
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Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu
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Pn/Mo 1 8 15 22 29

Wt/Di 2 9 16 23 30

Sr/Mi 3 10 17 24

Cz/Do 4 11 18 25

Pt/Fr 5 12 19 26

So/Sa 6 13 20 27

Ni/So 7 14 21 28

Pn/Mo 4 11 18 25

Wt/Di 5 12 19 26

Sr/Mi 6 13 20 27

Cz/Do 7 14 21 28

Pt/Fr 1 8 15 22 29

So/Sa 2 9 16 23 30

Ni/So 3 10 17 24 31

Pn/Mo 6 13 20 27

Wt/Di 7 14 21 28

Sr/Mi 1 8 15 22 29

Cz/Do 2 9 16 23 30

Pt/Fr 3 10 17 24

So/Sa 4 11 18 25

Ni/So 5 12 19 26

Pn/Mo 2 9 16 23 30

Wt/Di 3 10 17

Sr/Mi 4 11 18 25

Cz/Do 5 12 19 26

Pt/Fr 6 13 20 27

So/Sa 7 14 21 28

Ni/So 1 8 15 22 29

Pn/Mo 2 9 16 23

Wt/Di 3 10 17 24

Sr/Mi 4 11 18 25

Cz/Do 5 12 19 26

Pt/Fr 6 13 20 27

So/Sa 7 14 21 28

Ni/So 1 8 15 22 

Pn/Mo 5 12 19 26

Wt/Di 6 13 20 27

Sr/Mi 7 14 21 28

Cz/Do 1 8 15 22 29

Pt/Fr 2 9 16 23 30

So/Sa 3 10 17

Ni/So 4 11 18 25

STYCZEÑ
JANUAR

LUTY
FEBRUAR

MARZEC
MÄRZ

KWIECIEÑ
APRIL

MAJ
MAI

CZERWIEC
JUNI

7.45 7.44 7.40 7.33 7.24 7.18 7.13 7.00 6.47 6.32

4.21 4.19 4.15 4.14 4.155.06 4.57 4.45 4.34 4.266.12 5.56 5.40 5.25 5.10

6.23 6.17 6.01 5.44 5.28

17.18 17.31 17.43 17.55 19.08

20.48 20.55 20.59 21.01 21.0120.07 20.19 20.30 20.40 20.4619.20 19.32 19.44 19.56 19.59

16.26 16.39 16.53 17.0615.40 15.50 16.01 16.13
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Pn/Mo 7 14 21 28

Wt/Di 1 8 15 22 29

Sr/Mi 2 9 16 23 30

Cz/Do 3 10 17 24 31

Pt/Fr 4 11 18 25

So/Sa 5 12 19 26

Ni/So 6 13 20 27

Pn/Mo 2 9 16 23 30

Wt/Di 3 10 17 24

Sr/Mi 4 11 18 25

Cz/Do 5 12 19 26

Pt/Fr 6 13 20 27

So/Sa 7 14 21 29

Ni/So 1 8 15 22 29

Pn/Mo 5 12 19 26 

Wt/Di 6 13 20 27

Sr/Mi 7 14 21 28

Cz/Do 1 8 15 22 29

Pt/Fr 2 9 16 23 30

So/Sa 3 10 17 24 31

Ni/So 4 11 18 25

PAŹDZIERNIK
OKTOBER

LISTOPAD
NOVEMBER

GRUDZIEÑ
DEZEMBER

LIPIEC
JULI

SIERPIEÑ
AUGUST

WRZESIEÑ
SEPTEMBER

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

5.48 6.00 6.11 6.23 6.344.56 5.02 5.14    5.25     5.374.19 4.24 4.32 4.41 4.51

20.58 20.52 20.44 20.34 20.29 20.22 20.09 19.55 19.40 19.27 19.08 18.52 18.35 18.19 18.17

18.03 17.47 17.32 16.17 16.10 16.04 15.52 15.42 15.33 15.28 15.24 15.23 15.25 15.31 15.32
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Pn/Mo 6 13 20 27

Wt/Di 7 14 21 28

Sr/Mi 1 8 15 22 29

Cz/Do 2 9 16 23 30

Pt/Fr 3 10 17 24 31

So/Sa 4 11 18 25

Ni/So 5 12 19 26

Pn/Mo 3 10 17 24 31

Wt/Di 4 11 18 25

Sr/Mi 5 12 19 26

Cz/Do 6 13 20 27

Pt/Fr 7 14 21 28

So/Sa 1 8 15 22 29

Ni/So 2 9 16 23 30

Pn/Mo 7 14 21 28

Wt/Di 1 8 15 22 29

Sr/Mi 2 9 16 23 30

Cz/Do 3 10 17 24

Pt/Fr 4 11 18 25

So/Sa 5 12 19 26

Ni/So 6 13 20 27
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