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NASZE WODY

Polski Związek Wędkarski powstał w 1950 roku. 
Obecnie zrzesza blisko 630.000 członków.
Gospodaruje na ponad 218.000 ha wód: w tym na 66% powierzchni zbiorni-
ków zaporowych i 26% powierzchni jezior. 
Prowadzi 48 ośrodków zarybieniowych, jest największym producentem mate-
riału zarybieniowego ryb reofilnych, drapieżnych i łososiowatych, uczestniczy
w restytucji jesiotra ostronosego. 

W oparciu o działalność Społecznej Straży Rybackiej, we współpracy 
z Państwową Strażą Rybacką i policją, chronimy nasze wody śródlądowe.
Współpracujemy z wieloma instytutami badawczymi i uczelniami, także zagra-
nicznymi w zakresie: prac ichtiofaunistycznych, monitoringu, biotechnik rozro-
du ryb, efektywności zarybień, restytucji gatunków zagrożonych oraz innych
działań związanych z ichtiologią i przeciwdziałaniem degradacji środowiska.
Organizujemy konferencje naukowe, prowadzimy działalność wydawniczą.
Nasz Statut zobowiązuje do popularyzowania wędkarstwa i wiedzy ekologi-
cznej wśród młodzieży, dla której m.in. organizujemy: obozy, konkursy, akcje
edukacyjne, wędkarskie dni dziecka, szkółki wędkarskie.

Jesteśmy członkami Międzynarodowej Konfederacji Sportu Wędkarskiego oraz
Międzynarodowej Federacji Sportu Rzutowego; organizujemy mistrzostwa
Europy i świata w różnych dyscyplinach, a nasi zawodnicy stanowią ścisłą czo-
łówkę światowych elit wędkarskich.

Taki jest Polski Związek Wędkarski w XXI wieku.

Prezesem Zarządu Głównego PZW jest Dionizy Ziemiecki

Okręg toruński
Od 1 stycznia 1976 roku zaczął obowiązywać nowy podział terytorialny kraju.
Na mapie administracyjnej Polski pojawiły się nowe województwa, ale też
nowe Okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego. Do tego czasu wszystkie nasze
koła należały do Okręgu bydgoskiego z siedzibą w Bydgoszczy. 

W wyniku reorganizacji Okręgu bydgoskiego, liczącego pierwotnie 50.238
członków, w nowopowstałym Okręgu bydgoskim pozostało 32.248 wędkarzy
(110 kół), do okręgu pilskiego przeniesiono 1.166 osób (5 kół), do włocław-
skiego 6.824 (22 koła), do toruńskiego 14.236 (33 koła).

Tak, jak w pozostałych okręgach, także w Okręgu toruńskim wędkarstwo upra-
wiano na wydzielonych przez władze akwenach, z których niewielka część była
administrowana przez wędkarzy, a zdecydowana większość przez PGRybackie. 
Za dodatkową opłatą wędkarzom udostępniano niektóre gorsze wody PGRyb
w całości lub w części.

Transformacja ustrojowa przyniosła ogromne zmiany, także w funkcjonowaniu
Okręgów PZW. Możliwość uczestnictwa w przetargach i konkursach na ryba-
ckie użytkowanie rzek i jezior najlepiej w regionie wykorzystał Okręg toruński,
przejmując blisko 95% wód znajdujących się na obszarze dawnego woje-
wództwa toruńskiego oraz olsztyńskiego (Rejon Nowego Miasta Lubawskiego).  
Dziś Okręg jest gospodarzem na 176 jeziorach i w 17 obwodach rybackich 
na rzekach, o łącznej powierzchni ponad 14.000 ha.

Pierwszym Prezesem Okręgu w Toruniu był Ryszard Balcerak (1976-1993),
kolejnymi: Ryszard Wiorowski (1993-1997), Wiesław Czarnecki (1997-2005) 
a od 2005 Mirosław Purzycki, także członek Prezydium Zarządu Głównego. 
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Panie Prezesie, kiedy starsi działacze wspominają rok 1993,
mówią, że wielu pukało się w czoło, kiedy ówczesny zarząd
postanowił przejąć wody po PGRyb. A to przecież Pan, jako
dyrektor biura, był współinicjatorem takiego działania?
Inicjatywa zrodziła się dość spontanicznie. Jest okazja - bierze-
my, bo taka szansa już się nigdy nie powtórzy. Co ostrożniejsi
ostrzegali, że nie będzie nas stać na utrzymanie tylu wód, bo fak-
tycznie takie ryzyko było. Z drugiej jednak strony większość dzia-
łaczy dostrzegła tę niepowtarzalną szansę i czas pokazał, że to
oni mieli rację.

Okręg zaczynał praktycznie od zera. Dziś gospodaruje wielo-
milionowym majątkiem ulokowanym w inwestycjach 
i wodach…
Bo to właśnie poprzednie zarządy, a także ten, który dziś kieruje
Okręgiem,  z sukcesem wywalczyły dla nas jeziora i z powodze-
niem uczestniczyły w konkursach na rybackie użytkowanie rzek.
Suma poczynań wszystkich naszych zarządów od początku ist-
nienia Okręgu jest imponująca: gospodarujemy na ponad
14.000 ha wód i na 300 ha ziemi, udanie inwestowaliśmy 
w grunty, zbudowaliśmy nowoczesną wylęgarnię jesiotrów,
wykupiliśmy działkę, na której stoi stanica wędkarska w Wąbrze-
źnie, z sukcesem uczestniczymy w programach restytucji troci 
i łososi, a od kilku lat także w restytucji jesiotra ostronosego.
Zainwestowaliśmy w fotowoltaikę, kolektory słoneczne i wędzar-
nię, odbudowaliśmy i wyposażyliśmy w eksponaty ośrodek tra-
dycji, unowocześniliśmy infrastrukturę i transport - mamy spe-
cjalistyczne pojazdy do przewozu narybku i walki z przyduchą,
oddaliśmy do dyspozycji straży rybackich lepsze samochody
patrolowe i łodzie,  przeprowadzilismy konieczne remonty.
Współpracujemy z partnerami zagranicznymi, szczególnie z za-
przyjaźnioną Brandenburgią i Meklemburgią oraz z Instytutem
Leibniza w Berlinie, aktywnie uczestniczymy w targach i konfe-
rencjach m.in. w Berlinie, byliśmy obecni w Sejmie podczas
nowelizacji ustawy o prawie wodnym. 
I wreszcie, dzięki uchwale nr 45 Zarządu Głównego PZW 
z 27 września 2014 roku, jesteśmy prawnym właścicielem całe-
go majątku na terenie naszego Okręgu.  

Mimo przeciwności, a nawet prób podważania wielu naszych
projektów i inicjatyw - z drastyczną sugestią likwidacji Okręgu
włącznie, osiągnęliśmy więcej niż kiedyś nam się marzyło. 
Dziś jesteśmy również solidnym i pożądanym partnerem dla
samorządów i władz administracyjnych. Nasze zdanie jest uwa-
żnie słuchane w wielu środowiskach, nasze pomysły i propozy-
cje często znajdują życzliwą akceptację u decydentów. 

Okręg toruński stał się dużym beneficjentem środków unij-
nych w Polskim Związku Wędkarskim. Skutecznie pozyskuje-
my środki z innych źródeł - inwestując, praktycznie każdego
roku systematycznie zwiększamy majątek Okręgu.
Mamy ponad 14.000 ha wód, co oznacza, że na każdego wędka-
rza przypada jeden hektar. Tak korzystnym przelicznikiem nikt nie
może się pochwalić. Jednak z drugiej strony oznacza to wysokie
koszty. Bo utrzymanie wód, a więc tenuty dzierżawne, określone
w operatach poziomy zarybień, ochrona wód i szeroko pojęta
logistyka pochłaniają spore sumy. Tenuty dzierżawne za każdy
hektar wód płacimy w cenach pszenicy, co oznacza, że nigdy nie
wiemy - ile będziemy płacić w kolejnym roku? Przypomnę, 
że kiedy w 1993 roku przejmowaliśmy wody pszenica kosztowa-
ła 23,97 zł za decytonę, później z roku na rok cena wzrastała osią-
gając w 2013 roku niebotyczny poziom 97,81 zł. W ubiegłym
roku było to 70,24 zł/dt, a więc trzykrotnie więcej niż kiedy przej-
mowalismy wody. Nasze prośby o zmianę tego systemu nalicza-
nia opłat dzierżawnych np. na przelicznik według cen ryb, od lat
pozostają bez odpowiedzi. Dlatego bezustannie szukamy innych
dróg prowadzących do obniżania kosztów, bowiem te pocho-
dzące ze składek członkowskich są niewystarczające. 
A wysokości składek podnosić nie chcemy. 

Każda działalność gospodarcza, bo w końcu taką prowadzimy,
przechodzi cyklicznie przez fazy wzrostu i recesji. To zmusza nas
do rozsądnego inwestowania, aby w sytuacji krytycznej mieć
odpowiednie zabezpieczenie np. w środkach trwałych.
Dlatego też wykorzystujemy środki unijne i inne źródła finanso-
wania. Przykład: jeśli nasz projekt otrzymuje dofinansowanie na
poziomie 85 procent, co oznacza, że nasz wkład to tylko 15%
wartości projektu, to warto podjąć takie ryzyko inwestycyjne. 
A już szczególnie byłoby niewybaczalne rezygnowanie z dofi-
nansowania na poziomie 100%. 

Maksymalnie, oczywiście na ile było to możliwe, korzystaliśmy 
z programu PO RYBY 2007-13. Przykłady: adaptacja budynku
biurowego w Grzmięcy na ośrodek tradycji rybactwa i wędkar-
stwa 632.563,28 zł - dofinansowanie 527.478,79 zł; budowa
pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Chełmżyńskim 334.316,26
zł, dofinansowanie - 284.000 zł, budowa infrastruktury turystycz-
no-wędkarskiej nad jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości
Zalesie 510.386,59 zł, dofinansowanie - 433.828,60 zł. 
Z kolei restytucja jesiotra ostronosego wraz z tworzeniem stad
tarlakowych tego gatunku oraz promocja kujawsko-pomorskich
zasobów przyrodniczych, kosztowały łącznie 399.237,00 zł 
z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego wyniosło
339.351,45 zł. 

ZACZYNALIŚMY
OD ZERA
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Szukając zniżki kosztów zainwestowaliśmy w ogniwa fotowol-
taiczne, które umożliwiają nam dywersyfikację źródeł zasilania
dla ośrodka wylęgu i podchowu narybku oraz bazy tarlakowej
jesiotra ostronosego. Koszt inwestycji 230.000,00 zł - dofinanso-
wanie 100 % dzięki partycypacji Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To samo dotyczy
nowoczesnej wędzarni wybudowanej w Grzmięcy, z której
dochody niebawem zaczną współfinansować naszą działalność,
bo nasz wkład już się prawie spłacił.
Zakończył się program „PO RYBY 2007-2013”, ale jest już kolej-
ne rozdanie środków unijnych w ramach nowego programu
operacyjnego „PO RYBY 2014-2020”. Wprawdzie kryteria przy-
znawania środków zostały przez Komisję UE dość rygorystycz-
nie zaostrzone, to jednak nadal widzimy dla nas pewne możli-
wości. Z których raczej skorzystamy, tym bardziej, że będzie to
już zapewne ostatnia taka szansa.

Podsumowując, ile łącznie otrzymaliśmy środków ze źródeł
zewnętrznych?
Od 2009 roku na dofinansowanie naszych projektów otrzymali-
śmy ponad 10 mln złotych. Środki pochodziły z Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z programów
realizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Znaczący
wkład miały także władze Samorządowe oraz Lokalne Grupy
Działania i Lokalne Grupy Rybackie. 
Wszystkim za tę pomoc bardzo dziękujemy.

Dokładna analiza nowych źródeł unijnego finansowania, połą-
czona ze współpracą z samorządami lokalnymi, będą kluczem
do rozwiązywania najważniejszych naszych projektów. 
Pilne zadanie na dziś to szukanie środków na sfinansowanie
modernizacji „starej” wylęgarni w Grzmięcy, która wymaga prze-
budowy, bo osiągnęła już kres swoich możliwości wytwórczych.
To kolejne, duże wyzwanie, które pozwoli zwiększyć produkcję,
nie tylko na potrzeby własne i realizację zobowiązań wynika-
jących z umów na rybackie użytkowanie wód, ale także na sprze-
daż. Bo produkcja narybku to dochodowy interes, który może

Ośrodek Zarybieniowy w Grzmięcy - baseny z narybkiem Ośrodek tradycji rybactwa i wędkarstwa

Ogniwa fotowoltaiczne

Baseny z tarlakami jesiotrówPomost wędkarski Wędzarnia

być solidnym źródłem finansowania działalności statutowej
Okręgu. Z tego samego powodu remontu wymagają stawy 
w Montowie, których asortyment produkcyjny należy rozszerzyć
pod kątem wymagań wynikających z umów dzierżawnych ale
również w celach handlowych.
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Pan
Andrzej Gross
Prezes
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa
w Warszawie

Szanowny Panie,
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu składa 
najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową, meryto-
ryczną współpracę w realizowanych przedsięwzięciach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą Pan
reprezentuje, poprzez współfinansowanie inwestycji 
służących gospodarce rybackiej i rolnej, zawsze wspierała 
i wspiera działania podejmowane przez środowiska wędkar-
skie i rybackie.

Wyrażamy nadzieję, 
że partnerskie relacje łączące nas z ARiMR, również w kolej-
nych latach, pozwolą na kontynuację tej współpracy przy
urzeczywistnianiu kolejnych projektów.

W imieniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Toruniu i całej społeczności wędkarskiej naszego regionu,
gratulujemy wszystkich dotychczasowych  osiągnięć.

Z życzeniami dalszych sukcesów

Mirosław Purzycki
Prezes Zarządu Okręgu PZW w Toruniu

Toruń 15.05.2015 r.

18 czerwca w siedzibie Zespołu Gospodarstwa Wędkarsko-
Rybackiego w Grzmięcy Prezes ARiMR Andrzej Gross otrzymał
podziękowanie za dotychczasową, owocną współpracę
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z sektorem
rybackim, w tym z Polskim Związkiem Wędkarskim 
i Organizacją Producentów Ryb Jesiotrowatych. 

Na terenie Gospodarstwa znajduje się najnowocześniejszy 
w Europie ośrodek wylęgu i hodowli jesiotra ostronosego, które-
go budowa kosztowała prawie cztery miliony złotych.
Prowadzone są w nim pionierskie w Europie starania o powrót
rodzimego gatunku jesiotra ostronosego do polskich rzek i wód
Bałtyku.

- Jesteśmy znaczącym eksporterem ryb w Europie, 60% pro-
dukcji eksportujemy - powiedział Prezes Andrzej Gross. 
- Jeśli chodzi o gospodarstwa rybackie Polska odniosła wielki
sukces. Jesteśmy konkurencyjni na rynku europejskim, jesteśmy
partnerami w produkcji karpia, pstrąga, a od kilku lat dobrze roz-
wija sie produkcja jesiotrów oraz kawioru. To ewenement na
skalę nie tylko polską, jesteśmy bowiem jednym z największych
producentów kawioru w Europie. 

Zmodernizowaliśmy gospodarstwa rybackie, powstały bardzo
aktywne grupy rybackie, które nie tylko rozbudowują nowocze-
sną infrastrukturę i skutecznie konkurują na rynku europejskim,
ale tworzą również nowe miejsca pracy. A startowaliśmy z bar-
dzo niskiego poziomu.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat, czyli od przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej oraz objęcia kraju instrumentami wsparcia
Wspólnej Polityki Rybackiej, w naszym sektorze rybackim
nastąpiły imponujące zmiany. Ponad 4 miliardy złotych, trafiły do
rybaków, armatorów statków, zakładów przetwarzających ryby,
zarządów portów, samorządów, urzędów marszałkowskich oraz
organizacji producentów ryb.

Zakłady przetwórcze w Polsce przerabiają 500 tysięcy ton ryb
rocznie z czego zdecydowana część jest eksportowana.
Oferowane produkty rybne z uwagi na wysoką jakość i konku-

rencyjne ceny cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
odbiorców zagranicznych.

Obok znaczących zmian w rybołówstwie morskim czy przetwór-
stwie ryb, ogromny postęp widać, także w rybactwie śródlądo-
wym. ARiMR na inwestycje w zakresie akwakultury przekazała
587 mln zł. Wsparciem objęto modernizację dotychczas istnie-
jących gospodarstw (298 obiektów), jak również utworzenie
nowych obiektów chowu i hodowli ryb (97 obiektów). Dzięki
realizacji powyższych inwestycji wyremontowano i wybudowa-
no m.in.: stawy, mnichy, groble, jazy, pomieszczenia gospodar-
czo-socjalne, ale także drogi dojazdowe. Ponad 300 realizowa-
nych operacji dotyczyło zakupu maszyn i urządzeń (np. sortow-
nice, baseny, ciągniki, urządzenia natleniające i napowietrza-
jące), a także specjalistycznych środków transportu.

Agencja wspiera również działania rybaków zmierzające do
poprawy stanu środowiska poprzez wypłatę rekompensat
wodno-środowiskowych. Pomoc ta ma na celu zrekompenso-
wanie producentom ryb wykorzystywania tradycyjnych metod
produkcji wspomagających ochronę i poprawę stanu środowi-
ska, zachowanie bioróżnorodności oraz promocję ekologicznych
praktyk produkcyjnych w sektorze chowu lub hodowli ryb.

Odnosząc się do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-
2020, należy zwrócić uwagę, że pod względem wielkości środ-
ków na politykę rybacką, jesteśmy na czwartym miejscu w Unii
Europejskiej, za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Nowy Program Operacyjny „Rybactwo i Morze“, będzie miał sie-
dem priorytetów. Łączna wartość środków unijnych i krajowych
przeznaczonych na jego realizację wynosi ponad 700 mln euro.
Nowymi komponentami programu są: rynek rybny, kontrola i
egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegro-
wana polityka morska.

Dziękując za otrzymane podziękowanie, Prezes Andrzej Gross
powiedział: - W Grzmięcy podjęto bardzo pożyteczną inicjatywę.
Prace nad restytucją jesiotra ostronosego pozwolą na przy-
wrócenie tego unikatowego gatunku wodom naszych rzek 

PODZIĘKOWANIE
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i Bałtykowi. W Europie mamy tylko dwa ośrodki zajmujące się
tym zagadnieniem: Instytut Leibniza w Berlinie i Ośrodek 
w Grzmięcy. Dzięki współpracy środowisk naukowych Polski,
Niemiec i Kanady narybek wyhodowany w Grzmięcy jest wpusz-
czany do Drwęcy w okolicach Torunia i Brodnicy. 
Z satysfakcją chcę podkreślić, że działanie to jest możliwe dzięki
wsparciu ARiMR, która w tym celu wykorzystała dostępne fun-
dusze z Programu Operacyjnego „Ryby”. 

Składając podziękowanie Agencji za dotychczasową pomoc 
i wsparcie Prezes Zarządu Okręgu PZW w Toruniu Mirosław
Purzycki powiedział. - To unikatowy ośrodek wylęgu i podchowu
jesiotra ostronosego, który kiedyś pływał i rozmnażał się 
w naszych rzekach, ale wyginął wiele lat temu i do niedawna
wydawało się, że tak już zostanie. Ośrodek jest szansą na resty-
tucję tego wspaniałego gatunku. 

Na początku lat 80, dzięki profesorowi Ryszardowi Bartlowi 
z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, włączyliśmy
się aktywnie w program restytucji troci i łososi. Kiedy ten pro-
gram się sprawdził, zaczęliśmy myśleć o restytucji jesiotra, 
a więc ryby, która w naszych wodach wyginęła już całkowicie.

(Ostatniego jesiotra złowiono w Wiśle koło Chełmna w 1964 r). 
Były minister ochrony środowiska prof. Nowicki mówił, że tak jak
żubr jest królem puszczy, tak jesiotr jest królem wód. Więc posta-
nowiliśmy zrobić wszystko, aby król wrócił na tron.

Kiedy badania naukowe wykazały, że jesiotr ostronosy nadal żyje
w niektórych rzekach wschodniej Kanady, postanowiliśmy sko-
rzystać z tej szansy. 
Od kilku lat kupujemy ikrę jesiotrów w Kanadzie. U nas ikra ta
jest inkubowana, a wykluty narybek podchowywany do czasu
osiągnięcia rozmiarów pozwalających na wypuszczenie do rzek.
To było i jest poważne, europejskie przedsięwzięcie, zakładające
udział polskich, niemieckich oraz europejskich funduszy. 
W Grzmięcy znajduje się jeden z najbardziej nowoczesnych
ośrodków w Europie i świecie, działający na taką skalę. Bez
wsparcia Agencji, nie byłoby to możliwe.

W ramach programu restytucji jesiotra planuje się wyhodowanie
50 tysięcy sztuk jesiotrów rocznie, co ma pozwolić na zarybianie
rzek w dorzeczu Wisły. Później także rzek w innych regionach. 
Po 16-18 latach dorosłe osobniki wrócą w miejsca wypuszcze-
nia, na naturalne tarło.

Stanisław Jankowski
lat 79

Koło Rubinkowo w Toruniu

W 1949 roku, kiedy miał 10 lat ojciec zapisał go do Towarzystwa
Wędkarskiego w Toruniu. 
Rok później wstąpił do nowopowstałego Polskiego Związku
Wędkarskiego.

Od 35 lat członek Koła „Rubinkowo” w Toruniu.

Zasłużony działacz wędkarski, odznaczony srebrną, złotą i złotą
z wieńcami odznakami PZW, a także wędkarskim medalem
zasługi. Członek Zarządu koła od 30 lat, kapitan sportowy, czło-
nek Społecznej Straży Wędkarskiej od 35 lat, sędzia klasy
okręgowej. Największe sukcesy wędkarskie: sandacz 8,20 kg,
szczupak 7,20 kg, okoń 2,70 kg.

- Lata już swoje robią - mówi pan Stanisław. - Dlatego zrezy-
gnowałem działalności w Straży. Żeby ganiać kłusowników trze-
ba mieć dużo sił, a ja byłbym dla kolegów tylko ciężarem…
- Okręg bardzo zmienił się przez te lata, bogaty jest. Dużo wód,
zadbanych i z rybami. Tylko trochę drogo jak na emeryta. 
Choć rozumiem, że utrzymanie tylu wód musi kosztować, choć-
by samo zarybianie i ochrona. A jest czego pilnować.

Edward Bartkowski
lat 77 

Koło Miejskie w Łasinie

Wędkować zaczynał w Towarzystwie Wędkarskim w Łasinie, 
od 1950 roku jest członkiem PZW.
Wieloletni wiceprezes Koła w Łasinie, przewodniczący komisji
rewizyjnej, komendant Społecznej Straży Rybackiej, obecnie
członek Zarządu Koła, wędkarski mistrz koła. Odznaczony sre-
brną, złotą i złotą z wieńcami odznakami PZW oraz medalem 
za zasługi dla wędkarstwa.
Największe złowione ryby: szczupak 9,60 kg i karp 3,5 kg, 
najlepszy w Kole specjalista od łowienia węgorzy, w tym roku
złowił ich już sześć.
Wędkarską pasję zaszczepił synowi Krzysztofowi, który obecnie
jest wiceprezesem Koła w Łasinie.

- Wędkuję od dziecka. Nie miałem nawet 10 lat kiedy wstąpiłem
do Towarzystwa Wędkarskiego w Łasinie. A kiedy powstał PZW
zapisałem się od razu.
Pana Edwina martwi stan jeziora Łasińskiego.

- Kiedyś woda była tu taka czysta, że ludzie brali ją do picia. 
A dziś wszystko zarasta, jezioro ginie w oczach. Przydałoby się
oczyścić wodę, wybrać zielsko, przeciągnąć siecią, żeby prze-
trzebić drobnicę, której tu pełno… Jesteśmy bogatym Okręgiem,
ale na takie czyszczenie trzeba mieć dodatkowe pieniądze. 
Ale coś z tym trzeba zrobić, bo ten piękny akwen szybko zmar-
nieje. Mamy rozumnych prezesów kół i rejonów, dobry Zarząd
Okręgu, może coś wymyślą.

6 5  L A T  P Z W  
NASI SENIORZY
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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 już 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. 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

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

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

4. 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

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

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

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

PLAN PRACY OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO w II półroczu 2015 roku

Wędkowanie na wodach PZW
Gdańsk

Zarząd Okręgu PZW w Gdańsku podjął
uchwałę, która umożliwia wędkowanie
na wodach Okręgu gdańskiego wszyst-
kim członkom PZW na następujących
zasadach:
- wędkarze, którzy uiścili składki człon-
kowską i okręgową roczną, mogą uzy-
skać zezwolenie po wniesieniu 50% rocz-
nej składki okręgowej (wody górskie -
111 zł, nizinne 72 zł);
- wędkarze, którzy w macierzystym
okręgu uiścili tylko składkę członkowską
mogą wędkować po wniesieniu składki
okręgowej rocznej (wody górskie - 222 zł,
nizinne 144 zł);
- składka górska uprawnia do wędkowa-
nia na wodach nizinnych;
- wędkarzy z innych okręgów nie obowi-
ązuje prowadzenie rejestru złowionych
ryb.

Porozumienie z Elblągiem
1. Okręg PZW w Toruniu udostępnia do
wędkowania członkom Okręgu PZW
Elbląg - koła w Kisielicach, którzy opłacili
w macierzystym Okręgu składki człon-
kowskie (ogólnozwiązkową oraz na
ochronę i zagospodarowanie wód) jezio-
ro Goryń (gm. Kisielice) bez wnoszenia
składki okręgowej na zagospodarowanie
i ochronę wód obowiązującej w Okręgu
PZW Toruń.
2. Okręg PZW w Elblągu udostępnia
członkom Okręgu PZW Toruń - Rejony
Grudziądz i Łasin, którzy opłacili w
macierzystym Okręgu składki członkow-

skie (ogólnozwiązkową oraz na ochronę i
zagospodarowanie wód) jeziora:
Wandowo, Krzykosy, Plińskie, Kucki-
Klecewskie, Kisielice (w lesie), Kisielice
Miejskie, Piękne, bez wnoszenia składki
okręgowej na zagospodarowanie i
ochronę wód obowiązującej w Okręgu
Elbląg.
3. SSRyb przy kole w Kisielicach będzie
chroniła Jezioro Goryń, we współpracy z
zawodową i społeczną strażami rybacki-
mi Okręgu Toruń.

Porozumienie z Bydgoszczą
Członkowie Okręgów Bydgoskiego i To-
ruńskiego wyróżnieni tytułem: 
- Honorowy Członek PZW, Honorowy
Prezes Koła PZW, odznaczeni złotą
odznaką PZW z wieńcami, 
- dzieci (członek uczestnik) i młodzież (od
16-tego do 24-tego roku życia), 
- osoby posiadające składki za szczegól-
ne zasługi w rozwoju wędkarstwa (wyda-
ne w macierzystym Okręgu),
mają prawo do wędkowania na wodach
ogólnodostępnych nizinnych (w tym
„jedno łowisko” rzeka Wisła - obwody
rybackie Wisły nr 2,3 i 4) oraz na wodach
górskich obu Okręgów, wszystkimi
dopuszczonymi metodami wędkowania,
po wniesieniu składek na ochronę i zago-
spodarowanie wód w swoim macierzy-
stym Okręgu, bez wnoszenia dodatko-
wych składek uzupełniających.
Konkursy wędkarskie, za które uznaje się
imprezę, w której startuje min. 20 osób
oraz treningi kadry Okręgu Bydgoskiego
i Toruńskiego mogą być organizowane
na wodach obydwu Okręgów, po

uprzednim uzgodnieniu z właściwym
miejscowo Dyrektorem Biura danego
Okręgu.

Porozumienie z Katowicami
Członkowie, po wniesieniu składki człon-
kowskiej okręgowej na zagospodarowa-
nie i ochronę wód w macierzystych
Okręgach, mają prawo do wykupienia
50% składki członkowskiej okręgowej 
w Okręgu zawierającym Porozumienie,
na podstawie której mają prawo do węd-
kowania na wodach ogólnodostępnych
Okręgu:
- członkowie Okręgu PZW Katowice wno-
szą opłatę w wysokości - 148 zł
- członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą
opłatę w wysokości - 50 zł
- członkowie PZW odznaczeni „Złotą
odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni 
z opłat.

Porozumienie z Wrocławiem
Członkowie, po wniesieniu składki człon-
kowskiej okręgowej na zagospodarowa-
nie i ochronę wód w macierzystych
Okręgach mają prawo do wykupienia
składki okręgowej ulgowej w Okręgu
zawierającym Porozumienie, na podsta-
wie której mają prawo do wędkowania
na wodach ogólnodostępnych Okręgu:
- członkowie Okręgu PZW Wrocław wno-
szą opłatę w wysokości - 150 zł
- członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą
opłatę w wysokości - 67 zł
- członkowie PZW odznaczeni „Złotą
odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni 
z opłat.

POROZUMIENIA
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Od kilku lat Organizacja
Producentów Ryb
Jesiotrowatych we współpracy 
z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
jest współorganizatorem 
konferencji zajmującymi się
problematyką rybactwa,
akwakultury i wędkarstwa.
Okazją do spotkań 
w międzynarodowym gronie
specjalistów z tych dziedzin 
są Targi Grüne Woche 
w Berlinie.

Tegoroczną Konferencję otworzył Prezes
Organizacji Producentów Ryb Jesiotro-
watych Mirosław Purzycki, który przywi-
tał przybyłych gości i przybliżył cele oraz
problemy, które będą przedmiotem
obrad.

POTENCJAŁ 
AKWAKULTURY 

I STRATEGIE 
ROZWOJU

Konferencja
Berlin 16 stycznia 2015 r.

W imieniu MRiRW głos zabrał Tomasz
Nawrocki - Dyrektor Departamentu
Rybołówstwa, mówiąc, że temat
Konferencji, a więc wspieranie akwakultu-
ry należy do najważniejszych elementów
w nowej polityce rybackiej.
Poinformował, że 21 października 2014
roku, Rada Ministrów zaakceptowała
dokument pn. „Akwakultura 2020 - plan
rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce na
lata 2014 - 2020”, który jest częścią wdra-
żania strategii Europa 2020.
Głównym założeniem strategii jest osią-
gnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji
lidera UE w produkcji ryb pochodzących z
akwakultury śródlądowej.
Tomasz Nawrocki życzył uczestnikom
konferencji udanych i konstruktywnych

obrad oraz aby warunki przyszłego
Programu Operacyjnego zostały w pełni
zrealizowane dla dobra rybaków mor-
skich i śródlądowych a przede wszystkim
konsumentów.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Andrzej Gross podzię-
kował wszystkim, którzy brali udział w
projekcie kończącego się Programu Ope-
racyjnego RYBY oraz zachęcał do korzy-
stania ze środków w nowej perspektywie
finansowania. Aspekt rynkowy produk-
tów rybactwa zaczyna odgrywać coraz
większą rolę w gospodarce i coraz bar-
dziej będzie wzrastać jego pozycja na ryn-
kach: polskim, europejskim oraz pozaeu-
ropejskim.

Przedstawiciel RP przy Parlamencie
Europejskim Marcin Ruciński, przedsta-
wił trendy globalne produkcji akwakultury
w 2014 roku. Wynika z nich, że produkcja
akwakultury na całym świecie z roku na
rok wzrasta pod względem ilościowym.
Głównie dotyczy to ryb śródlądowych,

karpiowatych i tilapii, które stanowią już
ponad 50% światowej produkcji.
Wyzwania jakie stoją przed światową
akwakulturą to m.in. sprawy związane z
rozwojem technologicznym, percepcją
większości produktów akwakultury, norm
bezpieczeństwa żywności 
i ochrony środowiska.
W Europie zauważana jest stagnacja pro-
dukcji akwakultury, czego powodem jest
konkurencja państw trzecich oraz niewy-
starczająca integracja sektora.
Nadzieją na wzrost produkcji mogą być:
ugruntowanie pozycji rynkowej głównych
gatunków ryb, wzrost intensywności 
i efektywności produkcji dzięki innowa-
cjom, dywersyfikacja oraz zwiększenia
powierzchni stawów ze względu na pozy-
tywne funkcje środowiskowe. 
Siłą napędową dla wzrostu produkcji 
w Europie są: bardzo dobre zaplecze
naukowo - badawcze i technologiczne,
podnoszenie poziomu efektywności i
innowacyjność oraz wzrost znaczenia
akwakultury w ramach wspólnej polityki
rybackiej.
Nie należy także zapominać o roli i działa-
niach HELCOM, który jest regionalną kon-
wencją zajmującą się ochroną środowi-
ska morskiego, właściwą dla Bałtyku. 

Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Tomasz Czorniej przedsta-
wił fazy wdrażania Programu Operacyj-
nego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014
- 2020).
Komisja Europejska zatwierdziła umowę
partnerską określającą strategię interwen-
cji funduszy europejskich w ramach
trzech polityk unijnych: Polityki
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej
(WPR) i Wspólnej Polityki Rybołówstwa
(WPRyb) w Polsce na lata 2014 – 2020.
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Wejście w życie pierwszych aktów praw-
nych planowane jest na II kwartał 2015
roku. 
Kwota z budżetu Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego na realizację PO
RYBY 2014-2020 wynosi 531.219.456
euro, co przy wkładzie krajowym na
poziomie ok. 179.290.055 euro, daje łącz-
nie 710.509.511 euro.
Szczegóły dotyczące podziału prioryte-
tów, działań i środków związanych z
nowym programem można przeczytać na
stronie Ministerstwa Rolnictwa www.min-
rol.gov.pl.

Wicemarszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego dr inż. Jarosław Rzepa
przedstawił regionalne perspektywy w
akwakulturze.
Sektor akwakultury wytwarza obecnie
47% produktów akwakultury spożywa-
nych przez ludność na świecie i charakte-
ryzuje się znacznym potencjałem dalsze-
go rozwoju. Tym samym akwakultura
może być kluczowym elementem strate-
gicznej polityki zaopatrzenia w żywność,
w celu zaspokojenia przyszłych potrzeb w
tym zakresie. 
Sektor akwakultury w UE wpisuje się w
ramy wspólnej polityki rybołówstwa,
której celem jest zrównoważone wykorzy-
stanie żywych zasobów wodnych z
uwzględnieniem aspektów ekologicz-
nych, społecznych i gospodarczych.
Istnieją perspektywy do rozwoju akwakul-
tury w regionie, które należy upatrywać
m.in. we wdrażaniu nowoczesnych tech-
nologii produkcji, poprawie rentowności

przedsiębiorstw, zwiększeniu produkcji i
propagowaniu dywersyfikacji hodowli w
kierunku gatunków o dużym potencjale
rynkowym, o które coraz trudniej w
wodach naturalnych, np. węgorz, san-
dacz, sum, miętus, a także wzroście obro-
tów w ramach obsługi turystyki wędkar-
skiej i promocji powszechnego spożycia
ryb z akwakultury. 

Prezes Zarządu Głównego Polskiego
Związku Wędkarskiego Dionizy Ziemiecki,
poruszył problem kormoranów i innych
drapieżników nad naszymi wodami. 
Na podstawie obserwacji populacja kor-
moranów w Polsce w roku 2014 zwięk-
szyła się o około 5% w stosunku do roku
2013.
Gwałtowny wzrost liczebności kormora-
nów oraz trwałe zasiedlenie obszarów, na
których wcześniej nie występował, nosi
znamiona inwazji. Zagrożony jest byt
wielu gatunków ryb we wszystkich natu-
ralnych wodach śródlądowych, jak rów-
nież w hodowlach stawowych.
Szczególne zagrożenie dotyczy rzek gór-
skich, w których eliminowane są pstrągi i
lipienie.
W świetle posiadanych danych możemy
stwierdzić, że głównym szkodnikiem bio-
logicznym, powodującym największe
straty w rybostanie wód jest kormoran.
Jednak nie można wykluczyć, że za kilka
lat podobną sytuację będziemy mieli z
innymi gatunkami chronionymi, takimi jak
bóbr, wydra i czapla. Podobnie jak kor-
moran, bóbr europejski jest kolejnym

przykładem udanej restytucji gatunku, z
którym nie wiadomo, co dalej robić?
Dotyczy to również dwóch kolejnych ich-
tiofagów: wydry oraz czapli siwej,
których objęcie ochroną spowodowało
dynamiczny wzrost populacji. 
Prezes Dionizy Ziemiecki złożył wniosek,
aby uczestnicy Konferencji podjęli
uchwałę upoważniającą Organizatora
Konferencji do przygotowania petycji
skierowanej do Rady Europy, o podjęcie
zdecydowanych działań w celu rozwiąza-
nia problemu niekontrolowanego wzro-
stu liczebności gatunków zwierząt zagra-
żających sektorowi rybacko-wędkarskie-
mu oraz ograniczenia szkód przez nie
wyrządzanych.

Prezes Stowarzyszenia Producentów
Ryb Łososiowatych Jacek Juchniewicz
stwierdził, że w hodowli pstrągów, dużo
zmieniło się na lepsze: jest duży poten-
cjał, lepsze warunki, wykwalifikowane
kadry, dostępne środki, zaplecze nauko-
we oraz przede wszystkim rynek, który
rozwinął się dzięki m.in. działaniom pro-
mocyjnym. 
Jednak Ministerstwo Środowiska, słusz-
nie dążąc do polepszenia jakości wód,
przy okazji wdrażania nowej dyrektywy
wodnej tworzy regulacje, które niosą
zagrożenie dla rozwoju akwakultury.
Dotyczy to zwłaszcza zasobów wody,
której ilość z racji ustalonych nienaruszal-
nych przepływów w niektórych zlew-
niach, uniemożliwia pobór wody wód do
celów hodowlanych.
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Wiceprezes Światowego Stowarzysze-
nia Ochrony Zasobów Jesiotra dr Paulo
Bronzi, poinformował, że w ciągu ostat-
nich 30 lat nadmiernej eksploatacji zaso-
bów jesiotra, głównie do produkcji kawio-
ru, wraz z poważnym pogorszeniem jako-
ści siedlisk, doprowadzono do drastycz-
nego spadku dzikiej populacji.
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
(IUCN) wskazała wszystkie komercyjnie
uwarunkowania wykorzystywania jesio-
trów na całym świecie (w załączniku II do
konwencji przepisów CITES), co jednak
wymaga międzynarodowego uzgodnie-
nia kwot dla handlu, w celu ochrony. 
Obecnie, legalny kawior pochodzący z
akwakultury jest szacowany na ponad
250 ton. Liderem są Chiny- 85% całkowi-
tej produkcji jesiotrów i 22% całkowitej
produkcji kawioru. Światowa produkcja
ma potencjał, aby wzrosnąć do 500-750
ton w ciągu najbliższych 5-10 lat.
Dodał również, że w przeciwieństwie do
kawioru, mięso jesiotrów ma problemy z
odnalezieniem rynków zbytu w Europie.
Wynika to głównie z braku tradycji kuli-
narnych, spowodowanych brakiem tych
ryb w sklepach przez ostatnich 60-70 lat.
Warunkiem poprawy sytuacji jest właści-
wa promocja.

Kontynuując myśl poprzednika przedsta-
wiciel firmy Arcadian-Sturgeon and
Caviar inc. z Kanady dr Cornel Ceapa
przedstawił elementy mające wpływ na
sprzedaż jesiotrów.
Na skuteczny marketing składa się dużo
czynników. W XXI wieku powinniśmy
zająć się odpowiednim przetworzeniem
tej ekskluzywniej ryby, żeby stała się ona
bardziej dostępna dla konsumenta, a jed-
nocześnie pozostała produktem dobrej
jakości. Można to osiągnąć poprzez np.
porcjowanie – klient nie musi od razu
kupować całej ryby (to wiąże się z dużym
wydatkiem), może kupić odpowiednią dla
siebie ilość. Ważna jest także dystrybucja

i sposób dotarcia do klienta, ułatwienie
mu zakupu pożądanego produktu z jesio-
tra – np. poprzez sklepy internetowe.
Ważne jest także dostarczenie informacji
klientowi o firmie oferującej produkty z
jesiotra, jej pochodzeniu, zdobytych cer-
tyfikatach. Liczy się również efekt wizual-
ny, aby dana firma i jej logo kojarzyło się
z wysoką jakością oferowanych produk-
tów. 

Profesor dr hab. Ryszard Kolman 
z Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
w Olsztynie, zapoznał uczestników
Konferencji z aktualnymi problemami
hodowli jesiotrów w kraju.
Przypomniał historię jesiotrów w Polsce
oraz motywy hodowli jesiotrowatych,
podkreślając, że kluczem do sukcesu
powinno być utworzenia stad tarłowych z
ryb towarowych pochodzących z akwa-
kultury.
Profesor porównał metody: tradycyjną
oraz przyżyciową pobierania ikry.
Zaakcentował, że produkcja kawioru z
ikry pobieranej od samic ze stad hodow-
lanych powinna być szczególnie propa-
gowana, ponieważ ogranicza presję na
jesiotry występujące w warunkach natu-
ralnych i tym samym stanowi element
ochrony gatunkowej.
Nawiązał do prowadzonej w Polsce resty-
tucji jesiotra ostronosego wskazując zale-
ty rządowego programu, mającego na
celu odbudowę populacji tych ryb w pol-
skich rzekach i Bałtyku. Zapoznał także
uczestników Konferencji z kolejnym, przy-
gotowywanym, międzynarodowym pro-
gramem, mającym na celu restytucję w
Europie Środkowej i Wschodniej kolejne-
go gatunku jesiotrowatych– sterleta,
który będzie obejmował dorzecza
Niemna, Dniestru i Dniepru.

Przedstawiciel Organizacji Producentów
Ryb Jesiotrowatych oraz Gospodar-
stwa Rybackiego „ACIPOL” Henryk
Mokrzycki, zaproponował nowe działania
marketingowe producentów rybackich.
Przypomniał początki hodowli jesiotrów
w Polsce, koncentrując się na produkcji
oraz przetwórstwie tych ryb. Brak tradycji
kulinarnych związanych z tym gatunkiem
w Polsce i związana z tym pewna nieuf-
ność odbiorców, wymusiły na hodow-
cach do sięgnięcia po szersze, niż zazwy-
czaj, działania w kierunku przetwórstwa
tych gatunków, a w szczególności do pro-
dukcji kawioru. Dużą rolę w tych pracach
odgrywają różnego rodzaju działania
marketingowe np. szkolenia, konferencje
oraz promocje na targach czy festynach,
zachęcające do kupowania mięsa jesio-
trów i kawioru np. w restauracjach 
w dużych miastach Polski. Działania te już
przynoszą wymierne skutki.

Dr inż. Radosław Kowalski z Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
przedstawił tarło pneumatyczne w pozy-
skiwaniu ikry ryb.
Wykazał zalety tarła pneumatycznego sta-
nowiącego alternatywę dla tradycyjnego
wycierania ręcznego, zwłaszcza dla
dobrostanu tarlaków. 

Metoda ta jeszcze nie jest popularna 
w hodowlach, głównie z braku na rynku
sprzętu do jej przeprowadzenia. Stąd
Instytut Rozrodu Zwierząt przygotowuje
projekt, który poprzez przygotowanie
sprzętu do tarła pneumatycznego i okre-
ślenie parametrów fizycznych tarła,
pozwoli na stosowanie tej metody przez
hodowców.

Tarło pneumatyczne dotyczy różnych
gatunków ryb, ale głównie takich, które
ewoluują ikrę do jamy ciała.
Potwierdzony brak śmiertelności wśród
wycieranych tą metodą ryb, wskazuje na
niską inwazyjność tej metody. W wypad-
ku dużych tarlaków (np. jesiotrowate)
dodatkowo metoda ta w istotny sposób
odciąża osoby prowadzące rozród.
Ponadto, ikra pozyskana poprzez tarło
pneumatyczne ma zazwyczaj wyższą
jakość niż pobrana poprzez masaż
powłok brzusznych.
Metoda pneumatyczna pozyskiwania
oocytów może być stosowana u wszyst-
kich ryb, których ikra cechuje się ograni-
czoną kleistością.
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W dniu 10 kwietnia br. w Hotelu Uniwersyte-
ckim w Toruniu odbyło się spotkanie konsul-
tacyjne w ramach projektu aktualizacji Planu
Gospodarowania Wodami na obszarze dorze-
cza Wisły w regionie wodnym Dolnej Wisły.
Organizatorem konsultacji był Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a
uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w
Toruniu, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarzą-
du Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku oraz osoby reprezentujące insty-
tucje i organizacje związane z gospodarką
wodną, ochroną środowiska i ekologią.

Zastępca dyrektora RZGW Gdańsk Henryk
Jatczak przedstawił koncepcję aktualizacji ist-
niejących planów i programu wodno-środo-
wiskowego kraju, zgodnie z obowiązującym
prawem krajowym oraz zapisami unijnej
Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Projekt aktualizacji Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły - region
wodny Dolnej Wisły, który prezentowała Pani
Ewa Malinowska z RZGW Gdańsk, ma za
zadanie zabezpieczyć potrzeby związane 
z gospodarką wodną na wskazanym obszarze
z jednoczesnym poszanowaniem zasad zrów-
noważonego rozwoju. Projekt jest aktualizacją
planu gospodarowania wodami z 2009r.
(zatwierdzonego przez Radę Ministrów 
w 2011r.). 

Plan jest sporządzany w celu utrzymania
dobrego stanu wód lub stworzenia takich
regulacji, aby taki stan wód osiągnąć. Będzie
on stanowić dokument strategiczny w trakcie
postępowań administracyjnych związanych 
z gospodarką wodną na obszarze dorzecza
Wisły, które zajmuje ok. 183 tys. km2 i stanowi
aż 59% powierzchni Polski. W planie znajdują
się m.in. informacje dotyczące rodzajów pre-
sji wywieranych na morfologię i środowisko
dorzecza oraz ich wpływ na stan wód
powierzchniowych i podziemnych. Szczegól-
nej analizie zostaną poddane punktowe źródła
zanieczyszczeń (np. oczyszczalnie ścieków,
przemysł, wody opadowe i roztopowe), roz-
proszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń
(np. rolnictwo, ścieki), a także zmiany hydro-
morfologiczne i pobory wód. Plan uwzględnia
także cele środowiskowe ustalone dla
poszczególnych części wód powierzchnio-
wych rzecznych, jeziornych, przejściowych 
i przybrzeżnych oraz dla wód podziemnych

np. poprzez zaprzestanie lub ograniczenie
zrzutu substancji priorytetowych dla środowi-
ska. Program dokonuje także ocenę ryzyka
nieosiągnięcia wskazanych celów dla
poszczególnych wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz wymienia możliwe
odstępstwa od osiągnięcia celów w sytuacji,
kiedy dane działanie jest zagrożone nieosią-
gnięciem celu środowiskowego.
Kolejny prezentowany projekt dotyczył aktu-
alizacji Programu Wodnośrodowiskowego
Kraju. Dokument zawiera konkretne propozy-
cje programów działań wraz z harmonogra-
mem ich wdrażania i wskazaniem kosztów
(także źródeł finansowania) oraz jednostek
odpowiedzialnych za realizację działań środo-
wiskowych. Między innymi projekt zakłada
monitorowanie programów działań, wskazuje
dobre praktyki w zakresie gospodarowania
wodami i dokonuje oceny oddziaływań na
środowisko. 
Program wodnośrodowiskowy zawiera kata-
log działań, z uwzględnieniem zachowań pod-
stawowych takich jak wdrożenia obligatoryjne
i wymogi minimalne.
Wszystkie prezentowane projekty regulują
zasady gospodarowania wodami w perspek-
tywie lat 2016-2021 i stanowią bazę do podej-
mowania decyzji w kwestiach dotyczących
stanu zasobów i jakości wód - w myśl zasady
zrównoważonego rozwoju.

Prezes Okręgu PZW w Toruniu Mirosław
Purzycki wnioskował, aby wszystkie akweny
w międzywalu m.in Wisły, stanowiły intergral-
ną część obwodu rybackiego. 
Wskazał także na konieczność aktualizacji
zapisów w rejestrze gruntów, które są
źródłem wielu nieporozumień. Problem doty-
czy głównie sprzedaży działek na obszarach
obejmujących starorzecza. Osoby fizyczne
nabywają lub dzierżawią działki wraz ze znaj-
dującymi się na nich akwenami, które według
zawartych umów przedstawione są jako nie-
użytki lub wody stojące. 
Ze względu na prowadzenie przez Okręg
racjonalnej gospodarki rybackiej istnieje więc
pilna potrzeba określenia rzeczywistego cha-
rakteru tych wód. 
Sprzedaż działek na obszarach starorzeczy 
w sposób istotny znacząco zmniejsza
powierzchnię wód użytkowanych przez Okręg
PZW w Toruniu i obniża atrakcyjność tych
obwodów dla połowów wędkarskich.
Ma także wpływ na środowisko ponieważ
ogranicza naturalne tarliska dla większości
gatunków ryb oraz blokuje zasilenie koryta

rzeki młodymi rocznikami ryb z naturalnego
wylęgu. 
Uniemożliwia także prowadzenie odłowów
większości gatunków ryb reofilnych w celu
ich reprodukcji. Brak tarlaków z wód starorze-
czy zdecydowanie ogranicza produkcję mate-
riału zarybieniowego i zmusza użytkownika
rybackiego do zwiększenia nakładów finanso-
wych na jego zakup.

Wiceprezes Okręgu PZW w Toruniu
Zbigniew Byczyński podkreślił, że starorze-
cza są wodami płynącymi, które powinny
wchodzić w skład obwodów rybackich. W
obrębie starorzeczy powinna zostać ograni-
czona działalność rolnicza, zwłaszcza stoso-
wanie nawozów sztucznych, które w dużych
ilościach trafiają do Wisły. Sprzedawane i
uprawiane rolniczo grunty w obrębie staro-
rzeczy są użytkowane przez osoby prywatne,
co utrudnia lub uniemożliwia dostęp do Wisły
wędkarzom i uprawnionym do kontroli jed-
nostkom, np. funkcjonariuszom Państwowej i
Społecznej Straży Rybackiej. Ingerencja osób
fizycznych w obszary, które powinny podle-
gać ochronie jest coraz większa, dlatego w
PGW należy umieścić zapisy dotyczące zasad
gospodarowania gruntami w obszarze staro-
rzeczy Wisły.
Projekt aktualizacji Planu gospodarowania
wodami znajduje się na stronie internetowej
www.apgw.kzgw.gov.pl w zakładce „PGW
dla dorzeczy/dorzecze Wisły”.

Anita Zapart

AKTUALIZACJA PLANU
GOSPODAROWANIA WODAMI 

W DORZECZU WISŁY

Zarząd Koła nr 19 PZW w Jabłonowie Pomorskim z żalem informuje, 
że dnia 23-03-2015 zmarł nasz kolega 

EDWARD ZAKRZEWSKI
Wieloletni działacz wędkarski , Sędzia klasy Okręgowej, Skarbnik naszego Koła 
oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Odznaczony medalem za Zasługi dla Wędkarstwa oraz Złotą Odznaką PZW. 
Cześć Jego Pamięci..
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ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W OKRĘGU PZW W TORUNIU

Rok Działanie Wartość Udział własny
ogółem (w zł) Okręgu (w zł)

przy udziale dotacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 
z Lokalnych Grup Rybackich

2012       Samochód z kompletnym wyposażeniem do ochrony i badania jakości 312.287,27 *483,50 
wód łącznie z ich napowietrzaniem Grzmięca (LGR Drwęca)

Samochód z kompletnym wyposażeniem do ochrony wód Grudziądz 245.767,67 *347,00 
(LGR Rybak)

Festyn „Święto ryby – jesiotr powraca” 20.421,50 6.309,09

Organizacja konkursów i zawodów wędkarskich w miejscowości Biały Bór 20.047,77 6.193,62

* opłaty rejestracyjne związane z zakupem nowego środka transportu

2013 Organizacja i wyposażenie trzech gminnych szkółek ekologiczno-wędkarskich 142.929,33 22.532,75

Promocja obszaru LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organizację 15.343,80 4.455,30

konkursów  i zawodów wędkarskich w miejscowości 
Lisnowo, Szarnoś i Lisnówko

2014 Adaptacja budynku biurowego w Grzmięcy na ośrodek tradycji rybactwa 634.686,28 107.207,49
i wędkarstwa 

Budowa wędzarni spełniającej wymogi działalności marginalnej w Grzmięcy 329.090,58 203.764,19

Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Chełmżyńskim 334.038,86 50.138,86
w miejscowości Strużal

2015 Centralny rejestr - geolokalizacja 83.381,32 13.381,32

Budowa infrastruktury turystyczno-wędkarskiej nad Jeziorem Chełmżyńskim 510.386,57 76.557,99
w miejscowości Zalesie

przy udziale dotacji Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

2010 Szkolenie z zakresu ochrony wód 48.140,30 4.875,67

Szkolenie z zakresu prawidłowej gospodarki na śródlądowych 48.140,30 2.845,30
zbiornikach wodnych

2011 Samochód do przewozu ryb żywych (materiału zarybieniowego) Grzmięca 112.396,66 55.721,86

2012 Specjalistyczna przyczepa z osprzętem do przewozu ryb żywych 30.326,79 14.988,39
oraz przyczepa do przewozu łodzi rybackich

przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

2009 Sala edukacyjna w ośrodku wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy 27.119,00 4.655,00

2011 Kolektory słoneczne dla ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy 127.230,00 65.230,00

przy udziale dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

2009 Samochód specjalistyczny do przewozu jesiotrów w Grzmięcy 400.255,07 8.055,07

Ośrodek wylęgu i podchowu jesiotra w Grzmięcy 3.780.445,31 480.445,78

2012 Rozbudowa bazy tarlakowej jesiotra w Grzmięcy 1.948.965,16 111.715,16

2014 Podniesienie przeżywalności narybku i selektów jesiotra ostronosego ex situ 1.302.911,10 80.181,10
(monitoring) – poprzez montaż instalacji automatycznych 
systemów kontrolno-sterujących

Fotowoltaika - Zabezpieczenie działania ośrodka wylęgu i podchowu narybku 232.042,84 4.492,84
oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego poprzez dywersyfikację 
źródeł zasilania
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Jak co roku grupa pasjonatów zorganizowała wiosenny spływ
Drwęcą połączony ze sprzątaniem tej rzeki. I jak co roku mogli-
śmy przekonać się - ile śmieci zostawiają turyści na brzegach tej
pięknej rzeki. Blisko dwadzieścia worów nieczystości, głównie
opakowań z plastiku, wywieziono na wysypisko. W imieniu orga-
nizatorów, a także wędkarzy i wszystkich, którzy szukają ciszy 
i wypoczynku nad Drwęcą apelujemy - zabierajcie swoje śmieci
do domu. 

Marek Połomski

SPRZĄTANIE DRWĘCY

Rok Działanie Wartość Udział własny
ogółem (w zł) Okręgu (w zł)

przy udziale dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa kujawsko-pomorskiego

2014 Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja 398.861,24 59.829,19a
zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego

z własnych środków Okręgu, m.in.:

2010 Wykup gruntu pod Ośrodkiem Turystycznym Wąbrzeźno 33.118,26 33.118,26a

Samochód Volkswagen dla Społecznej Straży Rybackiej Grudziądz 27.073,00 27.073,00a

Wędzarnia ryb Grzmięca 45.060,42 45.060,42a

2011 Samochód Toyota dla Straży Ochrony Mienia Grupa Toruń 73.200,50 73.200,50a

Samochód Honda dla Społecznej Straży Rybackiej Chełmno 15.576,00 15.576,00a

2012 Samochód Suzuki Grand Vitara dla Społecznej Straży Rybackiej Toruń 34.378,90 34.378,90a

Samochód Mercedes do przewozu ryb dla ZGW-R w Grzmięcy 58.380,50 58.380,50a

Działka nad Jeziorem Górsk 7.012,81 7.012,81a

2013 Samochód Renault Kangoo – SSRyb Łasin 15.196,50 15.196,50a

Prawo wieczystego użytkowania gruntu nad jez. Nielbark 102.485,07 102.485,07a

2014 Działka w Strzemiuszczku 15.174,66 15.174,66a

Samochód TATA Safari dla SSRyb Nowe Miasto Lubawskie 20.539,74 20.539,74a

Samochód SUZUKI Grand Vitara dla SSRyb Brodnica 23.143,73 23.143,73a

RAZEM

całkowitawartość zrealizowanych działań 11.575.554,81 1.854.746,56a
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9. maja w Łasinie odbyła się Olimpiada
Młodzieży w trzech dyscyplinach: spraw-
ność, trójbój spinningowy, test wiedzy
ekologicznej a 23. maja rozegrano czwar-
tą dyscyplinę - wędkarstwo spławikowe.
W olimpiadzie wzięło udział 31 młodych
wędkarzy ze szkółek wędkarskich, którzy
startowali w trzech grupach wiekowych.

Wśród kadetów (do lat 12) zwyciężyła
Monika Merholc ze szkółki wędkarskiej
„Casus” w Łasinie, drugi był Szymon
Paradowski z Wąbrzeźna, trzeci Paweł
Beister - „Casus” Łasin, czarty Miłosz
Wiśniewski - Wieldządz, piąty Miłosz
Michałowski - Wąbrzeźno.

Kadeci (do14 lat): Kacper Kamiński
- „Casus” Łasin, Katarzyna Żakowska
- Papowo, Szymon Panasiuk - Koło
Miejskie Chełmno, Michał Kopczyński
- Ryńsk, Karol Kwiatkowski - Rejon
Grudziądz.

Juniorzy (do16 lat): Nikodem Zatorski
- Cassus Łasin, Rafał Kurzeja - Papowo,
Jakub Swół - Wieldządz, Szymon
Knozowski - Szkółka Ekologiczna Świecie
nad Osą, Dawid Domżalski - Koło
Miejskie Chełmno.

Rywalizacja była niezwykle zacięta, lecz
prowadzona w prawdziwie olimpijskim
duchu. Młodzi wędkarze wykazali się zna-
komitą sprawnością oraz nieprzeciętną
wiedzą ekologiczną, oczywiście związaną
ze środowiskiem wód. Jednak najbardziej
atrakcyjną dyscypliną było wędkowanie.
Najlepsi z całą pewnością mogli zawsty-
dzić wielu seniorów, bo np. Nikodem
Zatorski złowił 4,260 kg ryb, Szymon
Knozowski 3,850 kg, a pięciu zawodni-
ków przekroczyło 2 kilogramy. Łącznie
złowiono blisko 37 kg ryb (głównie płocie
i leszcze), które po zważeniu wróciły do
wody.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale 
i dyplomy. Wyróżnienia wręczali wicepre-
zes ds. sportu Okręgu PZW w Toruniu
Zbigniew Byczyński oraz Prezes Rejonu
Łasin Czesław Atamańczuk. Olimpiadę
zakończył wspólny obiad na świeżym
powietrzu.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

O L I M P I A D A  
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NASZE WODY Publikacja dofinansowana 
ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Użytkownicy rybaccy borykają się z wie-
loma problemami na eksploatowanych
akwenach. Na łamach Naszych Wód wie-
lokrotnie podnosiliśmy sprawy kłusow-
nictwa i kormoranów, teraz doszły bobry.
Tak jak kormorany, które po okresie
wojny, z kilku par gniazdujących na
Mazurach i Pomorzu Zachodnim, jako
gatunek prawnie chroniony rozrosły się
do prawdziwej plagi dziesiątkującej ryby
w rzekach i jeziorach, także bobry zaczy-
nają zagrażać otoczeniu naszych wód.
Sympatyczne w sumie zwierzęta,
zamieszkujące kiedyś niedostępne ostoje
i unikające ludzi, dziś anektują do swoich
potrzeb coraz większe obszary nadbrze-
żne, wnikając coraz głębiej w obszary
rolne, leśne a nawet parkowe. Ścinając,
często wieloletnie drzewa naruszają
utrwalone otoczenie wód, uszkadzają
groble, a budowane w błyskawicznym
tempie tamy utrudniają migracje ryb,
spływ narybku, dewastują naturalne tarli-
ska, powodują zalewanie bądź osuszanie
obszarów użytkowych. Wędkarze coraz
częściej sygnalizują pojawianie się
bobrów na nowych miejscach w naszym
Okręgu, miedzy innymi w rejonie Jeziora
Górsk, gdzie szkody są znaczne.

27. marca tego roku Okręg zwrócił się 
w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Regionalny Dyrektor OŚ poinformował,
że w celu ograniczenia skali szkód gospo-
darczych powodowanych przez bobry 
w pierwszej kolejności należy uwzględnić
możliwość zastosowania działań zabez-
pieczających, np. indywidualnego zabez-
pieczenia drzew. Dopiero w ostateczno-
ści, jeśli działania takie są nieskuteczne,
istnieje możliwość (po spełnieniu określo-
nych warunków) można podjąć czynności
zakazane względem gatunków chronio-
nych, łącznie z odstrzałem lub chwyta-
niem w pułapki.

Jesteśmy dalecy od wnioskowania 
o takie radykalne rozwiązania i dlatego
nasi działacze przeprowadzili działania
zabezpieczające na drzewach oraz napra-
wili uszkodzenia na brzegach i groblach.
(zdjęcia)
Zwłaszcza te ostatnie są niezwykle waż-
ne, gdyż Okręg jako rybacki użytkownik
tego obwodu, ponosi konsekwencje wy-
nikające z zalania obszarów przyległych.
Czy działania te będą skuteczne, pokażą
najbliższe miesiące? 
Problem jednak pozostanie, ponieważ nie
mamy żadnych gwarancji, że nie pojawi
się on w innych miejscach. 
Takie sygnały już mamy.

Byliśmy dumni, i słusznie, kiedy udało
nam się odbudować populację kormora-
nów. Ale lekceważąc ostrzeżenia płynące
od użytkowników wód, w ciągu zaledwie
dwóch dekad zamieniliśmy tę dumę 
w plagę, pożerającą rocznie więcej ryb niż
łowią wędkarze i rybacy śródlądowi łącz-
nie. Odbudowa pogłowia bobrów także
jest powodem do dumy, wszak jeszcze

B O B R Y

niewiele lat temu zwierzęta te były u nas
ogromną rzadkością. 
Warto jednak już dziś baczniej przyjrzeć
się ich ekspansji, aby w przyszłości nie
płacić odszkodowań za straty spowodo-
wane nadmiernym rozrostem tych zwie-

rząt. Z całą pewnością można znaleźć roz-
wiązanie administracyjne, które będzie 
i moralne, i skuteczne. 
Kormorany powinny nas czegoś nauczyć.

aj
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NIELEGALNY POŁÓW
RYB 

NA AKWENIE WIELKA
ŁACHA

Odpowiada na pytania wielu wędkarzy, dotyczących sprawy nie-
legalnego połowu ryb na akwenie Wielka Łacha, informujemy:

13 listopada 2011 roku ok. godz.10.15 Arkadiusz T., Piotr Ch. 
i Jacek K. poławiali ryby z łodzi na akwenie Wielka Łacha.
Zauważeni i wezwani do wyjaśnienia przez strażnika społeczne-
go Okręgu bydgoskiego, zlekceważyli jego prośbę.

W tej sytuacji strażnik wezwał policję, która zatrzymała podejrza-
nych o kłusownictwo i skierowała sprawę do sądu.

W postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy 
XVI Wydział Karny oskarżeni wyjaśniali, że połów odbywał się
legalnie, ponieważ zbiornik Wielka Łacha wchodzi w skład obwo-
du rybackiego „jezioro Skrzynka”, oddanego w użytkowanie
Jackowi K. przez RZGW w Gdańsku, na podstawie ważnej
umowy.

Wyjaśnienie oprotestował Okręg PZW w Toruniu argumentując,
że zbiornik Wielka Łacha znajduje się w granicach obwodu
rybackiego nr 3 (rzeka Wisła) użytkowanego przez Okręg i tym
samym połów naruszył jego prawo własności, a więc nosi zna-
miona kłusownictwa.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Gdańsku
w skład obwodu rybackiego nr 3, oprócz właściwego odcinka
Wisły wchodzą m.in.: „wody jej dopływów, wody zbiorników
wodnych i wody łączących je z rzeką Wisłą cieków i kanałów
położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki
Wisły…”.

Natomiast zapis administracyjny obwodu rybackiego jeziora
Skrzynka „obejmuje wody jeziora Skrzynka, wody cieku łączące-
go to jezioro z rzeką Wisłą oraz wody dopływów tych wód”.

W postępowaniu sądowym Okręg udowadniał, że znajdujący się
na cieku jeziora Skrzynka zbiornik Wielka Łacha, jest odrębnym
akwenem i zgodnie z zapisami umowy na rybackie użytkowanie,
stanowi integralną część obwodu rybackiego nr 3.

Dnia 23 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XVI
Wydział Karny uniewinnił oskarżonych: Arkadiusza T., Piotra
Ch. i Jacka K. od zarzutu nielegalnego połowu przy pomocy
agregatu uznając, że z powodu nieporozumień interpretacyj-
nych dotyczących granic obwodów, oskarżeni nie mieli świa-
domości braku uprawnień do łowienia ryb na akwenie Wielka
Łacha.

Okręg PZW w Toruniu nie zgodził się z orzeczeniem sądu 
i zaskarżył wyrok do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 
IV Wydział Karny Odwoławczy. 

W postępowaniu odwoławczym Sąd uznał zaskarżenie wyro-
ku przez Okręg PZW w Toruniu za zasadne, uchylił zaskarżony
wyrok i przekazał sprawę Sadowi Rejonowemu w Bydgoszczy
do ponownego rozpatrzenia.

O wyroku poinformujemy w Naszych Wodach.

aj
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Obwieszczenie z 24 października 2014 r. w sprawie stawek
opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za znisz-
czenie zieleni na rok 2015 (Monitor Polski z 2014 r., poz. 958. 

W Obwieszczeniu Minister Środowiska ustalił:
1. maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centy-
metr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm, które
wynoszą w złotych;

do 25 cm 345,30;
od 26 do 50 cm 524,36;
od 51 do 100 cm 818,52;
od 101 do 200 cm             1278,96;
od 201 do 300 cm             1918,42;
od 301 do 500 cm             2685,78;
od 501 do 700 cm             3453,15;
powyżej 700 cm               4476,33.

2. stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew;
topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha 
amerykańska, grochodrzew - 13,84 zł;
kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha 
zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja,
modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona - 37,63 zł;
dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta,
jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistne-
go, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha,
leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła
pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna 
(pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki),
platan klonolistny, wiąz, cyprysik - 91,54 zł;
jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia,
korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, 
bożodrzew - 345,30 zł

Uwaga: za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż
wyżej określone stawki ustala się jak dla drzew o podobnej war-
tości przyrodniczej.

3. stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego 
powierzchni pokrytej krzewami w wysokości - 255,78 zł;

4. stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego 
terenu zieleni w wysokości:

a) dla trawników -     58,82 zł,

b) dla kwietników - 505,18 zł.

Kary
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyj-
ną karę pieniężną (w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie
drzew lub krzewów) za:

1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowo-
dowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń tech-
nicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób
szkodliwy dla roślinności;

2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3. zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowa-
ne niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Jak uzyskać zezwolenie na wycięcie drzewa?
Aby móc usunąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości nale-
ży uzyskać zezwolenie, które wydaje wójt, burmistrz albo prezy-
dent miasta. Wniosek o wydanie zezwolenia może złożyć:

u posiadacz nieruchomości (jeżeli nie jest właścicielem – za
zgodą właściciela nieruchomości);
u właściciel urządzeń służących do doprowadzania lub odpro-

wadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, jeżeli drzewa
lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
W przypadku drzew lub krzewów znajdujących się na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie wyda-
je wojewódzki konserwator zabytków.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza 

i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, 
- tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten 

nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń,
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu; 
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; 
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew; 
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; 
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy; 
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu

w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

Organ wydający zezwolenie może uzależnić jego wydanie od
przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo
zastąpienie ich innymi drzewami (krzewami).

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub
krzewów. Ich wysokość oraz termin usunięcia drzew lub krze-
wów określone są w wydanym zezwoleniu.
Wysokość opłaty za usunięcie drzewa zależna jest od obwodu
pnia (mierzonego na wysokości 130 cm) oraz rodzaju i gatunku
drzewa. 
Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm,
wówczas każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo. Oznacza
to, że opłata za usunięcie takiego drzewa będzie dużo wyższa.

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia
Brak zezwolenia na wycinkę dotyczy drzew:

- w lasach (tam obowiązują inne normy);
- owocowych, z wyłączeniem: rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach
parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach 
nieobjętych ochroną krajobrazową;

- na plantacjach drzew i krzewów (w sadach);
- młodszych niż 5- o letnie.

Opłata za wycięcie drzewa
Nawet jeśli wycięcie drzewa wymaga pozwolenia nie zawsze
wiąże się to z koniecznością uiszczenia opłaty. Przede wszystkim
dotyczy to usunięcia drzew z terenu nie przeznaczanego na dzia-
łalność gospodarczą. Ponadto opłacie nie podlega wycinka
drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Ustawa zwalnia od opłaty wycięcie drzew:
- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie 

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; jeżeli usunięcie jest związane z odnową 
i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków;

- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących
obiektach budowlanych;

- które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego 
oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

- w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
- które posadzono lub wyrosły na nieruchomości 

po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

- z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów
działkowychi z zadrzewień, w związku z zabiegami 
pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

- które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, 
z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego 
na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych,   

WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 
W 2015 ROKU
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jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym
drzewami innych gatunków;

- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt 
i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk
przyrodniczych;

- z grobli stawów rybnych;
- jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem: koryt

cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń
wodnych, kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie 
przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania 
i utrzymania tych urządzeń.

Zmiany
1 lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 88 ust. 1 pkt.
2 i art. 89 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przez
to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ
samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za
usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez
posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno okre-
ślonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, są
niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Wymienione przepisy stracą moc 
z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybunał nie zakwestionował samej zasady nakładania kar za
wycinanie drzew czy krzewów bez zezwolenia, a jedynie poddał
w wątpliwość niektóre aspekty dotyczące ich nakładania. 

W związku z tym nie można się spodziewać, że nowe przepisy,
które wejdą w życie w miejsce uchylonych, zniosą instytucję kar
administracyjnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wyma-
ganego zezwolenia. Można podejrzewać, że przewidywane
zmiany dotyczyć będą wysokości nakładanych kar oraz ewentu-
alnych wyłączeń od ich nakładania (np. w przypadku wycięcia
drzewa ze względu na siłę wyższą czy inny wyjątkowy stan).

W Sejmie toczą się już prace nad rządowym projektem ustawy 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw, w którym, po orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego, przewidziano również zmiany przepisów usta-
wy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska w zakresie
ochrony zadrzewień i terenów zieleni.

Rząd proponuje m.in.:
- obniżenie wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, 

jak i kar administracyjnych z tym związanych,
- zróżnicowanie wysokości kary w zależności 

od charakteru deliktu administracyjnego,
- uregulowanie kwestii usuwania drzew w stanie 

wyższej konieczności,
- usprawnienie procedur związanych z wydawaniem 

zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.

opr. AJ

REJON TORUŃ
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w TORUNIU ul. Słowackiego 80
tel. 56 621 94 78
każdy piątek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00

Komisja Egzaminacyjna  przy Kole PZW Nr 62 RUBINKOWO 
w Toruniu ul. Łyskowskiego 29/35
poniedziałek i czwartek w godz. 17:00-19:00

Komisja Egzaminacyjna przy Kole PZW przy S.M. Na Skarpie 
w Toruniu ul. Wyszyńskiego 17e /piwnica/ godziny 17:00 - 19:00
w dniach: 13 czerwca, 18 lipca, 22 sierpnia, 12 września, 17
października, 14 listopada, 5 i 19 grudnia.

Komisja Egzaminacyjna przy Kole Osiedlowym PZW PKP 
w Toruniu, ul. Hallera 82
druga i czwarta środa miesiąca w godzinach 15:30 -17:00

Komisja Egzaminacyjna przy Kołach PZW przy MSM oraz przy
S.M. Kopernik w Toruniu ul. Gałczyńskiego 45 
co drugi wtorek w godz. 17:00 - 19:00. 
W miesiącu lipcu i sierpniu komisja nie funkcjonuje.

Komisja Egzaminacyjna - odwoławcza w Biurze Zarządu
Okręgu PZW w Toruniu ul. Słowackiego 80 
tel. 56 622 52 95, 56 622 36 32. Komisja funkcjonuje w miarę
potrzeb, w godzinach pracy biura Okręgu.

REJON BRODNICA
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w BRODNICY ul. Ceglana 18 tel. 56 493 11 
Wtorek 16:00 -18:00
Czwartek 13:00 -16:00
Piątek 15:00 -17:00

Komisja Egzaminacyjna przy KOLE GMINNYM Nr 19 
w JABŁONOWIE POMORSKIM - w siedzibie Koła w Miejsko -
Gminnym Ośrodku Kultury ul. Rynek 9
pierwsza środa miesiąca w godz. 16:00 -18:00

REJON CHEŁMNO
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w CHEŁMNIE ul. Dworcowa 7 tel. 56 686 39 05
każdy poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00

REJON CHEŁMŻA
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w CHEŁMŻY ul. Bł. Juty tel. 56 675 66 92
każdy czwartek miesiąca od godz. 16:00 - 17:00

REJON GOLUB - DOBRZYŃ
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w GOLUBIU-DOBRZYNIU, ul. Katarzyńska 4 tel. 56 683 55 09
w ostatni czwartek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00

REJON GRUDZIĄDZ
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w GRUDZIĄDZU ul. Curie Skłodowskiej 16/2 tel. 56 462 67 11
w każdy czwartek miesiąca w godz. 15:00 - 17:00

REJON ŁASIN
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w ŁASINIE w siedzibie OSiR ul. 1000-lecia 3
w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 17:00

REJON NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM, ul. Okólna 40 
tel. 56 474 44 71
każdy wtorek i piątek w godz. 16:00 - 18:00

Komisja Egzaminacyjna przy KOLE GMINNYM W BISKUPCU
w siedzibie Koła ul. Grudziądzka 20 tel. 56 474 52 52
w każdy wtorek w godz. 15:00 - 16:00

REJON WĄBRZEŹNO
Rejonowa Komisja Egzaminacyjna przy KOLE MIEJSKIM 
w WĄBRZEŹNIE - siedziba Turystycznego Ośrodka
Wędkarskiego, ul. Chełmińska 26
pierwsza środa oraz środa po 15-tym każdego miesiąca 
w godzinach 16:00 - 17:00

KOMISJE EGZAMINACYJNE
TERMINY URZĘDOWANIA 

w 2015 roku
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Obecność i różnorodność siedlisk w eko-
systemie wodnym jest kluczowym czynni-
kiem decydującym o rozmieszczeniu
organizmów wodnych, ich liczebności,
produktywności, a także różnorodności
gatunkowej. Siedlisko warunkuje prze-
trwanie organizmów, ponieważ dostarcza
bazy pokarmowej oraz schronienia przed
drapieżnikami i niekorzystnymi warunka-
mi środowiska, np. przed zbyt intensyw-
nymi ruchami wody; jest również miej-
scem rozrodu i przeobrażania się organi-
zmów. W niezaburzonych ekosystemach
wodnych zróżnicowanie siedliskowe jest
zwykle duże, zwłaszcza w strefie przybrze-
żnej, gdzie mogą występować różne
rodzaje dna (np. piaszczyste, muliste,
kamieniste), różnorodne gatunki makrofi-
tów wynurzonych, zanurzonych i pływa-
jących, jak również rumosz drzewny oraz
korzenie drzew lub kamienie. 
Zgodnie z panującym obecnie w ekologii
paradygmatem, ekosystemy charaktery-
zujące się znaczną różnorodnością sie-
dlisk sprzyjają wykształceniu się dużej
różnorodności biologicznej oraz odzna-
czają się większą stabilnością i odporno-
ścią na zakłócenia. Coraz więcej badań
pokazuje jednak, że nie tylko obecność
dużej liczby siedlisk różnego typu może
być istotna z punktu widzenia struktury
zespołów organizmów oraz funkcjonowa-
nia ekosystemu wodnego. Różnorodność
siedliskową należy, bowiem również roz-
ważać w kontekście tzw. złożoności (ang.
complexity) danego siedliska, biorąc pod
uwagę jego architekturę i takie parametry,

jak: obecność i liczba różnego rodzaju
elementów strukturalnych, ich rozmiar,
kształt oraz zagęszczenie (np. w przypad-
ku makrofitów liczbę liści w stosunku do
długości łodygi lub liczbę liści przypada-
jących na powierzchnię rośliny) oraz wza-
jemne ułożenie tych elementów w prze-
strzeni. 
W środowisku wodnym siedliskami o naj-
większej złożoności strukturalnej są
makrofity, zwłaszcza niektóre gatunki elo-
deidów, takie jak wywłócznik kłosowy czy
rogatek sztywny, których liście zbudowa-
ne są z licznych, drobnych i gęsto ułożo-
nych członów. Podobnie, dużą złożono-
ścią charakteryzuje się rumosz drzewny
(zdjęcie na stronie 23), a szczególnie te
fragmenty powalonych do wody drzew,
które jeszcze nie utraciły gałęzi. Złożoność
siedliska może być również rozpatrywana
w mikroskali. Wszelkie nierówności i
zgłębienia na powierzchni podłoża, tak jak
w przypadku drewna o większym stopniu
rozkładu lub makrofitów inkrustowanych
krzemionką bądź węglanem wapnia, będą
miały istotne znacznie dla najdrobniej-
szych organizmów: glonów i bezkręgow-
ców. Siedliska o największej złożoności
strukturalnej z reguły wspierają rozwój
najbogatszych zespołów organizmów,
zarówno pod względem liczebności, jak
też różnorodności gatunkowej. Zwykle są
one również najbardziej produktywne.
Wynika to z faktu, że złożone siedliska naj-
częściej dostarczają większej powierzchni
możliwej do kolonizacji, ponadto oferują
znacznie większą liczbę dostępnych nisz

ekologicznych niż podłoża o prostszej
strukturze i w ten sposób pozwalają na
koegzystowanie gatunków o różnych
wymaganiach, strategiach życiowych
oraz różnych rozmiarach ciała. Złożone
siedliska korzystnie modyfikują również
dynamikę falowania wód lub też przepły-
wu w strumieniach i rzekach, chroniąc
organizmy przed wymywaniem, oraz
zatrzymują duże ilości zawiesiny stwarza-
jąc tym samym dobre warunki pokarmo-
we dla wielu bezkręgowców. 
Szczególnie istotną funkcją złożoności sie-
dliskowej jest regulacja interakcji pomi-
ędzy drapieżnikiem a ofiarą. Duże zagęsz-
czenie elementów w złożonych siedli-
skach tworzy wizualną barierę, która
utrudnia drapieżnikowi detekcję ofiary, a
ofiara w takim siedlisku ma również więk-
sze szanse na znalezienie efektywnego
refugium. Duża dostępność refugiów
(zdjęcie na stronie 22) ogranicza nadmier-
ną eksploatację ofiar przez drapieżniki, co
z kolei zapobiega wyczerpaniu się poten-
cjalnej bazy pokarmowej i załamaniu się
populacji drapieżników. Złożoność siedli-
skowa stabilizuje, zatem interakcje pomi-
ędzy ofiarami i drapieżnikami, pozwalając
im na długoterminową koegzystencję w
środowisku. Nie zawsze jednak złożone
siedliska stanowią najlepsze zabezpiecze-
nie przed drapieżnictwem. Niekiedy jest
wręcz odwrotnie, ponieważ duże nagro-
madzenie potencjalnych ofiar w złożonym
siedlisku jednocześnie przyciąga większą
liczbę drapieżników zachęconych istnie-
niem tak bogatej oferty pokarmowej.

ZŁOŻONOŚĆ S IEDLISK 
A  F U N K C J O N O W A N I E  
EKOSYSTEMÓW WODNYCH
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Intensywność wyżerania ofiar może
wówczas wzrastać, a niektóre gatunki
drapieżników mogą być szczególnie efek-
tywnymi łowcami, ponieważ są na tyle
elastyczne, że przystosowują swoją stra-
tegię polowania na ofiary do trudniej-
szych warunków środowiska. W złożo-
nych siedliskach najskuteczniejsze są te
strategie łowieckie, które polegają na
zastawieniu zasadzki przez drapieżnika i
przyczajeniu się w myśl zasady „siedź 
i czekaj”. Z drugiej jednak strony, podat-
ność ofiar na atak drapieżników będzie 
w dużym stopniu zależała od zachowania
ofiar, które także może być modyfikowa-
ne w zależności od stopnia złożoności
siedliska. W przypadku ryb, w mniej zło-
żonych siedliskach będą przeważały tak-
tyki związane z kooperacją większej liczby
osobników, jak na przykład tworzenie
ławic, w siedliskach złożonych będą nato-
miast przeważać taktyki indywidualne,
polegające na całkowitym ukryciu się 
w siedlisku lub przyczajeniu się w cieniu

stworzonym przez strukturalne elementy
siedliska. Często zachowanie zarówno
drapieżnika, jak i ofiary, oraz zdolność 
do modyfikacji ich behawioru w zależno-
ści od stopnia złożoności siedliska jest
cechą specyficzną dla gatunku. 

Dr Magdalena Czarnecka
Literatura
Mikheev V.N., Afonina M.O. & Pavlov D.S.

(2010) Habitat heterogeneity and fish beha-
viour: units of heterogeneity as a resource
and as a source of information. Journal of
Ichthyology, 5, 386-395.
Krebs Ch. J. (2011) Ekologia. Eksperymen-
talna analiza rozmieszczenia i liczebności.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Kovalenko K.E., Thomaz S.M. & Warfe D.M.
(2012) Habitat complexity: approaches and
future directions. Hydrobiologia, 685, 1-17.

Zarybienia 
w Rejonie Brodnica

Około 250 tys. sztuk narybku szczupaka trafiło do 20 jezior
naszego Rejonu w niedzielę 3 maja. Akcja zarybiania rozpoczęła
się w Grzmięcy o godz. 5.00 rano odbiorem specjalnych worków
foliowych z narybkiem, które następnie dostarczono do wyzna-
czonych jezior. Narybek z zachowaniem wszelkiej ostrożności
lokowano wśród przybrzeżnej roślinności wodnej na możliwie
najdłuższej linii brzegowej. 

W akcji udział wzięli koledzy: Tylicki Józef, Nowakowski
Zbigniew, Ignalewski Henryk, Ignalewski Jacek, Kalisz
Grzegorz, Miłoszewski Henryk, Lurka Jacek, Fijołek Jerzy,
Miętkiewicz Krzysztof, Maroński Mirosław, Kopistecki Jerzy,
Janiszewski Stefan, Jastrzębski Roman, Rupiński Zdzisław,
Różalski Ryszard, Witkowski Jan, Blinkiewicz Łukasz,
Janowski Jan, Janowski Eugeniusz, Wąsicki Cezary,
Jarzembska Marzena, Jarzembski Marek, Prajs Zdzisław oraz
etatowi pracownicy ZGW-R w Grzmięcy. 

Zarybiono jeziora: Płowęż, Żaleń, Duże, Gorzechówko, Wądzyń,
Gutowo, Górzno Duże, Głowin, Ciche, Robotno, Dębno Duże,
Strażym, Retno, Mieliwo, Sosno Duże, Łąki-Tabuła, Wysokie
Brodno, Niskie Brodno, Bachotek i Długie. Wszystkim uczestni-
kom niedzielnego zarybiania należą się podziękowania za zaan-
gażowanie i sprawne działanie. 

Bardzo dziękujemy także p. Piotrowi Pokojskiemu z ośrodka
turystycznego „U Barbary” znad jeziora Wysokie Brodno za udo-
stępnienie łodzi wędkarskiej, dzięki której można było lokować
narybek w niedostępnych z brzegu rejonach jeziora. 

Jerzy Fijołek

1. Koło Chełmno „Record” 
opiekun Ryszard Mróz, 

2. Koło nr 23 Chełmno
op. Henryk Stajszczak, 

3. Koło Miejskie Łasin
op. Wojciech Nowakowski, 

4. Koło nr 15 Kowalewo
Pomorskie 
op. Wojciech Małkiewicz, 

5. Koło nr 34 Świecie nad Osą
op. Krzysztof Maron, 

6. Koło Papowo Biskupie
op. Roman Pudlewski, 

7. Koło przy Cechu Rzemiosł   
Różnych
op. Jacek Barczak, 

8. Koło nr 35 
Nowe Miasto Lubawskie
op. Paweł Wiśniewski, 

9. Koło Casus Łasin 
op. Piotr Kamiński, 

10. KM Wąbrzeźno: 
Gminna Szkółka w Ryńsku 
o.p Jerzy Kisielewski, 

11. KM Wąbrzeźno 
op. Marcin Michałowski, 

12. KG Płużnica: 
Szkółka w Wieldządzu 
op. Małgorzata Wechman, 

13. Szkoła Podstawowa
Leźno Wielkie
op. Elżbieta Zabłocka, 

14. Rejon Brodnica 
op. Sławomir Brzeziński, 

15. Rejon Grudziądz
op. Andrzej Lemke, 

16. Koło Rubinkowo Toruń
op. Mariusz Poznański.

Wyłonieni w zawodach Grand Prix najlepsi zawodnicy ze szkółek
w nagrodę będą wypoczywać i szkolić się, jak co roku: 
- na obozie-zgrupowaniu, który odbędzie się 10-20 sierpnia 

w Górznie: 20 zawodników i 4 opiekunów. 
Koszt pobytu w wysokości 19.000 zł pokrywa Okręg.

- na miedzynarodowym obozie wędkarskim, który odbędzie się 
7-10 lipca na Rugii (Niemcy): 10 uczestników i 3 opiekunów.
Koszt pobytu pokrywają organizatorzy, a transport do Niemiec
Marszałek Województwa

SZKÓŁKI WĘDKARSKIE

Do szkólek wędkarskich uczęszcza 180 dzieci. 
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Źródła tlenu w wodzie

Zapotrzebowania tlenowe ryb.
Jednym ze źródeł tlenu rozpuszczonego
w wodzie jest atmosfera. Dyfuzja tlenu 
z atmosfery do wody następuje wówczas,
kiedy jego zawartość w wodzie jest
mniejsza od możliwego nasycenia przy
danej temperaturze i ciśnieniu atmosfe-
rycznym. Falowanie wody wydatnie zwię-
ksza rozpuszczalność tlenu. Do głębszych
warstw przenika on pod wpływem turbu-
lencji i prądów konwekcyjnych. Głównym
źródłem wzbogacenia wody w tlen jest
fotosynteza roślin zielonych. Zasięg war-
stwy wody objętej tym procesem  zależy
od przeźroczystości wody. Rozpuszczal-
ność tlenu w wodzie zależy od temp.,
ciśnienia, i zasolenia. W temp. 0oC woda
nasycona zawiera prawie dwukrotnie
więcej (tj. 14.7mgO2) tlenu rozpuszczone-
go niż w temp. 30oC. 
Zawartość tlenu w wodzie podlega waha-
niom, zarówno sezonowym jak i dobo-
wym. Najwyższą zawartość tlenu w zbior-
nikach notuje się w okresie wiosennego
przemieszania wody. Cała objętość wód
charakteryzuje się w tym czasie podobną
zawartością tlenu. Brak przemieszania się
wody w okresie stratyfikacji termicznej-
powoduje przenikania tlenu z górnej -
lepiej natlenionej warstwy wody (epilim-
nionu) do strefy przydennej (hypolimnio-
nu). Największe wahania tlenowe noto-
wane są w litoralu mocno porośniętym
roślinnością zanurzoną. 
Tolerancja ryb na obniżoną zawartość
tlenu jest krótkotrwała i specyficzna dla
poszczególnych gatunków. Występujące
u nas gatunki ryb podzielono pod tym
względem na trzy grupy: 
j o dużych wymaganiach tlenowych, 

zawartych w granicach: 7-10 mg O2/l  
(pstrąg, lipień, kleń);
j o średnich wymaganiach tlenowych:

ZJAWISKO PRZYDUCHY 

W RYBACTWIE

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

5-7 mg O2/l (brzana, sandacz, 
szczupak),

j o niewielkich wymaganiach tleno-
wych: 4-6 mg O2 (leszcz, karp, sum).

Wartości letalne dla ryb łososiowatych
to: 2 mg O2/l, zaś dla karpiowatych: 0,5
mg O2/l. Ważny jest fakt, że w przypadku
bardzo gwałtownego spadku koncentracji
O2 w wodzie (np. burza ) szansę przeżycia
ryb są o wiele mniejsze niż przy stopnio-
wym, powolnym zmniejszaniu się jego
zawartości w wodzie.

Objawy i skutki przyduchy u ryb
W przypadku kiedy w środowisku docho-
dzi do zmian, w wyniku których następu-
je spadek zawartości tlenu mówimy 
o przyduchach. Ich konsekwencją są 
śnięcia ryb a także śnięcia odpornych na
brak tlenu bezkręgowców.
Objawy przyduchy u ryb są charaktery-
styczne. Początkowo ryby są niespokoj-
ne, a wykonując gwałtowne ruchy mącą
wodę. Następnie podpływają do powie-
rzchni i szeroko otwierają pysk łapiąc
powietrze atmosferyczne - tzw. dzióbko-
wanie. Są osłabione, a liczba ruchów wie-
czek skrzelowych, zwiększa się. Skóra 
i skrzela takich ryb są pokryte zwiększoną
ilością mlecznego śluzu. Z czasem poja-
wiają się zaburzenia równowagi, pływa-
nie na boku, z brzuchem do góry i wresz-
cie śnięcie Zmniejszona zawartość O2
w wodzie zwalnia ruchliwość przemiany
materii u ryb. Może to być spowodowane
wysoką temperaturą, w której wprawdzie
szybkość metabolizmu i zapotrzebowania
tlenowe rosną, ale równocześnie zmniej-
sza się ilość tlenu w wodzie. Również
odczyn wpływa na zapotrzebowania tle-
nowe ryb. Przy wzrastającej kwasowości
obniża się ich intensywność metabolizmu
i zapotrzebowanie na tlen. Zmiany w me-
taboliźmie ryb pod wpływem przyduchy
powodują obniżenie odporności na wiele
toksycznych substancji oraz pasożytów.

Przyczyny przyduchy 
w zbiornikach wodnych
W rybactwie mamy do czynienia głównie
z przyduchą zimową oraz letnią.

Przyduchy letnie
Są one najczęściej konsekwencją zakwi-
tów glonów. To co powoduje zacienienie
powierzchni wody przez lód i śnieg 
w zimie - w lecie z podobnym skutkiem
może wywołać nagły przyrost fitoplankto-
nu w toni wodnej - czyli zakwit. 
Tlen produkowany jest wówczas przy
powierzchniowej warstwie wody i przy
letniej stratyfikacji nie dociera do dna.
Silny rozwój glonów obserwuje się 
w podwyższonej temperaturze (wiosną 
i latem). Tysiąc organizmów jednokomór-
kowych w 1 cm3 jest zauważalne gołym
okiem. W czasie zakwitów zagęszczenie
może wzrosnąć do 10 mln w 1cm3.
Zakwity występują równocześnie ze
wzbogaceniem wody w sole mineralne,
szczególnie azotowe i fosforowe.
Towarzyszy im ponadto wydzielanie sub-
stancji toksycznych głównie przez sinice.
Nagłe obumieranie glonów tworzących
zakwit, może spowodować nadmierne
zużycie tlenu na ich rozkład, czego konse-
kwencją jest przyducha. 
Niekiedy do gwałtownego spadku tlenu
w wodzie i przyduch letnich dochodzi
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podczas wyładowania elektrycznego 
w czasie burzy, podczas którego powsta-
ją różnice ciśnień tlenu w powietrzu 
i w wodzie co powoduje utlenianie się
tego gazu z wody. takie gwałtowne zmia-
ny zawartości O2 w wodzie są szczególnie
niebezpieczne dla wielu wrażliwych 
gatunków ryb.
Zmniejszenie zawartości tlenu w wodzie
wiosną poniżej poziomu nasycenia,
hamuje rozwój zarodkowy ryb karpiowa-
tych oraz powoduje opóźnienie ich
wylęgania się. W miarę rozwoju zarod-
ków wzrasta ich wrażliwość na deficyty
tlenu. Jest ona najwyższa przed wyklu-
ciem się larw. Rozwój zarodkowy nie-
których gatunków ryb może przebiegać
przy stężeniu tlenu mniejszym niż 2 mg
O2/l. Jednak liczne gatunki jak: szczupak,
leszcz, czy certa wymagają zawartości
tlenu wyższej niż 5 mg O2/l.

Przyduchy zimowe
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 produk-
cję tlenu przez rośliny wodne .
Większość jezior położonych w kraju
cechuje stosunkowo niewielka głęboko-
ść, nie przekraczająca kilku metrów. Pod
względem trofii można określić je jako
eutroficzne, wg klasyfikacji rybackiej są to
zwykle jeziora typu linowo-szczupakowe-
go i karasiowego. Cechuje je wysoka pro-
duktywność, czego wyrazem jest bujnie
rozwinięta roślinność naczyniowa oraz
częste zakwity glonów planktonowych.
Organizmy te, zwłaszcza jesienią masowo
obumierają a na procesy ich rozkładu
zużywany jest tlen. Mała objętość mas
wodnych takich jezior pozwala na zmaga-
zynowanie jedynie niewielkich ilości tlenu
przed powstaniem pokrywy lodowej
zimą. Sytuacja staje się bardzo poważna,
zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze
zbiornikami nieprzepływowymi.

Wpływ przyduchy 
na funkcjonowanie jezior
Przyduchy z punktu widzenia letalnego
wpływu na poszczególne osobniki lub
nawet całe zespoły organizmów rozpatry-
wane są na ogół w kategoriach katastrofy
ekologicznej. Nie bierze się przy tym pod
uwagę faktu, że przyduchy są zjawiskiem
naturalnym, których przebieg i częstotli-
wość występowania zwiększa się z wie-
kiem jeziora i zmniejszeniem objętości
zawartych w nim mas wodnych, wskutek
procesów sedymentacji. Z drugiej jednak
strony przyduchom sprzyjają procesy
antropogenicznej eutrofizacji. Przyduchy
mogą prowadzić do znacznych strat 
w gospodarce rybackiej i z tego punktu
widzenia są oczywiście niepożądane, acz-
kolwiek doświadczeni rybacy zwracają
uwagę na to, że po przydusze przez kilka
lat ryby cechuje szybsze tempo wzrostu 
i dobry stan zdrowotny. Jest to niewątpli-
wie efekt zmniejszenia konkurencji 
o pokarm. W wielu jeziorach, zwłaszcza 
w małych, typu karasiowego, dochodzi
bowiem często do przegęszczenia popu-
lacji ryb i ich karłowacenia, a często także

do rozwoju pasożytów, które zwiększają
śmiertelność ichtiofauny. Do głosu do-
chodzą więc naturalne mechanizmy regu-
lacji liczebności. Jednym z takich mecha-
nizmów są też przyduchy, prowadzące do
radykalnego obniżenia liczebności ryb.
Mogą one jednak także doprowadzić do
daleko idących zmian w strukturze zbioro-
wisk organizmów wodnych i funkcjono-
waniu ekosystemów, które z punktu
widzenia człowieka mogą być oceniane
jako niekorzystne. 
Zależy to od okresu trwania deficytu tle-
nowego i struktury populacji ryb, którym
uda się przezimować.
Następstwem zjawisk, które pojawiają się
po silnie zaznaczonej przydusze jest
częściowa eliminacja nawet najbardziej
odpornych na brak tlenu ryb planktono-
żernych, wzrost zagęszczenia skorupia-
ków planktonowych, ograniczenie liczeb-
ności fitoplanktonu przez skorupiaki
(Daphnia i Bosmina) oraz rozwój makrofi-
tów, które będą stanowić podłoże dla
wielu bezkręgowców naroślinnych oraz
miejsce tarła i żerowania ryb drapieżnych,
które w przyszłości będą z kolei mogły
kontrolować nadmierny rozwój populacji
ryb spokojnego żeru. Jest to przykład
efektu kaskadowego - czyli kolejno samo-
wyzwalających się procesów na coraz to
niższych poziomach piramidy troficznej,
w efekcie ingerencji w poziom najwyższy-
drapieżniki. 
Efekt kaskadowy wykorzystywany jest 
w procesach rekultywacji wód w oparciu
o koncepcję biomanipulacji.

Częściej przebieg zimy jest łagodniejszy
od wyżej opisanego, deficyt tlenowy trwa
krócej i giną głównie ryby najbardziej
wrażliwe na brak tlenu, w tym drapieżne
szczupaki i okonie. Wiosną ryby karpio-
wate, które przeżyły zimę, odbędą tarło, 
a ich liczebność pod nieobecność ryb
drapieżnych z każdym rokiem zacznie
szybko wzrastać, z czasem prowadząc do
karłowacenia populacji. Presja ryb na zoo-
plankton szybko się zwiększy i pojawi się
wtedy duże prawdopodobieństwo, że
przy obniżonym zagęszczeniu filtracyj-
nych wioślarek i dużej koncentracji bioge-
nów dojdzie do nadmiernego rozwoju
glonów planktonowych i niekorzystnego
przebudowania ich struktury ilościowej w
kierunku dominacji sinic. Nadmierny roz-
wój sinic może doprowadzić do degrada-
cji zbiorowisk roślinności naczyniowej.
Jeśli do tego dojdzie, to woda jeziora
wkrótce stanie się intensywnie zielona 
z powodu rozwoju glonów, których roz-
kład prowadzi do wielu negatywnych kon-
sekwencji środowiskowych z zatruciem
wody toksynami sinic i okresowym, także
latem, zanikiem tlenu włącznie. Powrót do
stanu z dominacją makrofitów, drogą
rekultywacji jest wprawdzie możliwy ale
skomplikowany i kosztowny.

Jak wynika z powyższych rozważań, tylko
w jednym przypadku, czyli po silnej przy-
dusze zimowej ekosystem jeziorny może
sam osiągnąć stan względnej równowagi. 
W skrajnych przypadkach skutki przydu-
chy mogą być nawet motorem przekszta-
łcenia jeziora fitoplanktonowego w jezioro
makrofitowe - w którym jako producenci
pierwotni dominują rośliny naczyniowe i
ramienice. Naturalne zjawiska będące
konsekwencją przyduchy można umiejęt-

nie wykorzystać w celu poprawienia
warunków ekologicznych w jeziorze, ale
można też tę możliwość całkowicie
zaprzepaścić, wskutek niewłaściwych
zarybień.

Usuwanie skutków 
przyduchy
Zrozumiałym odruchem człowieka po
wystąpieniu jakiś szkód jest dążność do
ich natychmiastowej naprawy. W przy-
padku wyginięcia ryb w wyniku przydu-
chy w danym jeziorze jest to szybkie
odbudowanie ichtiofauny przez zarybie-
nie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że
w warunkach naturalnych, bez ingerencji
człowieka proces odbudowywania ichtio-
fauny przebiega bardzo powoli. Dzięki
temu dochodzi do wykształcenia się
wspomnianych wcześniej mechanizmów
homeostatycznych ekosystemu, związa-
nych z rozwojem zespołu makrofitów.
Dlatego też szybkie ponowne zarybienie
jezior jest niewskazane. Ponadto powinno
być ono poprzedzone wnikliwą analizą
biocenotyczną ekosystemu, włącznie 
z wiosennymi odłowami kontrolnymi,
które pozwolą określić strukturę domina-
cji liczebności i biomasy ryb, które prze-
żyły, a także proporcje pomiędzy liczeb-
nością tzw. ryb spokojnego żeru i drapie-
żnikami. W przypadku stwierdzenia silnej
redukcji zagęszczenia ryb, w tym plankto-
nożernych, ważne jest aby co najmniej
przez rok po wystąpieniu przyduchy nie
zarybiać jeziora lub też, jeśli zarybiać, to
bardzo niską obsadą, unikając wprowa-
dzenia gatunków odżywiających się zoo-
planktonem. W przypadku stwierdzenia
nadmiernego zagęszczenia ryb plankto-
nożernych, należałoby jak najszybciej
część z nich odłowić, a następnie zbiornik
zarybić najpierw rybami drapieżnymi,
które pomogłyby w kontroli liczebności
najliczniej rozwijających się populacji kar-
piowatych. 

Warto tu także wspomnieć, że jezior 
narażonych na przyduchy nie powinno się
zarybiać gatunkami, które niszczą 
roślinność naczyniową a więc amurem 
i karpiem.

Zapobieganie 
przyduchom
Z możliwością wystąpienia przyduchy
należy liczyć się od momentu, gdy kon-
centracja O2 spada do ok. 3 mg/l.
Dostępna literatura zawiera pewne wska-
zówki, których stosowanie pozwala nie
tyle na uniknięcie przyduchy ,co na złago-
dzenie jej przebiegu. Najczęściej są to
zabiegi natury technicznej takie jak wyku-
wanie przerębli ,które wypełnia się wiąz-
kami trzciny lub słomy, napowietrzanie
wody, bądź też odgarnianie śniegu 
z pokrywy lodowej. Na jeziorach przy
spadku temp. poniżej -10oC i powtarza-
jących się opadach śniegu wykonywanie
przerębli jest doraźnym zabiegiem, który
opóźnia efekt końcowy przyduchy czyli
śnięcie.

Napowietrzanie wody jest skuteczne
wyłącznie wtedy, gdy rozpocznie się je 
w porę tzn. wtedy gdy zawartość tlenu nie
jest zbyt niska. 
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Dzięki napowietrzaniu utrzyma się odpo-
wiednią zawartość tlenu, a ryby zgroma-
dzą się w miejscu wprowadzenia powie-
trza. Jeśli rozpoczniemy napowietrzanie
podczas widocznego zaniepokojenia się
ryb to mija się ono z celem. Wręcz pogar-
sza sytuację, likwiduje bowiem nieco lep-
sze natlenienie warstwy położonej tuż
nad lodem. Odtle-niona woda z niższych
warstw zostaje podniesiona do góry, gdy
tymczasem z dostarczonych pęcherzy-
ków powietrza do wody dyfunduje naj-
wyżej 5%. Zanim więc nastąpi natlenie-
nie, ruch wody może spowodować jej
całkowite odtlenienie.
Na ogół podejmuje się działania zmierza-
jące do likwidacji skutków przyduchy.
Przede wszystkim stosuje się odłów ryb
narażonych na śnięcie. 

Jeziora przyduchowe mogą stać się
zbiornikami odrostowymi dla ryb szybko
rosnących. Można w nich prowadzić
także intensywną produkcję materiału
zarybieniowego siei, sielawy.
Przyducha ma więc dwojakie znaczenie,
jej szkodliwość polega na śnięciu ryb,
natomiast z drugiej strony po wystąpieniu
przyduchy następuje gwałtowny przyrost
biomasy ryb - zależy to oczywiście od
częstotliwości występowania przyduchy
w danym zbiorniku wodnym.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego,
posiada specjalistyczny samochód, który
m.in. który pozwala identyfikować zagro-
żenia związane z zanieczyszczeniem i jest
wyposażony w urządzenia natleniające. 
W przypadku zauważenia śniętych ryb
bądź gromadzenia się ryb w jednym miej-
scu z oznakami tzw. „dzióbkowania”, nale-
ży bezzwłocznie powiadomić Zakład
Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w
Grzmięcy, Państwową oraz Społeczną
Straże Rybackie, Straż Ochrony Mienia
PZW, a także Przewodniczącego Rady
Rejonu, na którego terenie zjawisko
zostało zaobserwowane. 
Ustalenie przyczyn śnięcia lub dziwnego
zachowania się ryb, a także decyzja o dal-
szym postępowaniu z tymi rybami, należy
do obowiązków użytkownika rybackiego.

Mgr inż. Bartosz Kalikowski

Literatura:
1. R. Kornijów Ochrona ichtiofauny w jezio-
rach przyduchowych. Chrońmy Przyrodę
Ojczystą  - Zeszyt V
2. R. Kornijów  Przyduchy w jeziorach.  Aura
1/1999  
3. J. Mastyński  Przyducha zimowa czy
klęska ekologiczna? Przegląd Rybacki 4/96
4. J. Guziur  Rybactwo w małych zbiornikach
śródlądowych
5. A. Szczerbowski  Rybactwo Śródlądowe.
6. M.Prost  Choroby ryb.
7. J. Antychowicz Choroby i zatrucia ryb

Zarząd Koła nr 31 „Hydro-Vacum” z żalem
informuje, że 4 grudnia 2014 r. 
zmarł nasz Kolega

Adam Kuszajewski
Wieloletni członek zarządu i skarbnik Koła,
sędzia klasy okręgowej, odznaczony srebrną 
i złotą odznakami PZW oraz medalem 
„Za zasługi dla wędkarstwa”.
Działacz niezwykle pracowity i zdyscyplinowa-
ny, bardzo koleżeński, pasjonat wędkarstwa 
- zawsze służący radą i pomocą.

Część Jego Pamięci

ZARYBIENIE JEZIOR w 2015 roku
Zarybienie z własnej produkcji

Sielawa wylęg 9.000.000 szt. 45.000,00 zł
Sieja wylęg 300.000 szt. 20.700,00 zł
Sieja narybek 100.000 szt. 50.000,00 zł
Szczupak wylęg 8.351.000 szt. 175.372,00 zł
Razem 291.071,00 zł

Z zakupu

Karp kroczek 150 kg 2.400,00 zł
Karaś narybek 2.000 szt. 1.000,00 zł
Szczupak narybek letni 807.000 szt. 67.714,95 zł
Sandacz narybek letni 528.000 szt. 50.846,40 zł
Węgorz narybek podch. 162 kg 40.500,00 zł
Razem 162.461,35 zł

Ogółem 453.532,35 zł

ZARYBIENIA RZEK w 2015 roku
Zarybienie z własnej produkcji

Szczupak wylęg żerujący 2.475.000 szt 51.975,00 zł
Troć wylęg 30.000 szt. 2.916,60 zł
Razem 54.891,60 zł

Z zakupu

Węgorz narybek szklisty 66.000 szt. 47.124,00 zł
Szczupak narybek letni 2.970.000 szt. 286.011,00 zł
Sandacz narybek letni 1.557.000 szt. 149.939,10 zł
Łosoś smolt 34.200 szt. 60 192,00 zł
Pstrąg potokowynarybek wiosenny 32.500 szt. 37 537,50 zł
Razem 580.803,60 zł

Zarybienia z programu Rządowego „Zarybianie Polskich obszarów morskich”
oraz Zarybienie w ramach operacji pt. „Zarybianie w sezonie 2014/2015 r. 

wód dorzecza Odry i Wisły, Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem 
węgorza europejskiego Anguilla Anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”.

Węgorz narybek 93.000 szt. 150.000,00 zł1)

Łosoś narybek letni 50.000 szt. 19.445,00 zł
Łosoś smolt 36.500 szt.2) 113.195,76 zł
Troć wylęg 500.000 szt. 48.610,00 zł
Troć narybek letni 800.000 szt. 233.360,00 zł
Troć smolt 291.800szt.3) 789.863,74 zł
Certa narybek wiosenny 134.000 szt. 91.120,00 zł
Razem 1.445.594,50 zł.

1) Wartość przybliżona ze względu na różny sortyment narybku węgorza.
2) W tym 14.700 szt. zarybiono na poczet przyszłorocznych zarybień.
3) W tym 20 550 szt. zarybiono na poczet przyszłorocznych zarybień.
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Żegnamy Cię Janku

Jan Jaworski 
od samego początku aktywnie działał 
w kole Miejskim w Golubiu-Dobrzyniu.
Był jego Prezesem, był Sędzią klasy 
krajowej oraz kapitanem sportowym
Rejonu PZW Golub-Dobrzyń.
Znakomity, etyczny Wędkarz, wielki przy-
jaciel przyrody, inicjator działań na rzecz
rozwoju sportu wędkarskiego w Rejonie.

Odszedł na zawsze 18 maja 2015r.
Miał dopiero 64 lata i tak wiele planów ....

Cześć Jego pamięci!

Majówka
W sobotę 2 maja na Stawie Ceglana
odbyły się zawody wędkarskie dla naj-
młodszych, tak zwana „Wędkarska
Majówka”.
Udział wzięło 29 dzieci które rywalizowały
w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii dzieci najmłodszych (do lat 8)
wygrała Maria Słomińska, drugi był
Jakub a trzecia Zosia Wysocy. Kolejne

miejsca zajęli: Bartek Sadowski, Wiktor
Labicki, Karol Sontowski i Oliwia
Jabłońska.
W kategorii 8-12 lat zwycięzcą został
Czarek Blandziński 1200 pkt., następne
miejsca zajęli: Mateusz Brzeziński,
Czarek Sadowski, Konrad Karłowicz
Damian Kaźmierczyk, Mateusz Paul.
Wśród najstarszych dzieci wygrał
Dominik Bogacki 1175 pkt., drugi był

Karol Malinowski, trzeci Jakub Śliwiński;
dalsze miejsca zajęli: Jakub Pankowski,
Jakub Kucharczyk i Łukasz Słupski.
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe
puchary i medale a wszystkie dzieci zosta-
ły obdarowane upominkami; były też
wafelki w czekoladzie i pyszne napoje. 
Organizatorem Majówki było Koło
Miejskie PZW w Brodnicy.

Jerzy Fijołek

Sprzątanie jeziora
16 maja grupa wędkarzy: Ignalewski
Henryk, Malinowski Piotr, Sadowski
Robert, Sadowski Lech, Tylicki Józef,
Lurka Jacek, Dąbrowicz Rafał, Fijołek
Jerzy, Łobodziński Edmund, Wyżlic Jan,
Dulski Marcin, Dulski Jarosław
i Bronkowski Robert sprzątała brzegi
Jeziora Szczuka. Zebrano wiele worków
śmieci, których znaczną ilość pozostawili
wędkarze. W strefie przybrzeżnej znale-
ziono również kilkanaście worków po
nawozach.
Od wielu lat zaśmiecanie łowisk przybiera
na sile. Nasze apele nie pomagają, dlate-
go straż rybacka i leśna oraz policja zapo-
wiadają w tym roku więcej kontroli.

Jerzy Fijołek
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§ 1
Podstawą prawną Rad Rejonu  Okręgu PZW  Toruń stanowią
- Statut  PZW  § 45  pkt. 28 
- Regulamin Organizacyjny Koła § 5 pkt. 1-5 i § 8 pkt. 1-4
- niniejszy Regulamin działania Rady Rejonu Okręgu PZW Toruń
(podstawą niniejszego Regulaminu jest dotychczasowy dorobek
w zakresie rejonowej współpracy kół). 

§ 2
W celu uzgodnienia zadań, usprawnienia i ujednolicenia działań
oraz przyśpieszenia przepływu informacji między Zarządem
Okręgu, a Kołami działają Rady Rejonu, a mianowicie:

1/ Rejon Toruń;
2/ Rejon Chełmża;
3/ Rejon Grudziądz;
4/ Rejon Nowe Miasto Lubawskie; 
5/ Rejon Brodnica;
6/Rejon Wąbrzeźno;
7/ Rejon Golub Dobrzyń;
8/ Rejon Chełmno;
9/ Rejon Łasin.

Tworzenie nowych Rad Rejonu oraz likwidację już istniejących
dokonuje Zarząd Okręgu.

§ 3
1. Posiedzenie Rady Rejonu zwołuje Przewodniczący  Rady
Rejonu. 
a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Zarządu Okręgu, 
c) na żądanie 1/3 liczby Prezesów Kół.

2. W razie zwołania posiedzenia przez Zarząd Okręgu lub 1/3 licz-
by Prezesów Kół - posiedzenie winno odbyć się w terminie do 
2 tygodni od daty otrzymania żądania.

3. Z odbytej narady sporządza się protokół, którego odpisy po
zatwierdzeniu przekazuje się do Zarządu Okręgu i Zarządów Kół. 

4.Wnioski i opinie wypracowane na Radzie, po zatwierdzeniu
przez Zarząd Okręgu, mają charakter obligatoryjny dla Zarządów
Kół.

§ 4
Rada Rejonu współpracuje ściśle z Kierownictwem Zespołu
Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej i pomaga mu w realizacji ich
zadań.

§ 5
Zadaniem Rady Rejonu jest między innymi: 
1/ koordynowanie i realizacja wspólnych celów określonych

Statutem PZW;
2/ sprawowanie opieki nad wodami w rejonie działania Rady;
3/ organizowanie ochrony wód przed zanieczyszczeniami 

i kłusownictwem;
4/ organizowanie zarybień;
5/ organizowanie wspólnych akcji czynów społecznych

mających na celu zagospodarowanie wód będących 
w gestii Kół dla celów turystyczno- wędkarskich;

6/ rozwijanie sportu w rejonie działania Rady, 
a szczególnie młodzieży i kobiet;

7/ organizowanie zawodów sportowych, festynów wędkarsko-
turystycznych i innych imprez wędkarskich;

8/ typowanie i wystawianie wspólnej reprezentacji sportowej 
na zawody organizowane przez Zarząd Okręgu i Zarząd
Główny Polskiego Związku Wędkarskiego oraz inne instytucje;

9/ organizowanie sekcji młodzieżowych na terenie szkół;
10/ podejmowanie inicjatyw zmierzających do tworzenia 

dogodnych warunków dla masowego sportu wędkarskiego;
11/ organizowanie szkoleń i egzaminów na karty wędkarskie;
12/ podejmowanie inicjatyw prowadzących do zwiększenia 

liczby członków;
13/ reprezentowanie Kół Rejonu PZW przed władzami 

samorządowymi Powiatu, a także w porozumieniu 
z Kołami- władzami gminnymi.

§ 6
1. W skład Rady Rejonu wchodzą: 
a) Przewodniczący Rady, 
b) Prezesi Kół ,
c) Członkowie Zarządu Okręgu z danego Rejonu.
W poszczególnych posiedzeniach Rady Rejonu w przypadku nie-
możności udziału Prezesa, bierze udział Wiceprezes lub członek
Zarządu Koła, upoważniony przez macierzyste Koło.

2. W pracach Rady Rejonu uczestniczą:
a) Członkowie władz i organów Okręgu,
b) Komendanci Społecznej Straży Rybackiej,
c) Kapitanowie Sportowi Rejonu,
d) Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnych,
e) Przewodniczący Rejonowego Sądu Koleżeńskiego, 
f) Inspektor Zarybieniowy, 
g) inne osoby funkcyjne według decyzji Rady Rejonu.

§ 7
1.Ukonstytuowanie Rady Rejonu następuje po walnych zgroma-
dzeniach sprawozdawczo-wyborczych Kół do 15 marca danego
roku, a jej kadencja trwa równolegle z kadencją Zarządów Kół.

2. Rada Rejonu na pierwszym posiedzeniu spośród siebie i dele-
gatów na Zjazd Okręgowy wybiera przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza oraz wyznacza osoby odpowie-
dzialne za poszczególne odcinki pracy między innymi sport,
ochronę wód, zarybienia.

3. W zależności od potrzeb Rada Rejonu ma prawo powołać
Komisje i określić dla nich zadania.

§ 8
Ustalenia Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co
najmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą
większością głosów. 
Należy dążyć do wypracowania takich ustaleń, by zapadły jed-
nomyślnie.

§ 9
Rada nie jest uprawniona do podejmowania uchwały względnie
działania rodzącego w konsekwencji jakiekolwiek skutki prawne,
a w szczególności uprawnienia względnie zobowiązania finanso-
we, gospodarcze lub majątkowe.

§ 10
Koszty delegacji członków Rady biorących udział w pracy Rady
pokrywa Koło delegujące członka.

§ 11
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia mogą być wprowadzone
uchwałą Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w
Toruniu.

§ 12
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez
Zarząd Okręgu.

REGULAMIN DZIAŁANIA 

RADY REJONU OKRĘGU 

PZW TORUŃ
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z dnia 21 lutego 2015 roku

Uchwała nr 148/2015
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza łączne
sprawozdanie finansowe Okręgu PZW w Toruniu za rok 2014, 
na które składają się: 

1/ zbiorczy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł:
11 097 905,57.

2/ zbiorczy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014
roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący wynik dodatni zł:
130 936,28.

3/ informacja dodatkowa dotycząca bilansu. 

Uchwała nr 149/2015
w sprawie: przeznaczenia wyniku finansowego 
W związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok
2014 – wynik finansowy za 2014 rok w kwocie 130 936,28 zł prze-
znacza się na fundusz statutowy w ramach działalności organi-
zacyjnej w kwocie 119 893,35 zł, a wynik na działalności sporto-
wej w kwocie 11 042,93 zł na funduszu statutowy w ramach dzia-
łalności sportowej. 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu
PZW w Toruniu. 

Uchwała nr 150/2015
w sprawie: budżetu Okręgu na rok 2015
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu przyjmuje i zatwierdza prelimi-
narz budżetowy na rok 2015 wykazujący: 

1. przychody 7 230 330 zł;

2. koszty ogółem 7 211 600 zł;

3. wynik finansowy dodatni 18 730 zł.

Uchwała nr 151/2015

1. Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza sprawdzone przez
księgowość Biura Okręgu preliminarze budżetowe na rok 2015
wszystkich Kół i Rejonów PZW naszego Okręgu. 

2. Zobowiązuje się wszystkie Koła i Rejony do:
a/ podejmowania konkretnych działań mających na celu 

zwiększenie liczby członków i przedstawienia propozycji 
na 2015 rok na posiedzeniach Rad Rejonów 
w m-cu marcu 2015 roku;

b/ racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansami;
c/ administrowania powierzonym majątkiem Okręgu, w tym 

zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości 
środków zatwierdzonych w budżecie Koła.

3. Wszelkie inne czynności, nie przewidziane w budżecie Koła
oraz istotne zmiany w trakcie trwania roku 2015 w prelimina-
rzach budżetowych Kół – wymagają pisemnej zgody Zarządu
Okręgu.

4. Do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzach
budżetowych Rejonów upoważnia się Prezydium Zarządu
Okręgu, po ich przeanalizowaniu przez powołany przez
Prezydium ZO Zespół.

Uchwała nr 152/2015
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza na rok 2015 podział
kosztów ogólno-organizacyjnych / księgowanych na koncie 540
/ na poszczególne typy działalności statutowej: 

Rodzaj działalności Na działalność  Na działalność 
Okręgu Kół :

Organizacyjna 25% 10%

Sportowa 15% 10%

Ochrona wód 15% 5%

Zagospodarowanie  15% 5%
wód

W m-cu czerwcu 2015 roku dokonana zostanie analiza przycho-
dów i kosztów Okręgu. 

Uchwała nr 153/2015

1.Zarząd Okręgu PZW w Toruniu uchwala odpis ze składki człon-
kowskiej z przeznaczeniem na sport kwalifikowany w roku 2015
w wysokości 70 000 zł, z następującym podziałem:

l.p. WĘDKARSTWO Kwota zł

1. Spławikowe 5 600,
2. Spinningowe 26 400,
3. Rzutowe 18 500,
4. Morskie 19 000,
5. Podlodowe 500.

2. Zobowiązuje się Klub Sportowy (WWKS), Okręgowy Kapitanat
Sportowy (w tym Radę ds. Młodzieży) do podjęcia starań w celu
pozyskania sponsorów na sfinansowanie działalności. 

3. OKS dostosuje preliminarz budżetowy OKS do uchwalonych
wysokości kwot w poszczególnych dyscyplinach. 

Uchwała nr 154/2015
1. Zarząd Okręgu ustala następujący podział przyznanych w roku
2015 działaczom n/Okręgu odznaczeń w ilości 42 sztuk: 

j dla Rejonów sztuk 23

j dla Okręgowej Komisji Odznak sztuk 8. 

2. Rejonowe Rady przedstawią w terminie do 13.03..br
Okręgowej Komisji wnioski dotyczące kandydatów do odzna-
czeń w ramach przyznanego przez ZO limitu : 
Toruń 5; Grudziądz 3; Chełmża 2; 
Chełmno 2; Brodnica 3; Łasin 2; 
Wąbrzeźno 2; Nowe Miasto 2; Golub-Dobrzyń 2.  

3. Rejonowe Rady Prezesów przedstawią Okręgowej Komisji
łącznie z wnioskami na odznaczenia – wnioski na medale 
„Za zasługi w rozwoju wędkarstwa“ w ramach jak odznaki PZW
przyznanego limitu: 
Toruń 5; Grudziądz 3; Chełmża 2; 
Chełmno 2; Brodnica 3; Łasin 2; 
Wąbrzeźno 2; Nowe Miasto 2; Golub-Dobrzyń 2.  

4. V-ce Prezesi ZO – ds. zagospodarowania wód, ds. sportu, ds.
ochrony wód – mają prawo do przedstawienia Komisji
Okręgowej kandydatów do odznaczeń szczególnie zasługu-
jących na wyróżnienie - w terminie do 13 marca br. ds. zago-
spodarowania wód - 4; ds. sportu - 2; ds. ochrony wód – 5). 

5. Wszystkie złożone wnioski zawierające dane niepełne, nie-
prawdziwe lub nie wskazujące na konkretny wkład pracy w dzia-
łalności PZW nie będą uwzględniane.  

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU 
PZW W TORUNIU
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6. Przyznane, a nie wykorzystane limity – przechodzą do dyspo-
zycji Okręgowej Komisji Odznak , której posiedzenie odbędzie
się w dniu 23.03.2015r. o godzinie 11.00 w biurze Okręgu.  

Uchwała nr 155/2015
Zarząd Okręgu akceptuje pokrycie kosztów transportu uczestni-
ków szkółek wędkarskich na Wędkarskie Spotkania Młodzieży w
dniach 07 – 10 lipca 2015 roku na terenie Niemiec w kwocie do
6 500 zł. 

Uchwała nr 156/2015
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu na podstawie § 46 Statutu PZW
akceptuje przystąpienie Okręgu Polskiego Związku
Wędkarskiego w Toruniu do Spiżarni Kujawsko-Pomorskiej –
Klaster Spółdzielczy (KRS 0000530855).  

Uchwała nr 157/2015
Zarząd Okręgu przyjmuje z dniem 28 stycznia 2015 roku rezy-
gnację Kolegi Andrzeja Chyba z funkcji pełnionych w strukturach
Okręgu tj. członka Zarządu Okręgu, trenera kadry Okręgu w dys-
cyplinie spławikowej, prezesa Koła SKALAR w Toruniu. 

Uchwała nr 158/2015
Zarząd Okręgu akceptuje zmianę siedziby Koła Nr 29 OKOŃ,
która znajdować się będzie w Grudziądzu ulica Paderewskiego 1.  
Uchwała nr 159/2015
Zarząd Okręgu przyjmuje na rok 2015 następujący podział
(dodatkowych) środków na zarybienia, m. innymi dla opiekunów
wód w Rejonach :

REJON Kwota zł

Chełmża 8 000,
Łasin 16 000,
Golub-Dobrzyń 14 000,
Toruń 22 000,
Wąbrzeźno 8 000,
Chełmno 9 000,
Nowe Miasto Lubawskie 10 000,
Brodnica 10 000,
Grudziądz 5 500,
Razem 102 500,

Podział środków i realizację dokonuje Rada Rejonu.  
Dodatkowo kwota 10 000,- zł ustalona zostaje jako rezerwa w
gestii V-ce Prezesa ds. gospodarki wędkarsko-rybackiej. 

Uchwała nr 160/2015
Zarząd Okręgu na wniosek zainteresowanych przekazuje do dnia
31.12.2016r. n/w łowiska pod opiekę Kół, pod warunkiem reali-

zowania wszystkich obowiązków i uprawnień zawartych w umo-
wie opiekuna łowiska.  

1. Jezioro Szańce – Koła Osiedlowego PKP Toruń 

2. Jezioro Mlewiec i Korza – Koła RUBINKOWO Toruń 

3. Jezioro Łąki Tabuła – Koła 
przy Urzędzie Marszałkowskim Toruń. 

Uchwała nr 161/2015
Dot: pozwoleń ulgowych dla SSRyb zgodnie z limitem ustalo-
nym przez ZO PZW 

1. Członkowie Społecznej Straży Rybackiej z co najmniej dwu let-
nim (kalendarzowym) stażem w działalności, po wykonaniu co
najmniej 30 kontroli w danym roku kalendarzowym i pozytyw-
nym, corocznym, komisyjnym zweryfikowaniu mogą otrzymać
łącznie 70 pozwoleń „za zasługi dla rozwoju wędkarstwa“ o war-
tości 5,00 zł po opłaceniu składki członkowskiej organizacyjnej. 

2. Członkowie Społecznej Straży Rybackiej z co najmniej dwulet-
nim (kalendarzowym) stażem w działalności, którzy wykonali nie
mniej niż 25 kontroli w danym roku kalendarzowym , po pozy-
tywnym, corocznym, komisyjnym zweryfikowaniu mogą otrzy-
mać 10 pozwoleń „za zasługi dla rozwoju wędkarstwa“ o warto-
ści 50,- zł po opłaceniu składki członkowskiej organizacyjnej.  

3. Członkowie Społecznej Straży Rybackiej z co najmniej dwulet-
nim (kalendarzowym) stażem w działalności, którzy wykonali nie
mniej niż 20 kontroli w danym roku kalendarzowym, po pozy-
tywnym, corocznym, komisyjnym zweryfikowaniu mogą otrzy-
mać 20 ulgowych składek na wędkowanie na wszystkie wody
Okręgu Toruń po opłaceniu składki członkowskiej organizacyj-
nej.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązu-
jącą dotyczącą oceny działalności Społecznej Straży Rybackiej
od roku 2015.

Uchwała nr 162/2015
Zarząd Okręgu przedłuża określone uchwałą ZO nr 56/XI/2013 r 
z dnia 30.09.2013r. administrowanie przez KM Grudziądz działką
nr 1/7 nad jeziorem Rudnik do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Pozostała treść w/w uchwały pozostaje bez zmian.

Uchwała nr 163/2015
W sprawie: nadania odznaki Wzorowy Młody Wędkarz
Zarząd Okręgu na wniosek Zarządu Koła Nr 56 RECORD w
Chełmnie przyznaje odznakę Wzorowy Młody Wędkarz następu-
jącym osobom: 
Antoni Kowalski, 
Krzysztof Sum.

Henryk Koga
lat 86 

Koło w Nowym Mieście
Lubawskim

65 LAT PZW
NASI SENIORZY

Wędkuje od 1948 roku. W wieku 18 lat wstąpił do Towarzystwa
Wędkarskiego w Nowym Mieście Lubawskim. 
Od 1950 roku członek PZW.
Zasłużony działacz wędkarski okręgów olsztyńskiego, bydgo-
skiego i toruńskiego. 
Odznaczony srebrną, złotą i złotą z wieńcami odznakami PZW,
odznaką 50-lecia PZW, medalem za „zasługi dla wędkarstwa“,
odznaką honorową „zasłużony dla rolnictwa”.
Prezes i wiceprezes Koła, wieloletni członek Zarządu Koła, 
członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Toruniu.

Ciekawostki 
Czy kierunek wiatru ma
wpływ na brania ryb? 

Zdania jak zwykle podzielone,
aczkolwiek przeważają opinie,
że przy północnym i wschod-
nim lepiej zostać w domu. 
Z własnego doświadczenia
wiem, że jest w tym sporo
prawdy. Co jednak nie zmienia
faktu, że wędkarz to taki czło-
wiek, którego żadna pogoda 
w domu nie zatrzyma.

Jak pokazują pomiary, w na-
szym Okręgu najwięcej mamy
dni z wiatrami południowo-za-
chodnimi, aż 62,4 dni w roku.
Na drugim miejscu plasują się
wiatry wschodnie - 60 dni, na
trzecim zachodnie - 57,2 dni.
Kolejne miejsca zajmują: wiatr
północno-wchodni wieje przez

44 dni, północny i południo-
wo-wchodni po 28,6 dni,
północno-zachodni - 26 dni 
i południowy 21,2. Dni bez-
wietrznych mamy 28.

Czystość naszych jezior
Według Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowi-
ska najczystszymi jeziorami  w
Okręgu, zaliczanymi do I i II
klasy czystości są: Ciche,
Głowińskie, Kamionkowskie,
Zbiczno, Dębno, Janówko,
Sosno, Wądzyńskie i Wysokie
Brodno. Niewiele ustę-pują im:
Mieliwo, Strażym, Wieczno
Południowe i Północ-ne,
Leźno, Wielgie i Bachotek. 

Z kolei do najbardziej zanie-
czyszczonych, WIOŚ zalicza:
Niskie Brodno, Nogat, Zamko-
we, Kornatowskie, Łasińskie,



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

Nowy sezon wędkarski rozpoczęty i dlate-
go warto pomysleć o własnym bezpie-
czeństwie.

- Myślałem, że to grypa: łamało mnie 
w kościach, byłem osłabiony, miałem
podwyższoną temperaturę - mówi pan
Tomasz L. zawodowy fotograf, człowiek,
który chorował półtora roku nim rozpo-
znano jego przypadek.
- Lekarz pierwszego kontaktu przepisał
„pakiet standardowy”, czyli jakieś wapno,
aspirynę, komplet witamin i kazał się
dobrze wypocić. Nie pomogło. Czułem
się coraz gorzej, pojawiły się zawroty
głowy, bałem się prowadzić samochód.
- Zdecydowaliśmy z żoną, że pójdziemy
do lekarza prywatnie. Już nie pamiętam,
jakie było rozpoznanie, bo tych wizyt było
kilka…
- Nie powiem, niektóre leki pomagały, 
a raczej sądziłem, że pomagają, bo obja-
wy choroby wycofywały się, nawet na
kilka miesięcy. Ale nawroty były jeszcze
bardziej nienormalne, raz stawy - był
okres, że nie mogłem chodzić - to znowu
serce, trafiłem nawet do psychiatry, bo
zaczęło mi odbijać i zrobiłem się niezno-
śny dla najbliższych.
- Przez półtora roku zrobiłem wszystkie
możliwe badania, odwiedziłem wielu
lekarzy, zjadłem wiadro leków... I nic!
- Wreszcie trafiłem do szpitala wojskowe-
go w Bydgoszczy, gdzie zdiagnozowano 
u mnie boreliozę. Nie znaczy to, że wcze-
śniej inni lekarze też nie podejrzewali tego
draństwa, odbyłem nawet stosowne
badania na obecność przeciwciał, ale
wyniki były zawsze ujemne.
Długotrwała kuracja kombinacją antybio-
tyków pomogła. Pan Tomek wrócił do
zdrowia, wrócił do zawodu, choć o jego
chorobie przypomina mu niewielkie uty-
kanie i brak czucia w udzie prawej nogi. 
I tylko kiedy fotografuje przyrodę ubiera
się jak kosmita.

Jeszcze kilkanaście lat temu odkleszczo-
we zakażenie boreliozą, było chorobą
dość rzadką w Polsce. Owszem, część 
z nas, zwłaszcza rolnicy, leśnicy oraz dzia-
łkowcy, grzybiarze i wędkarze, a więc
ludzi, którzy często obcują z przyrodą,
znajdowała u siebie kleszcze, ale powikła-
nia wynikające z ukąszeń były sporadycz-
ne. Jednak od pewnego czasu statystyki
notują tak gwałtowny wzrost zachoro-
wań, iż nie wykluczone, że mamy już do
czynienia z epidemią.

Chorobę wywołują krętki; żeby nie wni-
kać w łacińskie nazewnictwo inne 
w Europie - dwa gatunki dominujące plus
rzadziej ten trzeci, bo ten trzeci zasiedlił
USA i Kanadę. Jeszcze inny wywołuje
zakażenia w Japonii, a kolejny mutant 
w Afryce. 
Podobnie z kleszczami. Inaczej wyglądają
„europejskie”, inaczej „amerykańskie,
„japońskie” czy „afrykańskie”, ale wszyst-
kie przenoszą krętki boreliozy.
Pod koniec ubiegłego wieku rzadkie 
przypadki boreliozy odnotowywano 
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w Europie Środkowej, Skandynawii 
i europejskiej części Rosji oraz w USA 
i Kanadzie. 
Dziś plaga zaczyna się na Półwyspie
Iberyjskim i sięga Chin, gdzie kilka lat
temu odnotowano pierwsze w historii
tego kraju zakażenia. W Afryce, zwłaszcza
Środkowej, odsetek infekcji w niektórych
regionach sięga 1/4 populacji.
Wolnymi od kleszczy są tylko Australia
(jeszcze?) i Antarktyda.

Krętki przenoszone są ze śliną kleszczy,
które zarażają się poprzez żywienie się
krwią zakażonych zwierząt. Kolejne stadia
rozwojowe kleszcza zakażają swoich
kolejnych żywicieli. W większości przy-
padków zakażenie powodują nimfy klesz-
czy (nimfa - stadium pośrednie między
larwą a osobnikiem dorosłym). 
Nosicielami boreliozy są głównie gryzo-
nie, ale także jelenie, sarny, a nawet nie-
które gatunki ptaków.

W Polsce ataki kleszczy notowane są od
początków maja do końca listopada 
- największe nasilenie przypada na czer-
wiec i lipiec.

Objawy boreliozy nie zawsze są jedno-
znaczne. Znany większości z nas, choćby
ze słyszenia, rumień pojawia się w miej-
scu ukąszenia (zarażenia) po 1-3 tygo-
dniach, lecz tylko u ok. 30% ukąszonych
osób, i tylko u 10% dzieci. 
W tym całym nieszczęściu jest to dobre,
bo można jednoznacznie podejrzewać
zakażenie i w wypadku potwierdzenia,
wdrożyć skuteczna terapię. 
Gorzej, gdy tak jak u pana Tomasza,
rumień nie pojawi się, a wystąpią objawy
grypopodobne, które łatwo zbagatelizo-
wać. Wtedy po kilku tygodniach pojawia-
ją się objawy wtórne: zapalenie stawów,
objawy neurologiczne lub kardiologiczne,
oddzielnie lub łącznie.

Dr Beata Kowalska-Werbowy, specjalista
leczący boreliozę: - Po roku od zakażenia
borelioza przechodzi w postać przewlekłą.
Lista objawów tej fazy jest długa. Pojawia
się gorączka, dreszcze, bóle głowy, gar-
dła, stawów, tiki mięśni, sztywność sta-
wów. Chory może potrójnie widzieć, mieć
paraliż mięśni twarzy, zawroty głowy, pro-
blemy z mówieniem, orientacją prze-
strzenną, agresja.

Niestety, żaden z dostępnych testów nie
może w 100 proc. wykluczyć ani potwier-

dzić boreliozy. Przeciwciała pojawiają się
w surowicy dopiero kilka tygodni po zaka-
żeniu, gdy choroba dawno się rozwija.
Może się więc zdarzyć, że u chorych,
mających żywe krętki w organizmie,
wynik badania jest ujemny.
W Polsce najpopularniejszy jest test
ELISA (prywatnie kosztuje 25 - 80 zł),
który jest wiarygodny w 30 proc. przy-
padków. Czulszym badaniem (70 proc.
wiarygodności) jest test Western Blott 
(80 - 240 zł), ale można go zrobić po mini-
mum 3 tygodniach od ukąszenia. Naj-
dokładniejszą diagnozę daje PCR (160 
- 240 zł), czyli badanie polegające na
poszukiwaniu  DNA bakterii. Można je zro-
bić już kilka dni po ukąszeniu, niestety tyl-
ko w wyspecjalizowanych laboratoriach. 

Wyleczenie z boreliozy nie zawsze ozna-
cza natychmiastowy koniec kłopotów, bo
męczące i często bolesne objawy mogą
się utrzymywać jeszcze przez pół roku.

Pytanie najważniejsze - jak się ustrzec
przed boreliozą?
W lesie, w parku, nad wodami należy cho-
dzić drogami i ścieżkami, unikać zarośli 
i wysokich traw, nie siadać na zwalonych
pniach (ulubione miejsce nimf), używać
długich spodni, długich rękawów i zakry-
tych butów, po powrocie sprawdzać całe
ciało. Podczas wypraw na grzyby i ryby
należy używać środków owadobójczych
zawierających DEET (w aptekach wiedzą
o co chodzi, w drogeriach warto przeczy-
tać skład środka „na owady”).
Zauważonego kleszcza usuwamy pęsetą,
szybko wyciągając robala wzdłuż osi
wkłucia. Mozna też lekko owada przycinąć
i kręcić palcem w kierunku przeciwnym
do wskazówek zegarka. Miejsce dezynfe-
kujemy spirytusem. Jeśli w skórze pozo-
stanie część głowowa, a sami nie może-
my jej usunąć, trzeba iść do lekarza, bo
może wdać się zapalenie (sama część gło-
wowa nie zaraża). Nie wolno dopuścić do
wymiotów kleszcza, nie należy go przypa-
lać, smarować tłuszczem itp., gdyż wła-
śnie wtedy krętki mogą przeniknąć do
naszego krwiobiegu.

Na koniec wyjaśnienie, dlaczego w tytule
użyłem słowa „dżuma”. Otóż według opi-
nii epidemiologów początkowe objawy
boreliozy bardzo przypominają tę strasz-
ną chorobę - również roznoszoną przez
gryzonie.
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