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Wędkarze Okręgu PZW w Toruniu dziękują wszystkim, którzy pomagali nam
w realizowaniu naszych działań i pomysłów, podpowiadali i wspierali 

rozwiązania, zawsze służyli pomocą.

Poprzyjmy ich kandydatury w wyborach do Sejmu i Senatu RP 

25 października 2015 r.
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DOŻYNKI PREZYDENCKIE 
W SPALE

Jest już tradycją, że województwo kujawsko-pomorskie uczestni-
czy w uroczystościach dożynkowych w Spale. Od kilku lat na ogól-
nopolskim święcie plonów, które odbywa sie pod patronatem
Prezydenta RP, prezentują swoje osiągnięcia również Organizacja
Producentów Ryb Jesiotrowatych, Polskie Towarzystwo Rybackie,
Związek Producentów Ryb, Stowarzyszenie Producentów Ryb
Łososiowatych, Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb i Polski
Związek Wędkarski.
W tym roku odwiedził nas Prezydent RP Andrzej Duda, który zain-
teresował się restytucją jesiotra ostronosego w Polsce i udziałem
w tym wielkim programie Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Prezydenta interesowała również rosnąca produkcja mięsa innych
gatunków ryb jesiotrowatych na polski rynek i pozytywnie zasko-
czyła informacja, że w ciągu zaledwie kilku lat Polska stała sie zna-
czącym producentem kawioru w Europie.
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Wykaz numerów telefonów 
komendantów SSRyb i Inspektorów 

Straży Ochrony Mienia PZW

Brodnica 604 591 422
Chełmno 603 682 479
Golub-Dobrzyń 514 814 413
Grudziądz 664 056 165
Nowe Miasto Lub. 606 281 979
Toruń 723 768 515
Wąbrzeźno 607 885 538

Straż Ochrony Mienia PZW (SOM)
Grupa Toruń 600 976 247
Grupa ZGW-R Grzmięca 600 976 245
Grupa Grudziądz 664 056 165
ZGRW Grzmięca              56 493 91 49 

NASZE WODY

Dnia 22 września w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyło się wysłuchanie
publiczne organizowane przez Komisję Rybołówstwa. 
Na zaproszenie Jarosława Wałęsy, posła do Parlamentu Europejskiego i wiceprze-
wodniczącego Komisji Rybołówstwa, w wysłuchaniu wzięli udział przedstawiciele
polskich środowisk rybackich i wędkarskich: Polskiego Związku Wędkarskiego,
Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych, Federacji Związków Zawodowych
Marynarzy i Rybaków, Zrzeszenia Rybaków Morskich - Organizacji Producentów,
Zachodniopomorskiej Grupy Producentów Ryb, Kołobrzeskiej Grupy Producentów
Ryb, Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, Stowarzyszenia Mieleńskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej, Bałtyckiego Stowarzyszenia Wędkarstwa Morskiego,
Stowarzyszenia Rybaków Łodziowych „Mierzeja”.

Tematyką spotkania, które odbyło się przy udziale ekspertów Komisji Europejskiej
oraz Rady Unii Europejskiej, były wielogatunkowe plany zarządzania stadami ryb na
Bałtyku oraz innych akwenach. Dyskusja poruszała tematy niezwykle istotne i prak-
tyczne z punktu widzenia pracy rybaków, jak np. obowiązek wyładunku czy moder-
nizacja narzędzi połowowych. Zwrócono przy tym uwagę na potrzebę regionalizacji
przy tworzeniu planów tak, aby uwzględniały indywidualny charakter poszczegól-
nych akwenów.

„Wielogatunkowy Plan dla Bałtyku” to bardzo nowoczesne rozwiązanie. Pragnąłbym,
aby jego ostateczna treść, umożliwiała nie tylko zrównoważony rozwój bałtyckich
łowisk dorsza, śledzia i szprota, ale także stanowiła przejrzyste narzędzie pracy ryba-
ków.“ - Skomentował niniejsze wysłuchanie poseł Jarosław Wałęsa.

Wizyta w Brukseli była również okazją do wymiany poglądów w tak faworyzowanej
przez Unię Europejską dziedzinie jak akwakultura. Poruszano m.in. produkcję jesio-
trów na rynek polski i europejski, a zwłaszcza istotny wzrost produkcji polskiego
kawioru. Podkreślono znaczenie restytucji jesiotra ostronosego dla zlewni wód
Bałtyku. Zainteresowanie wzbudziła informacja o rozpoczęciu nowatorskiej hodowli
łososia atlantyckiego w polskich akwakulturach i możliwościach hodowli innych
gatunków.

WIZYTA 
W PARLAMENCIE 

EUROPEJSKIM
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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

1 łowisko bez rz. Wisły. Składka tylko dla osób, które chcą wędkować 105 58
na wszystkch wodach, a wykupiły już na rok 2016 składkę na 
1 łowisko bez rz. Wisły.

4 Rzeka Wisła (1 łowisko) 220 160
5 Wody Okręgu Toruń dla osób posiadających wykupioną składkę na

rz. Wisłę jako 1 łowisko (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na 80 38
wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2016 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 2016 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 2016 r. 
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ZASADY WĘDKOWANIA
NA WODACH PZW Okręgu Toruń

w roku 2016
Załącznik do uchwały ZO PZW Toruń nr 189/2015 z dn. 31 sierpnia 2015 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. 

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

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

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

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

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

2. Wel wraz z dopływami
a. Od młyna w Chełstach do ujścia do Drwęcy - zasady wędkowania
podane zostaną w Wykazie Wód Okręgu Toruń na rok 2016. 

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

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

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

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

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

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

9. Ruziec nr 5
Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejsco-
wości Wygoda do ujścia do rzeki Drwęca. Dozwolone wędkowanie
wyłącznie na przynęty sztuczne metodą spinningową i muchową.
Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik. Zakaz wędkowania  od
1.09.do 31.12. 
Szczegółowe informacje nt. zasad wędkowania na wodach górskich
zamieszczone są w wykazie wód Okręgu PZW Toruń na rok 2016, infor-
matorze „Wody Krainy Pstraga i Lipienia na rok 2016“ oraz 
w wydawnictwie Nasze Wody.

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

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

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

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

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

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

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

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

Działalność Polskiego Związku Wędkarskiego i jego członków
zasługuje na najwyższy szacunek. Oddając się hobby wędkar-
skiemu, dbają oni jednocześnie o stan wód, o przyrodę ojczystą.
Jestem przekonany, że racjonalna gospodarka na akwenach
śródlądowych jest potrzebą i wielkim wyzwaniem na najbliższe
lata. Mądre zarządzanie zasobami wodnymi jest korzystne nie
tylko dla ichtiofauny czy też zwierząt żyjących w pobliżu wody.
Jest potrzebne całej gospodarce. Woda, ten wielki dar Stwórcy,
jest w Polsce marnotrawiona, a jej zagospodarowanie świadczy
o niefrasobliwości, czy wręcz głupocie rządzących. 93% wody
docierającej na teren Polski w postaci deszczu lub śniegu jest
bezproduktywnie tracone. Śródlądowe zasoby wody, jeżeli były-
by odpowiednio zagospodarowane, służyłyby rolnictwu, tury-
styce i rekreacji oraz gospodarce komunalnej. Szczególnie 
w takich latach jak rok obecny, kiedy polskie rolnictwo zostało
dotknięte głęboką suszą, widać jak cenna jest woda. Dla mnie
jest oczywiste, że są potrzebne duże programy retencji wody.
Dotyczy to zarówno dużych rzek, takich jak Wisła, ale także
małych rzek, jezior i stawów. Widzimy wszyscy kilometry ścieżek
rowerowych, kolorowe chodniki w wielu miejscowościach, ele-
menty upiększające przestrzeń publiczną.

A dlaczego jest tak mało prac ziemnych służących zagospodaro-
waniu wody? 
Dlaczego nie ma pieniędzy na zastawki, pozwalające zatrzymać
wodę w jeziorach i stawach? 
Dlaczego tak mało robi się dla poprawienia systemów meliora-
cyjnych, które również mogłyby zatrzymać spore ilości wody, 
a w przypadku nadmiernych opadów szybko ją odprowadzić? 

Może trzeba zastanowić się, jak mądrze inwestować w to co jest
ważne dla gospodarki, a nie tylko wydawać pieniądze na to, co
jest ładne. Cieszę się, że od wielu lat mogę współpracować ze
środowiskiem wędkarzy. Spotkania z Wami, zarówno te 
w naszym regionie jak i te odbywane w Warszawie, w Sejmie, 
są zawsze ciekawe i inspirujące. 
Serdecznie proszę o Wasz głos w nadchodzących wyborach. 

Wspólnie razem możemy wiele zrobić. 

Wspólnie damy radę!

LISTA NR 1

POZYCJA 5

JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI

ANDRZEJ GROSS
LISTA NR 5

POZYCJA 3

Andrzej Gross ur. 1954 r. w Chełmnie. 
Od 2013 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. 
Odpowiada  za wykorzystanie środków unijnych na roz-
wój przedsiębiorczości i obszarów wiejskich, w tym
także na rozwój sektora rybackiego i rolno-spożywcze-
go oraz poprawę infrastruktury w skali kraju.  To ekono-
mista od lat maksymalnie wykorzystujący zdobyte
doświadczenie zawodowe. W końcu lat 90-tych odpo-
wiadał za wdrożenie programu Banku Światowego 
w województwie kujawsko-pomorskim.  
Jako dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w Toruniu, współfinansował wiele projek-
tów infrastrukturalnych w miastach i na obszarach wiej-
skich. Pracował również w samorządzie województwa
kujawsko-pomorskiego. 
Niezależnie od tego, jaką pełni funkcję, najważniejsze
było i jest dla niego konkretne działanie, które przekłada
się na realną pomoc  i wsparcie.  

Zna dobrze środowisko wędkarskie, jest wieloletnim
członkiem PZW. Uczestniczy w spotkaniach wędkarzy
Okręgu Toruńskiego. Jako Prezes ARiMR dba również 
o to, by sektor rybacki był na wznoszącej fali, współpra-
cował z okręgami wędkarskimi przy realizacji  projektów 
w ramach Programu Operacyjnego  Ryby 2007-2013.
Zawsze wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze oraz
innowacyjne działania Okręgu Toruńskiego. 

W marcu 2013 r. Zarząd Główny Polskiego Związku
Wędkarskiego uhonorował go odznaczeniem
„Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”.

KANDYDACI WĘDKARZY 
DO SEJMU I SENATU
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TOMASZ SZYMAŃSKI
LISTA NR  2

POZYCJA 26

RYSZARD BOBER
KANDYDAT DO SENATU RP

OKRĘG NR 12

Absolwent wydziału rolniczego Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Prowadzi gospodarstwo rolne w miejsco-
wości Jabłonowo - Zamek nastawione na
produkcję mleka oraz trzody chlewnej 
w cyklu zamkniętym. Doświadczony dzia-
łacz społeczny i samorządowy. Był rad-
nym gminy i powiatu. Jest członkiem
Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka w Warszawie oraz
Prezesem Spółdzielni Związków Hodo-
wców Zwierząt Gospodarskich w Byd-
goszczy. Obecnie pełni funkcję przewo-
dniczącego Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. 
Członek PZW.

Od wielu lat współpracuję z Okręgiem
PZW w Toruniu, bo w Polskim Związku
Wędkarskim widzę solidnego i doświad-
czonego partnera w działaniach na rzecz
ochrony i czystości wód. Wspierałem ini-
cjatywę toruńskich wędkarzy w sprawie
budowy ośrodka produkcji materiału
zarybieniowego jesiotra ostronosego 
w Grzmięcy, którego gatunek całkowicie
w Polsce wyginął. Zadaniem tego nowo-
czesnego na skalę europejską obiektu jest
produkcja wspomnianego już jesiotra.
Działalność Okręgu jest bardzo szeroka,
dlatego wysoko cenię podejmowane ini-
cjatywy edukacyjne wśród dzieci i mło-
dzieży. Nie ma bowiem lepszego sposobu
nauki przyrody od spędzenia kilku godzin
z wędką nad jeziorem czy rzeką pod opie-
ką doświadczonego instruktora. 
Zważając na dotychczasowe wspólnie
podejmowane działania wyrażam nadzie-
ję na dalszą współpracę z Okręgiem PZW
w Toruniu w otwierającej się właśnie per-
spektywie finansowej na lata 2014 – 2020.
W ramach Programu Operacyjnego RYBY

wzmacniać będziemy konkurencyjność
małych i średnich przedsiębiorstw sekto-
ra rybołówstwa i akwakultury. Ponadto
wspierane będą wszelkie działania dążące
do przejścia na gospodarkę niskoemisyj-
ną. Nie bez znaczenia pozostaną proble-
my związane z zachowaniem i ochroną
środowiska naturalnego oraz gospodaro-
wania zasobami. W nowej perspektywie
finansowej wspierana będzie także dzia-
łalność nastawiona na powstawanie
nowych miejsc pracy.

Wspólnie z Okręgiem PZW obserwujemy
zjawiska, które mają istotny wpływ na
poziom wód w Polsce. Tegoroczna, kata-
strofalna susza pogłębiła i tak już niełatwy
problem wody w Polsce. Wielu osobom
trudno uwierzyć, że nasze zasoby kształ-
tują się na poziomie Egiptu, a najbardziej
suchym obszarem w Polsce są Kujawy.
Od lat obserwujemy stepowienie tych
ziem, a tegoroczny brak opadów proces
ten przyspieszył. Dlatego działaniem prio-
rytetowym musi być odbudowa stanu
wód powierzchniowych i gruntowych,
czyli retencja, zarówno ta w skali makro,
jak np. zbiorniki zaporowe na Wiśle, jak 
i ta mała, prowadzona powszechnie na
jeziorach i ciekach. Posłużę się dwoma
przykładami. Popularne na Pojezierzu
Brodnickim Jezioro Bachotek, dzięki nie-
wielkiej tamie przetrwało tegoroczną
suszę w dobrym stanie, co oznacza brak
drastycznych wahań lustra wody i utrzy-
manie jej czystości na dotychczasowym,
wysokim poziomie. Z kolei niezwykle
popularne wśród wędkarzy i bardzo
rybne Jezioro Łasińskie Duże, obniżyło
swój poziom, wg różnych danych od 1,15
do 1,5 metra. Dla tego akwenu, od lat
zagrożonego postępującą eutrofizacją, to
kataklizm, który jeszcze tej zimy może
skutkować masową przyduchą, a w nie-
dalekiej przyszłości dynamicznym i nie-
możliwym do zatrzymania rozwojem stref
bagiennych. Nie wolno nam do tego
dopuścić.

Musimy także pamiętać o innych proble-
mach, z którymi boryka się Okręg. Plaga
kłusownictwa, brak determinacji dla roz-
woju małych oczyszczalni i ciągle niewy-
starczające plany zagospodarowania
obszarów nadbrzeżnych zagrażają wielu
gatunkom ichtiofauny. Polski Związek
Wędkarski prowadząc działania monitoru-
jące, ochronne i zarybieniowe jest na
pierwszej linii walki o jakość wód i ich
zasoby. 

Jako mieszkańca tego województwa cie-
szy mnie, że Okręg toruński PZW tak bar-
dzo przyczynił się do restytucji zagrożo-
nych wymarciem troci i łososi, które dzię-
ki pracy wielu osób odbudowały swoje
pogłowie w naszych rzekach. Patrząc na
dokonania polskich ichtiologów, zaanga-
żowanie polskich wędkarzy a zwłaszcza
dzięki Okręgowi PZW w Toruniu i jego
Ośrodkowi w Grzmięcy, za kilka lat
podobnie będziemy mówić o pogłowiu
jesiotrów.

Obiecuję, że jako Senator RP będę Was
wspierał. 

Razem możemy więcej.

Mam 37 lat, urodziłem się w Grudziądzu. 

Uczęszczałem do Technikum Budowla-
nego, a po zdaniu egzaminu dojrzałości
rozpocząłem studia na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskałem
tytuł magistra. 

Moja kariera zawodowa od początku była
związana z Grudziądzem. Rozpocząłem
jako handlowiec, a następnie pracowa-
łem w jednym z dużych koncernów insta-
lacyjnych. Po zdobyciu korporacyjnego
doświadczenia awansowałem na stano-
wisko kierownicze. 

W 2006 roku Rada Miejska Grudziądza
powołała mnie na stanowisko Sekretarza
Miasta. 

Od 2011 roku pełnię funkcję posła na
Sejm RP. W Sejmie pracuję w Komisji
Spraw Wewnętrznych oraz Komisji
Administracji i Cyfryzacji. 

Jestem pasjonatem przyrody i aktywnym
wędkarzem. 
To właśnie nad wodą wypoczywam i na-
bieram sił do pracy w Sejmie. Moje węd-
karskie przygody przeżywam również na
morzu. Wyprawy na norweskie dorsze
przysparzają niezapomnianych doznań.
Miłością do wędkowania zaraził się także
mój 7 letni syn Jaś, który chętnie towa-
rzyszy mi w łowach.
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GATUNEK             OKRES OCHRONNY    WYMIAR OCHRONNY UWAGI  

Boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm **/

Lin do 30 cm Dobowy limit - 4 sztuki.

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

posiadania lipieni 

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

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

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

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

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

Węgorz od 15.06. do 15.07. do 60 cm Dobowy limit - 2 sztuki

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

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

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

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

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

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

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

3. Terminy konkursów ustala Przewodniczący Rady Rejonu Brodnica;

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

5. Mocowanie środków pływających za zgodą KM Brodnica.

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

2. Zakaz wędkowania ze środków pływających; 

3. Terminy konkursów ustala Prezes Koła PKP Toruń;

4. Podczas konkursów wędkarskich, zawodów mistrzowskich i zaw.
grand prix – ograniczenie ilości używanej  zanęty mokrej do 5 litrów na
1 turę na 1 zawodnika;

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

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

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

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

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

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

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

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

troć, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń (łącznie) – 2 sztuki; 
lipień – 3 sztuki, pstrąg potokowy 2 sztuki, łącznie obydwa gatunki - 3 sztuki, a  na rzece Wel i dopływach obowiązuje całkowity zakaz 
zabierania oraz posiadania lipieni; pstrąg potokowy – 1 szt.;
certa – 5 szt.; 
brzana, karp (łącznie) – 3 sztuki. 
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Płużnica Rejon Wąbrzeźno
Od 1.01. do 30.04 . wyłączone z wędkowania ze środ. pływających.

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

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

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

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

Łowiska (jeziora) całorocznie wyłączone 
z wędkowania ze środków pływających

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

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

Rejon Chełmża: Dźwierzno, Pluskowęsy; 
Rejon Golub-Dobrzyń: Handlowy Młyn, Jeziórko, 

Kotlewo gm. Ciechocin, Stawek;
Rejon Grudziądz: Lniska,  Grabowiec, Sosnówka, Świerkocin;
Rejon Łasin: Gubiny; 
Rejon Nowe Miasto: Kuligi-Tylice, Mroczno, Bielice;
Rejon Toruń: Górsk łącznie z działką nr 401, Kozielec; 

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

3. Opłaty egzaminacyjne
3.1. W roku 2016 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egza-
minów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające
przy Okręgu PZW Toruń. 
Uwaga: Komisje egzaminacyjne nie są uprawnione do przeprowadza-
nia egzaminów i wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom 
z innego powiatu.

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

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

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

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

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

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

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

6. Zasady wnoszenia składek 
członkowskich.
6.1. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady
stosowania ulg i zwolnień w składce w roku 2016 – zgodnie z Uchwałą
nr 105 ZG PZW Warszawa z dnia 28 września 2015 r. w sprawie
składki członkowskiej na 2016 r.

Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską nie
później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli
składka nie zostanie opłacona do dnia 30.04. – aby zostać członkiem
PZW należy wnieść począwszy od dnia 1.05.: wpisowe (w roku 2016
dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00 zł a dla członka uczestni-
ka 12,00 zł) oraz składkę członkowską.

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

6.3. Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie
okręgowe całoroczne - obejmują okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

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

6.5. Istnieje możliwość wnoszenia składek okręgowych na węd-
kowanie w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką człon-
kowską organizacyjną) upoważnia do wędkowania do 31 marca 2016 r.
Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę.

6.6. Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości: 

a/ składka podstawowa 105,00 zł lub składka ulgowa 58,00 zł dla osób
posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2016 – bez
rzeki Wisły, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu;

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

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

1/ osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW;
2/ osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski

w PZW;
3/ osoby powyżej 70-tego roku życia.

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

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

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

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

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

dokończenie na str 12
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W słoneczną niedzielę, 29. sierpnia, odbyły się coroczne zawody
spinningowe na jeziorze Bachotek. Organizowana w toruńskim
Okręgu PZW impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
Dobrze zorganizowany konkurs, świetna baza noclegowa 
w ośrodku akademickim Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika,
godne nagrody, a szczególnie czysta, dobrze zarybiona woda od
lat przyciągają nie tylko miłośników szczupaków, okoni i sanda-
czy, lecz także łowców dużych leszczy, rekordowych płoci 
i wzdręg. Ci ostatni dzielnie kibicowali naszym zawodnikom, bo
jak twierdzili, swoje ryby złowili już skoro świt.

W zawodach, które rozgrywano na „żywej rybie”, uczestniczyło
100 wędkarzy, którzy startowali w dwuosobowych zespołach,
stanowiących obsadę łodzi.
Niestety, w tym roku ryby brały słabo. Wprawdzie zwycięzcy 
osiągnęli imponujący wynik, jednak większość wędkarzy albo
nie odnotowała brań, albo łowiła ryby niewymiarowe. 

Dominowały okonie: największego 40,6 cm złowił kol. Tomasz
Lisewski, szczupaków było tylko kilka, najdłuższy, którego złowił
Piotr Berg, mierzył 58,2 cm.

Gospodarze zawodów nie byli zbyt gościnni, bo członkowie Koła
Miejskiego PZW w Toruniu zajęli całe podium. 
Zwyciężyła, podobnie jak w latach ubiegłych, załoga Krzysztof
Podanowski i Jarosław Muzalewski. I jak co roku pozostali
uczestnicy pytają – jak oni to robią? A robią znakomicie, bo nim
załogi na dobre odbiły od miejsca wodowania łodzi, zwycięski
tandem miał już kilkanaście okoni na rozkładzie. Nie trzeba chyba
dodawać, że jako jedyny.

Zaszczytne drugie miejsce zdobyła załoga w składzie Tomasz
Szablewski i Marcin Gurtowski, miejsce trzecie Wiesław
Rozembajger i Włodzimierz Krajewski. 
Sędzia główny Wiesław Budziak.
Do zobaczenia za rok.

AJ

PUCHAR BACHOTKA

Zwycięska załoga
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Szanowni Państwo, 
Przyjaciele Wędkarze
Niemal każda dziedzina naszego życia
wymaga naprawy. Od gospodarki, przez
służbę zdrowia czy edukację i sądowni-
ctwo po ekologię. Nasze państwo
naprawdę można zorganizować lepiej.
NOWOCZESNĄ tworzą ludzie, którzy
podobnie jak ja, mają dość biernego przy-
glądania się obecnej sytuacji, a jednocze-
śnie są ekspertami w swoich dziedzinach.
Ta mieszanka ekonomistów, prawników,
naukowców, ekologów, samorządowców,
przedsiębiorców, ludzi kultury, a jedno-
cześnie społeczników, również takich jak
Wy, angażujących się od lat w budowanie
wspólnej wartości, to dla mnie nadzieja
na nową jakość. 

JOANNA SCHEURING
-WIELGUS
LISTA NR 8

POZYCJA 1

Jednak oprócz bieżących potrzeb
Polaków istnieją wartości, o których nie
wszyscy pamiętają. Żyjemy dziś w najbar-
dziej krytycznym momencie życia na
Ziemi. Różnorodność biologiczna, którą
od lat i z takim uporem przybliżacie na
łamach „Naszych Wód” znalazła się dziś 
w obliczu radykalnych i bezprecedenso-
wych zmian. Jako ludzie bezmyślnie nisz-
czymy ekosystemy i związane z nimi
gatunki. Na naszych oczach umierały tro-
cie, łososie, parposze, certy i król naszych
polskich rzek jesiotr. Dlatego tak ważne
jest wspieranie działań, które mają na celu
ochronę przyrody. 

Z podziwem obserwowałam zmagania
toruńskich wędkarzy, którzy postanowili
się temu przeciwstawić. Aktywnie i z po-
święceniem, włączając się w działania
polskich ichtiologów sprawiliście, że tro-
cie i łososie wróciły do naszych rzek, 
a zwłaszcza do naszej przepięknej Drwę-
cy. Wasze wieloletnie doświadczenie 
w przywracaniu przyrodzie naszych wód
jej dawnego bogactwa sprawia, że wierzę
również w powodzenie waszej kolejnej
wielkiej misji restytucyjnej jaką jest
powrót króla jesiotra. 

Bo przecież po to wybudowaliście najno-
wocześniejszy w Europie ośrodek hodow-
lany tej ryby w Grzmięcy i po to tak sku-
tecznie współpracujecie z polskimi, nie-
mieckimi i kanadyjskimi ośrodkami
naukowymi.

Koleżanki i Koledzy Wędkarze,
Podziw i dobre słowo cieszą, ale są nie-
wystarczające, kiedy mówimy o Związku,
który chroni, zarybia i monitoruje setki
polskich jezior i kilometry rzek. Poznając
Wasze problemy wiem, że nadeszła pora
na bardziej konkretne podziękowanie za
uporczywą walkę o przekazanie przy-
szłym pokoleniom polskich wód w jak naj-
lepszym stanie. Dlatego potrzebny jest
poselski wysiłek, aby Polski Związek
Wędkarski otrzymał konkretne wsparcie
za swoją pracę na rzecz odbudowy 
i ochrony polskiej przyrody. Formę tej
pomocy można przedyskutować, ważne
jednak, aby była ona odpowiednia do
wkładu pracy. 

Jestem członkinią Zarządu Krajowego No-
woczesna Ryszarda Petru. Radną Miasta
Torunia, przewodniczącą klubu „Czas Miesz-
kańców”. Prywatnie jestem mamą trzech
uroczych chłopców: Olka, Kuby i Jasia.

KANDYDACI WĘDKARZY DO SEJMU RP

Mobilny zespół sędziowski
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6.10. Składki członkowskie okręgowe okresowe.

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

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

6 wędkowanie na 1 dzień (jedną dobę) 
od dnia 21 maja 2016 r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2016 r. do
godziny 16.00 lub 
dnia 21 maja 2016 r. od godziny 00.00 do godziny 24.00;

6 wędkowanie na 3 dni: 
od dnia 1 maja 2016 r. godzina 15.01 do dnia 4 maja 2016 r. do godziny
15.00 lub 
od dnia 1 maja 2016 r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2016 r. godzina
24.00;

6 wędkowanie na 7 dni: 
od dnia 1 maja 2016 r. godzina 12.01 do dnia 8 maja 2016 r. do godziny
12.00 lub 
od dnia 1 maja 2016 r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2016 r. godzina
24.00.

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

6.10.4. Składki członkowskie okręgowe okresowe dla członków PZW
mogą opłacać tylko osoby posiadające wykupioną , aktualną składkę
członkowską  ogólnozwiązkową na rok 2016. 

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

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

Następnie zezwolenie należy wydrukować i mieć przy sobie podczas
wędkowania. 

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

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

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

7. Uwaga: 
7.1. Osoba kupująca składki członkowskie okręgowe na wędkowanie
zobowiązana jest do legitymowania się podczas ich zakupu kartą węd-
karską, a w przypadku zakupu składek członkowskich okręgowych 
na wędkowanie dla członków PZW, również legitymacją członkowską 
z wykupioną uprzednio składką członkowską ogólnozwiązkową 
na rok 2016.

7.2. Ulgi dla członków PZW stosuje się w roku kalendarzowym, 
w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzys-
tania z ulgi. 

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

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

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

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

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

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

7.9. Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską okręgową
na wędkowanie na rok 2016 są zobowiązane zdać rejestr połowów 
(znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) za rok 2015 i pobrać taki
rejestr (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) na rok 2016.

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

7.11. Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych
Rozporządzeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego/Marszałka oraz
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego/Marszałka obrębów ochronnych
ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych
obrębami ochronnymi w okresie od 1 marca do 31 lipca. 
Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okrę-
gu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie internetowej
www.pzw.torun.pl oraz w wykazie wód n/Okręgu na rok 2016. 

Sprostowanie
W numerze 1/2015 Naszych Wód, w materiale dotyczącym
wycinki drzew i krzewów, w rozdziale „Kiedy nie trzeba
mieć pozwolenia“ ostatnia pozycja powinna brzmieć
- młodszych niż 10. letnie.
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Mamy nowy slip na jeziorze Sosno
W powiecie brodnickim znajduje się 48 jezior, użytkowanych
przez Okręg PZW w Toruniu. Część z nich jest niedostępna dla
wędkarzy chcących wędkować z własnych środków pływa-
jących, ponieważ brakuje odpowiednich miejsc do wodowania
łodzi. Zrodziła się więc myśl, aby podjąć działania w celu wybu-
dowania kilku pochylni do wodowania łodzi. Pomysł poparł nad-
leśniczy Nadleśnictwa Brodnica Henryk Kapusta, mając na uwa-
dze fakt, że tam gdzie istnieją „dzikie“ miejsca do wodowania
bądź na cumowanie łodzi, tam są masowo pozostawiane śmie-
ci. Jest więc duża szansa, że na terenie „legalnych” slipów śmie-
ci nie będzie. 
W rozmowie z nadleśniczym ustalono trzy lokalizacje slipów.
Pierwszy, który właśnie powstał, w południowej części jeziora
Sosno, na terenie byłej „rybaczówki“, tuż przy szosie Zbiczno 
- Najmowo. 

Realizacją tego przedsięwzięcia zajął się Grzegorz Kalisz. Slip
zbudowano dzięki przychylności wójta gminy Zbiczno pana
Wojciecha Rakowskiego. Urząd pokrył koszty budowy, a prace
przy użyciu sprzętu ciężkiego wykonali pracownicy Zakładu
Usług Komunalnych ze Zbiczna. Pomagali im nasi koledzy:
Grzegorz Kalisz, Zdzisław Dulski i Jerzy Dębowski.
Dwa kolejne slipy powstaną na jeziorze Bachotek: jeden w połu-
dniowej części jeziora obok jazu w pobliżu szosy Brodnica 
- Olsztyn, drugi obok mostku w pobliżu pomnika stojącego na
miejscu kaźni Polaków w czasach okupacji hitlerowskiej.

25 września br. odbyło się uroczyste spo-
tkanie z okazji 50-lecia kół „Apator” 
i „Kontakt-Elana”.

W spotkaniu udział wzięli: Prezydent
Miasta Torunia pan Michał Zaleski
- honorowy patron uroczystości, Prezes
Zarządu Okręgu PZW w Toruniu pan
Mirosław Purzycki, dyrektor Biura
Okręgu pani Grażyna Dejewska, prezesi
kół Rejonu Toruń oraz członkowie kół
„Apator” i „Kontakt-Elana”.

Spotkanie rozpoczęto chwilą wspo-
mnień: prezesi Piotr Świtajski i Andrzej
Wietecki przypomnieli historie obu kół.

Podczas uroczystości prezes Zarządu
Okręgu uhonorował kolegów Tadeusza
Bednarskiego i Sławomira Kostucha,
przyznanymi przez Zarząd Główny PZW,
złotymi odznakami PZW z wieńcami,
natomiast kolega Przemysław
Kurczewski otrzymał medal „Za zasługi 
w rozwoju wędkarstwa”.

Obchody jubileuszy, jak przystało na węd-
karzy, rozpoczęły zawody o puchar prezy-
denta Torunia, które rozegrano szóstego
września. 
Zwyciężył kolega Marian Mizak (Apator),
który wyprzedził Bolesława Wrońskiego
i Przemysława Kurczewskiego.

Andrzej Wietecki

50 lecie Kół „APATOR“ 
i „KONTAKT- ELANA“

Do wybudowania slipów potrzebne są płyty betonowe do
zabezpieczenia nabrzeża. Rejon PZW w Brodnicy nie dysponuje
środkami finansowymi na ich zakup, ale być może, któreś 
z istniejących w powiecie przedsiębiorstw posiada takie płyty 
i zechce je przekazać nieodpłatnie? 
Prosimy wtedy o kontakt na nr tel.:
56 49 311 11 - Siedziba Koła Miejskiego PZW,
604 591 422 - Lech Sadowski, Prezes KM PZW,
660 631 590 - Grzegorz Kalisz, członek zarządu KM PZW,
600 696 444 - Jerzy Fijołek, Przewodniczący Rady Rejonu. 

JF
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24 czerwca z okazji „Dnia Rybaka i Węd-
karza” w sali Kolumnowej Sejmu spotkali
się rybacy i wędkarze z przedstawicielami
administracji państwowej, aby porozma-
wiać o nowej perspektywie finansowej
UE dla sektora rybactwa na lata 2014-
2020, o nowym prawie wodnym i bie-
żących problemach środowiska rybaków
i wędkarzy.

RYBACY i WĘDKARZE 
w SEJMIE

Konferencję otworzył Wicemarszałek
Sejmu RP Jerzy Wenderlich, który życząc
owocnych obrad zaakcentował wpływ
rybactwa i szerzej całej akwakultury na
wzrost poziomu zdrowej żywności 
w Polsce a wędkarzom podziękował za
ochronę zasobów przyrodniczych kraju.

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke przy-
pomniał, że przez okres członkostwa
Polski w Unii Europejskiej rybactwo otrzy-
mało ponad 5,4 mld zł wsparcia finanso-
wego, które przeznaczono na rybołów-

stwo morskie i śródlądowe, rozwój akwa-
kultury, badania naukowe oraz dla
Lokalnych Grup Rybackich. 
Zmodernizowano i unowocześniono stat-
ki, porty i przystanie rybackie. 

W ostatniej dekadzie poziom inwestycji 
w przetwórstwo ryb sięgnął 2,1 mld zł., 
z których środki unijne stanowiły ok. 38,5
procent. Dziś ponad 300 firm, które mają
uprawnienia do handlu produktami ryb-
nymi na obszarze UE, rocznie produkuje
ponad 500 tys. ton przetworów rybnych 
o najwyższej jakości. Blisko 60 procent tej
produkcji trafia zagranicę. 

Polska jest dziś jednym z największych
dostawców przetworów rybnych  na
rynek europejski, a przetwórstwo ryb
wytwarza 0,8% PKB i należy do najdyna-
miczniej rozwijających się sektorów
gospodarki, zatrudniającym ponad
20.000 pracowników. 

Szczegóły Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” przybliżył dyrektor
Departamentu Rybołówstwa Tomasz
Nawrocki. 
W latach 2014-2020 Polska otrzyma
ponad 531 mln €, co wraz z wkładem 
z budżetu krajowego, w wysokości ok.
179 mln €, da ok. 710 mln € do wykorzy-
stania w tym sektorze gospodarki. Pod
względem ilości przyznanych środków
jesteśmy na czwartym miejscu w Europie
za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Program będzie realizować 6 prioryte-
tów:

cv promowanie rybołówstwa zrównowa-
żonego środowiskowo, zasobooszczęd-
nego, innowacyjnego, konkurencyjnego 
i opartego na wiedzy. (24,5% alokacji);

cv wspieranie akwakultury zrównoważo-
nej środowiskowo, zasobooszczędnej,
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innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na
Widzy (38% alokacji);

cv wspieranie wdrażania Wspólnej
Polityki Rybołówstwa (ok.4,5% alokacji);

cv zwikszenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej (ok.15% alokacji);

cv wspieranie obrotu i przetwarzania
(11,6% alokacji);

cv wspieranie wdrażania zintegrowanej
polityki morskiej (ok.0,5% alokacji).

Wydana 11 czerwca br. decyzja wyko-
nawcza Komisji Europejskiej przyznała
Polsce alokacje w ramach EFMR na
ponad 531,2 mln €, z podziałem na lata 
(w milionach euro): 2015 – ponad 146,5;
2016 – ok.74,4; 2017 – ok.75,6; 2018 –
ok.77.3; 2019 – ok.77.9; 2020 – ok.79.3.

Wymagany wkład krajowy wynosi ok. 179
mln €, co oznacza, że alokacja ogółem
wynosi 710 mln €.

Problemy nurtujące środowisko wędkar-
skie poruszył Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego
Dionizy Ziemiecki, który przypomniał
uczestnikom obowiązki jakie nakłada na

Związek dzierżawa wód. Polski Związek
Wędkarski jest najwiekszym użytkowni-
kiem wód płynących i stojących 
w Polsce. Jest także dominującym produ-
centem narybku wielu gatunków ryb,
znaczącym uczestnikiem programów
restytucji gatunków zagrożonych, zwłasz-
cza troci, łososi i jesiotrów. PZW jest cen-
nym partnerem dla środowisk naukowo-
badawczych w kraju i zagranicą.
Uczestnicząc aktywnie z głosem dorad-
czym w pracach legislacyjnych Związek
zabezpiecza interes wędkarzy w istotnych
dla nas dokumentach prawnych.

Część mówców poruszała problem opłat
za użytkowanie wód, którego projekt jest
rozpatrywany w Sejmie. Producenci ryb
zwrócili uwagę, że rybactwo „nie zużywa
wody lecz tylko ją używa“ i dlatego pro-
ducenci zwłaszcza karpia, jesiotra i pstrą-
ga, a więc gatunków, ktore stanowią
istotne uzupełnienie wartościowego bia-
łka na rynku krajowym i także są znacza-
cym eksporterem, powinni korzystać 
z wód na zasadach preferencyjnych.
Inicjatywę tę poparł uczestniczący 
w obradach poseł Krzysztof Ardanowski.
(na zdjęciu u góry)
W konferencji uczestniczyli także wicemi-
nister rolnictwa Tadeusz Nalewajk oraz

prezes Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Andrzej Gross, byli
przedstawiciele świata nauki i posłowie
oraz przede wszystkim wędkarze i rybacy
z całej Polski.

Inicjatorem Konferencji była Organizacja
Producentów Ryb Jesiotrowatych, 
a współorganizatorami Polski Związek
Wędkarski, Polskie Towarzystwo Ryba-
ckie, Stowarzyszenie Producentów Ryb
Łososiowatych, Polskie Stowarzyszenie
Przetwórców Ryb oraz Związek Pro-
ducentów Ryb.

AJ
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Uroczystość obchodów 65 lat PZW 
i jednocześnie czterdziestolecia 
istnienia Okręgu PZW w Toruniu
odbyła się 21 czerwca 
nad Jeziorem Chełmżyńskim. 

Wspólnie z władzami starostwa
powiatu toruńskiego i gminy
Chełmża zorganizowano festyn 
na plaży w Zalesiu, podczas którego
otwarto także ścieżki rowerowe,
łączące gminy powiatu. 

Warto wiedzieć, że Okręg toruński we
współpracy z miejscowym LGR i lokalny-
mi władzami walnie przyczynił się do
budowy infrastruktury turystyczno-węd-
karskiej w gminie Chełmża. 
Korzystając z Programu Operacyjnego
RYBY 2007-13 nad jeziorem Chełm-
żyńskim wybudowano pomost rekreacyj-
ny, 12 stanowisk wędkarskich i prowa-
dzące do nich drogi dojazdowe, slip do
wodowania łodzi, parking, murowany
grill, wędzarnię i toalety. Z kolei nad jezio-
rem Głuchowo wybudowano dwa pomo-
sty, slip, parking, toalety a nawet plac
zabaw dla dzieci. Koszty budowy wynio-
sły łącznie ponad 1.200.000 zł (udział wła-
sny ok. 126.000 zł).
Zyskali wędkarze, zyskali mieszkańcy, 
a gmina Chełmża wzbogaciła się o este-
tyczne i funkcjonalne zaplecze dla wędka-
rzy i turystów.

Jubileusz uświetnili swoją obecnością
posłowie z kujawsko-pomorskiego okrę-
gu wyborczego, wśród nich wicemarsza-
łek sejmu Jerzy Wenderlich, wiceprze-
wodniczący klubu parlamentarnego PO
Tomasz Lenz oraz Jan Krzysztof
Ardanowski, Zbigniew Sosnowski i Ja-
nusz Dzięcioł. Władze administracyjne
reprezentowali sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz
Karpiński, Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Ewa Mes oraz Bartosz
Szymański z Ministerstwa Rolnictwa.
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa reprezentował jej prezes
Andrzej Gross. 
Nie zabrakło również przedstawicieli
władz samorządowych. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas: przewodniczący

JUBILEUSZ OKRĘGU PZW
W TORUNIU

Pomost nad jeziorem Chełmżyńskim

Pomost rekreacyjny nad j. Głuchowo

Pomost wędkarski i slip nad j. Głuchowo
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Pomost wdkarski nad jeziorem Chełmżyńskim

Gratulacje i puchar od Zarządu Głównego PZW

Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego
Ryszard Bober, prezydent Torunia Michał
Zaleski, starosta powiatu toruńskiego
Mirosław Graczyk, burmistrzowe i wójto-
wie, przedstawiciele Lasów Państwo-
wych i Straży Pożarnych. 
Polski Związek Wędkarski reprezentowali:
prezes Zarządu Głównego PZW Dionizy
Ziemiecki oraz delegacje okręgów mazo-
wieckiego, bydgoskiego, katowickiego 
i gdańskiego.

Otwierając obchody prezes Okręgu PZW
w Toruniu Mirosław Purzycki podzięko-
wał wszystkim gościom za liczne przyby-
cie na wędkarski jubileusz. Przypominając
historię powstania Okręgu toruńskiego
podziękował wszystkim, którzy mieli swój
udział w jego budowaniu i rozwoju.
Szczególne wyrazy wdzięczności skiero-
wał do posłów, władz administracyjnych 
i samorządowych, Funduszu Ochrony
Środowiska, do kolegów z Zarządu
Głównego, do  toruńskich wędkarzy - bez
Państwa pomocy i życzliwości Okręg nie
mógłby osiągnąć dzisiejszego poziomu.
A jest on imponujący. Okręg zarządza

majątkiem, którego wartość przekracza 
11 milionów złotych.
Gospodaruje na ponad 14.000 ha wód, co
oznacza, że na każdego wędkarza przypa-
da hektar wody. To bardzo korzystny prze-
licznik, który jednak stawia przed toru-
ńskimi wędkarzami niemałe wyzwania. Bo
wody te należy zarybiać i chronić, opłacać
niemałe tenuty dzierżawne, utrzymywać
infrastrukturę, logistykę, co razem gene-
ruje wysokie koszty, trudne do pokrycia
wyłącznie z wędkarskich składek. Dlatego
Okręg inwestuje w wody, grunty, infra-
strukturę i nieustannie poszukuje innych
źródeł finansowania.
I działania te okazują się skuteczne, ponie-
waż Okręg toruński jest znaczącym bene-
ficjentem środków unijnych, ściśle
współpracuje z Narodowym i Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska
oraz Agencją Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Znakomicie układa się
współpraca z władzami samorządowymi
wszystkich szczebli, władzami wojewódz-
twa, parlamentarzystami, z Lokalnymi
Grupami Działania i Lokalnymi Grupami
Rybackimi. 
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ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Warto dodać, że Okręg był inicjatorem
powstania tych ostatnich na terenie swo-
jego działania (powstały dwie: „Rybak” 
i „Drwęca”).
Pożytki z inwestycji, dofinansowania,
dotacje celowe i inne źródła nie tylko
pozwalają na pokrycie bieżących wydat-
ków ale również umożliwiają planowanie
kolejnych działań na przyszłość, 
np. modernizacja „starej” wylęgarni i sta-
wów hodowlanych. 
Od 2009 roku Okręg pozyskał z zewnątrz
ok. 10 mln złotych, a udział własny
wyniósł prawie 2 miliony.

Uwypuklił to w swoim wystąpieniu pre-
zes Zarządu Głównego PZW Dionizy
Ziemiecki. - Jesteście wzorcowym przy-
kładem dla wszystkich. Okręg odnalazł
się bardzo szybko w nowej konfiguracji
ustrojowej, a skutecznie i rozsądnie inwe-
stując wielokrotnie pomnożył swój
majątek. Wasze zasługi, ale także wszyst-
kich polskich wędkarzy, są nie do przece-
nienia. Wasza praca przynosi wymierne
pożytki, jesteście fantastycznymi ludźmi,
którym serdecznie dziękuję za olbrzymi
wkład na rzecz PZW.
Życząc Okręgowi kolejnych sukcesów 
a toruńskim wędkarzom „taaakiej ryby”
prezes Ziemiecki podkreślił, że Polski
Związek Wędkarski ma olbrzymi udział 
w działaniach na rzecz ochrony przyrody,
ochrony wód, sportu i wychowania mło-
dzieży, którą uczy szanować przyrodę. 
Prezes ARiMR Andrzej Gross odniósł się
do budowy Ośrodka Zarybieniowego w
Grzmięcy. - Dzięki toruńskim wędkarzom
w Kujawsko-Pomorskiem powstał najno-
wocześniejszy w Europie zakład produkcji
jesiotra ostronosego, przyrodniczego
reliktu, który całkowicie wyginął w na-
szych rzekach, a który dzięki programowi
restytucyjnemu wraca teraz do naszych
wód. Wybudowany Ośrodek sprawił, że
ten powrót stał się szybko możliwy.
Prezes podziękował wędkarzom za
dotychczasową współpracę Okręgu 
z ARiMR, za uwagi, podpowiedzi i pomy-
sły. - Agencja liczy na kolejne inicjatywy
wędkarzy - powiedział na zakończenie.

- Chciałabym, aby każdy wojewoda mógł
współpracować z kimś takim jak Okręg
toruński PZW, jak prezes Purzycki -
powiedziała wojewoda kujawsko-
pomorska Ewa Mes. - Dziękuję wam za
waszą pracę na rzecz ochrony środowi-
ska, za ochronę wód, za wychowanie
młodzieży, za wzorową współpracę z wła-
dzami, za pomysły, propozycje i konse-
kwencje w ich realizacji. Złożyła także
deklarację, że będzie nadal pomagać
wędkarzom.
Pani wojewoda w obecności prezesa
Zarządu Głównego PZW uhonorowała
zasłużonych wędkarzy odznaczeniami
państwowymi i organizacyjnymi. Między
innymi, przyznany przez Prezydenta RP
Złoty Krzyż Zasługi, otrzymał Krzysztof
Grunwald, wybitny działacz, od lat pra-
cujący z toruńską młodzieżą wędkarską.
Wręczono również brązowe krzyże zasłu-
gi, odznaki PZW i medale resortu rolnic-
twa.

Prezydent Torunia Michał Zaleski pogra-
tulował Okręgowi dotychczasowych osią-
gnięć i podziękował za owocną współpra-
cę z władzami miasta. Życząc dalszych

Złoty Krzyż Zasługi dla Krzysztofa Grunwalda

Brązowy Krzyż Zasługi dla Witolda Hołubka

Złoty medal za długoletnią i sumienną służbę dla Stanisława Wonatowskiego
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sukcesów przekazał toruńskim wędka-
rzom „panoramę” tego pięknego miasta.

Jak na wędkarzy przystało, uroczystości
jubileuszowe rozpoczęły spinningowe
zawody wędkarskie na Jeziorze
Chełmżyńskim. Łowiono z łodzi, starto-
wało 40 załóg dwuosobowych.
Silny wiatr, przelotne deszcze a zwłaszcza
wysokie fale sprawiły, że o wynikach
decydowały umiejętności wędkarskie.
Zwyciężyli Jarosław Muzalewski i Krzy-
sztof Podanowski z Koła Miejskiego 
w Toruniu. Rybą zawodów okazał się bli-
sko 84-centymetrowy szczupak złowiony
przez Tomasza Nowakowskiego.
Puchary dla zwycięzców i za największe
ryby (szczupak i okoń) ufundował 
i wręczył prezes ARiMR Andrzej Gross.
Uroczystości jubileuszowe zakończyła
degustacja ryb, które przygotowała nowa
wędzarnia, wybudowana przez Okręg 
w Grzmięcy (oczywiście przy udziale
dotacji z PO RYBY 2007-2013).

Podziękowania dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Podziękowania dla Ministerstwa Rolnictwa

A zawody wygrali (jak zwykle): Jarosław Muzalewski i Krzysztof Podanowski

KANDYDACI WĘDKARZY DO SEJMU RP
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PRZYSTAŃ W WĄBRZEŹNIE
Wędkarsko-rekreacyjna przystań, która została wybudowana
przy Stanicy Wędkarskiej PZW w Wąbrzeźnie, to efekt projektu
obywatelskiego zgłoszonego przez wąbrzeskich wędkarzy.
Projekt został poparty przez mieszkańców, miasto wyasygnowa-
ło środki finansowe w wysokości 90.000 zł i w rezultacie ruiny po
dawnym pomoście, zamieniły się w elegancki obiekt, przy
którym można cumować jachty, kajaki i łodzie wędkarskie. Obok
pomostu, który zbudowany jest z dwóch obiektów stałych 
i pięciu pontonów pływających, wybudowano slip do wodowa-
nia łodzi.

Wędkarze od lat zastanawiali się nad możliwościami zagospoda-
rowania terenu przy Stanicy. I od lat na drodze do realizacji
pomysłów stawały środki finansowe. Dopiero rozpisanie przez
burmistrza Leszka Kawskiego konkursów na projekty obywatel-
skie, otworzyło drogę do realizacji tych zamierzeń. 

Projekt obywatelski jest to kwota pieniędzy wydzielona z budże-
tu miasta o której przeznaczeniu decydują obywatele. 
W Wąbrzeźnie każdy mieszkaniec mógł poprzeć dwa, spośród
24 zgłoszonych projektów. Jednym z nich było wykonanie przy-
stani rekreacyjno-wędkarskiej na Jeziorze Zamkowym. 

Ten ważny projekt w imieniu wędkarzy złożył Prezes Koła
Miejskiego PZW w Wąbrzeźnie Andrzej Duńczyk. W akcję zbie-
rania podpisów pod projektem zaangażowali się wędkarze i ich
rodziny, m.in. Waldemar Dzielski, Izydor Żółtowski, Jarosław
Brachowski i wielu, wielu innych.

W rezultacie wędkarska propozycja została przyjęta do realizacji.
Zaprojektowaną bezpłatnie przez pana Michała Jagodzińskiego
konstrukcję wykonał Wojciech Młodziejewski i 31 maja inwesty-
cję oddano do użytku. 
I od razu została wykorzystana: najpierw podczas konkursu węd-
karskiego dla najmłodszych z okazji dnia dziecka, a następnie
podczas pikniku rodzinnego „Przyjazne wody”, który promuje
rodzinne wędkowanie.

Aktywność kolegi Andrzeja Duńczyka cenimy nie tylko 
w Okręgu. Jego pracę na rzecz lokalnej społeczności zauważyła
także kapituła konkursu „Statuetka Burmistrza”, która przyznała
mu to cenne wyróżnienie w kategorii „aktywny obywatel”.
Należy dodać, że wcześniej statuetkę otrzymało Koło Miejskie
PZW w kategorii „aktywna organizacja”.

AJ

Rejon Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście
Lubawskim z żalem informuje, 

że na zawsze odszedł nasz Kolega

Bernard Mański
długoletni skarbnik Koła w Biskupcu, były przewodniczący
Okregowego Sądu Koleżeńskiego, wybitny działacz 
wędkarski, społecznik, wychowawca, odznaczony srebrną
i złotą odznakami PZW.

Cześć Jego Pamięci
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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

W dniu 6 września 2015 r. na jeziorze
Rudnickim Wielkim odbyły się zawody
wędkarskie o puchar Dyrektora VEN-
TURE INDUSTRIES z siedzibą 
w Łomiankach. 
Organizatorem zawodów było Koło
PZW Nr 27 Karaś w Grudziądzu. 
Przy niesprzyjającej pogodzie złowio-
no 10,5 kg ryb przy założeniu, że naj-
mniejsza ryba musi mieć powyżej 
15 cm. Dzięki hojności dyrektora
Wojciecha Stawskiego laureaci otrzy-
mali wartościowy sprzęt wędkarski.
Nagrody w imieniu Dyrektora Wojcie-
cha Stawskiego wręczył Dyrektor
Oddziału w Grudziądzu Zbigniew
Kosmecki.

ZB

ZAWODY O PUCHAR 

VENTURE INDUSTRIES
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu po raz kolej-
ny był organizatorem wyjazdu dzieci i młodzieży na Między-
narodowe Spotkanie Wędkarskie Dzieci i Młodzieży organizowa-
ne przez Royal Fishing Club, które odbyło się w dniach 
7-10 lipca br.
Nasz Okręg oraz Niemiecki Związek Wędkarski z Brandenburgii 
i Mecklenburgii od wielu lat łączy przyjazna współpraca, dlatego
Okręg Toruń, jako jedyny w Polsce, otrzymuje corocznie zapro-
szenie od Royal Fishing Club na wędkarski wyjazd dzieci do
Niemiec.
Celami tej akcji są: zorganizowanie wędkowania promującego
ponadnarodowe porozumienie dzieci i młodzieży z różnych kra-
jów oraz kształtowanie postaw młodzieży, poprzez różnorodne
formy kontaktów i współpracę z rówieśnikami z innych krajów.
W tym roku w akcji tej uczestniczyły dzieci z Niemiec, Czech 
i Polski.

W trakcie pobytu młodzi wędkarze mieli okazję wędkować z ku-
trów na morzu oraz uczyć się wędkarstwa rzutowego.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia i prelekcje,
podczas których młodzież aktywnie brała udział w poznawaniu
środowiska morskiego. 
Na zakończenie obozu odbyły się zawody rzutowe, na których
troje naszych wychowanków otrzymało nagrody rzeczowe.

W tym roku do udziału w Międzynarodowym Spotkaniu
Wędkarskim zostało zaproszonych dziesięcioro młodych wędka-
rzy ze szkółek wędkarskich działających przy Okręgu PZW Toruń
wraz z opiekunami i tłumaczem.  Koszty przejazdu zostały 
w całości pokryte przez Okręg PZW Toruń, natomiast koszty
pobytu w Niemczech pokrył organizator.

IS

O B O Z Y  W Ę D K A R S K I E
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

P O B Y T  N A  R U G I I
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Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu co roku orga-
nizuje również obóz wędkarski dla dzieci ze szkółek wędkarskich,
działających na terenie Okręgu. W tym roku wędkarska młodzież
spotkała się w dniach 10-19 sierpnia br. w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Górznie.

W obozie udział wzięło 20 dzieci, które szkoliły swoje umiejętno-
ści pod okiem czterech wychowawców instruktorów: Oliwiera
Klingera, Krzysztofa Grunwalda, Karola Makowskiego i An-
drzeja Ulanowskiego. W ramach programu młodzi wędkarze
mogli ćwiczyć swoje umiejętności w dyscyplinie rzutowej, węd-
karstwie spławikowym, pogłębiać wiedzę ekologiczną. 
Być może w przyszłości nasi młodzi adepci wędkarstwa będą

reprezentować nasz Okręg na szczeblu krajowym i międzynaro-
dowym.
Podczas zajęć młodzież została również przeszkolona przez
Policję i Straż Pożarną w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.
Część zajęć odbywała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
Ruda, gdzie dzieci mogły własnoręcznie zbadać czystość wód
rzeki Górzanki oraz jeziora, nad którym wędkowali.
W trakcie obozu rozgrywane były zawody w dyscyplinach węd-
karskich, których zwycięzcy byli uhonorowani nagrodami rze-
czowymi w postaci sprzętu wędkarskiego. A pozostali uczestni-
cy otrzymywali miłe i praktyczne upominki.
Koszty obozu zostały pokryte przez Okręg PZW Toruń.

IS

OBÓZ W GÓRZNIE

TOMASZ LENZ

LISTA NR 2, POZYCJA NR 2

O mnie
Urodziłem się w 1968 roku. Jestem absolwentem Wydziału Historii i Archiwistyki
UMK. Odbyłem służbę w toruńskiej Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Na fali wolnorynkowych zmian wraz z kolegami rozpocząłem prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Tworzenie nowych miejsc dawała mi ogromną satysfakcję.
Mam wspaniałą rodzinę. Mimo licznych obowiązków staramy się spędzać ze sobą
jak najwięcej czasu. Moja żona Ania jest absolwentką UMK i pracuje jako radca
prawny.

Moja praca
Swoje zaangażowanie w życie publiczne rozpocząłem już na II roku studiów jako
wolontariusz w kampanii prezydenckiej Tadeusza Mazowieckiego. Od 2005 roku
jestem Posłem na Sejm RP. W obecnej kadencji pracuję w Komisji Spraw
Zagranicznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 
Mija kolejna kadencja Sejmu, w trakcie której skutecznie dla Was pracowałem.
Najważniejsza była dla mnie współpraca z samorządowcami w pozyskiwaniu środ-
ków na ważne inwestycje. Byliśmy skuteczni!

Moje pasje
Moją ogromną pasją od najmłodszych lat jest sport. Grałem w piłkę nożną 
i w koszykówkę oraz trenowałem lekkoatletykę. Jestem też fanem żużla 
i hokeja. Dzisiaj wraz z rodziną dopinguję naszych sportowców. 
Dbam o swoją kondycję grając w piłkarskiej drużynie Sejmu RP. 
Poza sportem uwielbiam gotować dla rodziny i przyjaciół. Relaksuję się słuchając
dobrej muzyki. Z przyjemnością czytam historyczne książki, które dają mi inspiracje
i przykłady do działania.

KANDYDACI WĘDKARZY DO SEJMU RP



24

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

Problem zmian klimatycznych 
i ich wpływu na ekosystemy
oraz zasoby naturalne powraca
nieustannie, zwłaszcza wtedy,
gdy stajemy w obliczu
ekstremalnych zjawisk
pogodowych, takich jak 
susze czy powodzie. 

Coraz częściej pojawia się również kwe-
stia zmniejszającego się dostępu do wody
potrzebnej do picia bądź podtrzymania
upraw rolnych i nie jest to już tylko
bolączka rejonów suchych. Od wielu lat
naukowcy systematycznie zbierają dane,
aby jak najbardziej precyzyjnie ocenić,
jakich konsekwencji możemy oczekiwać
w związku ze zmianami klimatycznymi, 
a także oszacować ich intensywność 
i zasięg. Z opublikowanego w 2012 roku
raportu Europejskiej Agencji Ochrony
Środowiska opisującego skutki zmian kli-
matycznych oraz podatność na nie
poszczególnych regionów Europy
(„Climate change, impacts and vulnerabi-
lity in Europe”) wynika, że w skali całego
kontynentu obserwuje się podwyższenie
średnich temperatur oraz zmiany w dys-
trybucji opadów. W ostatnich latach eks-
tremalne zjawiska pogodowe, takie jak
fale upałów, powodzie i susze, spowodo-
wały wzrost kosztów szkód w całej
Europie. Jeśli społeczeństwa europejskie
nie dostosują się do zachodzących zmian,
koszty szkód będą nadal rosnąć, a zmie-
niający się klimat będzie wywierał coraz
większy negatywny wpływ na gospodar-
kę i społeczeństwo. 
Badania pokazują, że klimat Ziemi w dłu-
ższych okresach czasu nigdy nie był sta-
tyczny. Obecnie mamy świadomość
zmian w skali globalnej, chociaż należy
podkreślić, że wciąż nie jesteśmy do
końca pewni ich kierunku, wielkości, 
a także ich konsekwencji dla poszczegól-
nych regionów świata. 

Wynika to przed wszystkim z faktu, że kli-
mat Ziemi jest wysoce złożonym ukła-
dem, na który oddziałuje szereg czynni-
ków, nie w pełni jeszcze rozpoznanych.
Niewątpliwie, zmiany klimatyczne mają
ogromny wpływ na zasoby wodne i sta-
nowią poważne zagrożenie dla ich jakości
i dostępności. Ekosystemy wodne są
bowiem ściśle powiązane z klimatem 
i integrują procesy zachodzące zarówno
na lądzie, jak i w atmosferze. Coraz
częściej pojawiają się doniesienia, że
zmiany klimatyczne zaburzają stosunki
hydrologiczne, a także funkcjonowanie
ekosystemów wodnych poprzez zmianę
temperatury wód, ingerencję w cykle
obiegu pierwiastków, modyfikację stosun-
ków troficznych oraz zmiany w produkcji
pierwotnej i wtórnej. Nasilające się nawal-
ne deszcze pogarszają jakość wody,
ponieważ zwiększony spływ powierzch-
niowy wprowadza do wód znaczące ilości
materii organicznej i różnego rodzaju
zanieczyszczeń pochodzących ze zlewni,
ponadto w takiej sytuacji wzrasta ilość
materii zawieszonej w toni wodnej, która
zmniejsza przezroczystość wód i ograni-
cza produkcję pierwotną. Ulewy i towa-
rzyszące im powodzie niszczą również
infrastrukturę związaną z odprowadza-
niem i oczyszczaniem ścieków, co także
może przyczynić się do wzrostu zanie-
czyszczenia wód. Zmiany klimatu zmienia-
ją także zasięg występowania różnych
gatunków, a także wzorce ich migracji.
Problem w tym, że rozstrzygnięcie, czy
wyżej wymienione zjawiska są rzeczywi-
ście efektem zmian klimatycznych, czy też
innych czynników jest bardzo trudne.
Eksperci podkreślają, że antropogeniczne
zmiany klimatu są tylko jednym z czynni-
ków stresowych, które wpływają na eko-
systemy wodne i należy brać pod uwagę
również inne uwarunkowania, takie jak:
systematyczny wzrost liczebności popula-
cji ludzkiej, rozwój gospodarczy, urbaniza-
cja, zmiany geomorfologiczne oraz zróżni-

cowane sposoby użytkowania powierzch-
ni ziemi. 
Czynniki te mogą oddziaływać w sposób
synergistyczny na zasoby wodne i często
trudno jest oddzielić ich wpływ od efektu,
jaki ma na nie zmieniający się klimat.

Dokąd zmierzają globalne zmiany klima-
tyczne i jaki wpływ wywierają m.in. na
zasoby wodne przedstawia szczegółowo
opublikowany w 2014 roku piąty raport
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian
Klimatu (IPCC) (AR5), który uwzględnia
najnowsze wyniki badań opublikowanych
w latach 2007-2013. Raport wskazuje, że 
z bardzo wysokim prawdopodobień-
stwem (wyższym niż 95%) można stwier-
dzić, iż zmiany klimatyczne są rezultatem
działań człowieka i są skutkiem wzrostu
stężenia gazów cieplarnianych w atmos-
ferze, które jest najwyższe w historii. Nie
ulega również wątpliwości, że klimat
Ziemi ocieplił się, o czym świadczy fakt,
że pomiędzy 1880 a 2012 rokiem globalne
temperatury powierzchni ziemi i oceanów
wzrosły o 0.85° C. Ostatnie trzy dekady są
najcieplejszymi w historii, począwszy od
1850 roku. 
W związku z tym, że liczba badań doty-
czących zmian klimatycznych w ostatnich
latach znacząco się zwiększyła, a ponadto
dysponujemy coraz lepszymi możliwo-
ściami technicznymi, pozwalającymi na ze-
brania dużej ilości danych, wyników ba-
dań stale przybywa. Dlatego też eksperci,
którzy opracowali piąty raport argumen-
tują, że dowody na wpływ człowieka na
klimat są teraz znacznie mocniejsze w po-
równaniu z raportem AR4 z 2007 roku.
Chociaż autorzy raportu mają na uwadze,
że negatywne zjawiska obserwowane 
w ekosystemach wód słodkich mogą być
rezultatem różnorodnych wpływów 
antropogenicznych, coraz wyraźniej
widać, że niektóre zmiany hydrologiczne
na naszej planecie są skorelowane 
ze zmianami klimatu. 

ZMIANY KLIMATYCZNE 
A ZASOBY 

WÓD SŁODKICH



25

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

Globalne ocieplenie jest odpowiedzialne
za topnienie lodowców w Arktyce, które
obserwuje się od 1979 roku; z dużym
prawdopodobieństwem można powie-
dzieć również, że to samo dotyczy topnie-
nia pokrywy lodowej na Grenlandii.
Stwierdzono także, że pomiędzy 1901 
a 2010 rokiem poziom wód oceanu glo-
balnego podniósł się o 0.19 m. Co więcej,
prognozuje się, że problem będzie się
pogłębiać i kurczenie się pokrywy lodo-
wej i śnieżnej będzie obserwowane 
w skali całego świata. 
Przykładowo, szacuje się, że do 2100 roku
pokrywa śnieżna Himalajów zmniejszy się
średnio o 45-68%. Poziom światowego
oceanu może podnieść się nawet 
o 0.82 m.
Nie potwierdzono natomiast w sposób
jednoznaczny związku pomiędzy antropo-
genicznymi zmianami klimatu a występo-
waniem ekstremalnych zjawisk pogodo-
wych, chociaż pewne niekorzystne trendy
są widoczne. Obserwacje regionalne
pokazały, że ekstremalne opady i susze,
które miały miejsce w latach 1990-2000
były najintensywniejsze od 1950 roku.
Zwiększyło się również zapotrzebowanie

na wodę w niektórych częściach świata
dotkniętych suszami. 
Wnioskowanie badaczy na temat związku
pomiędzy zjawiskami ekstremalnymi 
a zmianami klimatu jest ostrożne.
Jednakże wynika to głównie z faktu, 
że posiadamy niewystarczającą ilość
danych pochodzących z badań długoter-
minowych, zwłaszcza ze zlewni, które są
poddane niewielkiej presji antropogenicz-
nej i które mogą dostarczyć materiału do
analiz porównawczych dla zlewni prze-
kształconych. Prognozy dotyczące zjawisk
ekstremalnych nie są bynajmniej optymi-
styczne, ponieważ z wysokim prawdopo-
dobieństwem przewiduje się, że w kolej-
nych dekadach zmiany klimatyczne nasilą
rozmiary i częstotliwość susz oraz powo-
dzi, aczkolwiek natężenie tych zjawisk
będzie zależało od regionu, w jakim będą
występować. Zagrożenie powodziowe
może być szczególnie dotkliwe w połu-
dniowej, południowo-wschodniej oraz
północno-wschodniej Azji oraz w tropikal-
nej części Afryki, 
a także w Ameryce Południowej. 
Jest również prawdopodobne, że pod
koniec XXI wieku z powodu susz mete-

orologicznych, związanych z mniejszą ilo-
ścią opadów, oraz rolniczych związanych
z mniejszym nawilżeniem gleb, ucierpią
szczególnie regiony suche. Należy jednak
podkreślić, że przewidywania te dotyczą
głównie susz krótkotrwałych. W stosunku
do długotrwałych zmian prognozy są nie-
pewne, gdyż zależą one od skumulowanej
ilości opadów w dłuższych okresach
czasu.

W raporcie nie potwierdzono również, że
zmiany klimatyczne zwiększyły znacząco
erozję gleb oraz obciążenie wód nadmia-
rem materii organicznej. Owszem, desz-
cze nawalne zwiększają takie ryzyko, ale
ostateczny efekt tego typu zjawisk na eko-
systemy wodne zależy od czynników,
które mogą mieć charakter regionalny,
takich jak: sezonowość opadów, stopień
pokrycia zlewni oraz praktyki zarządzania
glebą. Eksperci wskazują, że wciąż posia-
damy dość fragmentaryczną wiedzę 
w tym zakresie, niemniej istniejące wyniki
badań sugerują, że w tym wypadku
wpływ sposobu użytkowania zlewni oraz
stopień jej pokrycia jest kluczowy dla
potencjalnych procesów erozji.
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Według autorów raportu, dysponujemy
również zbyt ograniczoną wiedzą, żeby
stwierdzić, jaki efekt mają zmiany klima-
tyczne na jakość wód. Trudność polega
na tym, że większość wyników pochodzi 
z izolowanych, krótkoterminowych
badań, prowadzonych głównie w rzekach
i jeziorach należących do krajów wysoko
rozwiniętych. Zatem, uzyskane rezultaty
mogą nie w pełni odzwierciedlać zmiany
zachodzące w skali globalnej. Niemniej
jednak w analizowanych przypadkach
stwierdzono, że efektem zmian klimatycz-
nych była przyspieszona eutrofizacja wód
i zwiększona produkcja glonów (w tym
toksycznych sinic), która była stymulowa-
na wzrostem temperatury wody; przy
czym obserwowano również skrócenie
czasu retencji wody w wielu akwenach
oraz nadmierny dopływ nutrientów, zwi-
ązków soli, metali ciężkich, fekaliów 
i patogenów z powodu nasilonego spły-
wu powierzchniowego. W niektórych
przypadkach stwierdzano w związku 
z tym problemy zdrowotne u użytkowni-
ków wody. Tylko w nielicznych sytuacjach
wykazano, że zwiększony spływ wody
miał dobroczynne skutki i ograniczał
eutrofizację, na przykład wtedy, gdy zwi-
ązki biogenne były „wypłukiwane” z rzek
lub estuariów przez częstsze burze i silne
wiatry. Potwierdzono natomiast, że w
wyniku ocieplającego się klimatu wiele
gatunków słodkowodnych zmieniło 
zasięg swojego występowania, zaobser-
wowano również zmiany w ich aktywno-
ści sezonowej, wzorców migracji oraz
liczebności. Zmiany klimatyczne przy-
spieszyły również wymieranie niektórych
gatunków. 

Raport nie pozostawia wątpliwości, że
zmiany klimatyczne modyfikując ilość 
i jakość zasobów wodnych mają nega-
tywny wpływ na gospodarkę i funkcjono-
wanie społeczeństw. Już teraz około 80%
populacji światowej jest poważnie zagro-
żona brakiem dostępności wody o odpo-
wiedniej jakości. Przewiduje się, że zmia-
ny klimatu zmniejszą zasoby odnawialne
wody powierzchniowej oraz zasoby wód
podziemnych, zwłaszcza w subtropikal-
nych regionach suchych. To z kolei
doprowadzi do konfliktów i zwiększonej
konkurencji o zasoby wodne. Będzie trze-
ba dokonywać wyborów, jakiego rodzaju
zapotrzebowanie należy zaspokoić:
wymagania ekosystemów naturalnych,
rolnictwa, przemysłu czy sektora energe-
tycznego. Raport alarmuje, że zagrożone
jest także bezpieczeństwo żywnościowe
w wielu regionach, zwłaszcza tam, gdzie
istnieje duże niebezpieczeństwo
występowania suszy. Nawadnianie upraw
rolnych pochłania ogromne ilości wody;
obecnie szacuje się, że około 40% świa-
towych upraw jest nawadnianych, a na
rolnictwo przypada 70% globalnego
zużycia wody. Popyt na ten surowiec z
pewnością będzie wzrastał. Już teraz jest
także widoczne, że ludzie, którzy są spo-
łecznie, ekonomicznie, kulturowo lub
politycznie marginalizowani w najwięk-
szym stopniu odczuwają skutki tych
zmian. O ile 
w regionach suchych problem deficytu
wody będzie się pogłębiał, o tyle w wyso-
kich szerokościach geograficznych prze-
widywane jest nasilenie się intensywnych

opadów, co będzie skutkowało zwiększe-
niem ilości wody. Byłaby to dobra wiado-
mość, gdyby nie fakt, że jednocześnie 
w tych rejonach wzrośnie ryzyko powo-
dzi. 
W obliczu tych globalnych zmian, zna-
cząca część raportu została poświęcona
problemowi adaptacji do zmian klima-
tycznych i zarządzania ryzykiem, na jakie
narażone są społeczeństwa. 
Według ekspertów, system zintegrowane-
go zarządzania zasobami wodnymi jest
obiecującym narzędziem, które można
wykorzystać do zwiększenia odporności
zasobów wodnych, gospodarki i społe-
czeństw na skutki zmieniającego się kli-
matu. 
Wdrażanie planów działań musi być jed-
nak skojarzone z rozwijaniem strategii
oceny stanu środowiska oraz potencjal-
nego wpływu antropogenicznego na eko-
systemy wodne, uwzględniając uwarun-
kowania lokalne. Należy również mieć na
uwadze, że istnieją bariery, które będą
utrudniały adaptację systemu zarządzania
zasobami wodnymi do zmieniającego się
klimatu. Należą do nich: brak odpowied-
niego finansowania oraz kapitału ludzkie-
go i instytucjonalnego, co jest szczególnie
dotkliwe w biedniejszych krajach, proble-
my w komunikacji oraz niska świadomość

społeczna dotycząca kwestii środowisko-
wych. Ponadto, przeszkodą dla wszelkich
działań jest fakt, że system ten musi ope-
rować w obliczu dużej niepewności co do
natężenia i kierunku zmian klimatycznych,
które obecnie nie mogą być w pełni prze-
widziane. W raporcie zaproponowano
również rozwiązania, które mają na celu
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery, w tym pewne techniki geo-
inżynieryjne związane z modyfikacją
warunków pogodowych na wielką skalę,
aby wywołać pożądane zmiany klimatycz-
ne. 
Przykładem może być chociażby pomysł
zwiększenia zasadowości oceanu global-
nego poprzez dodanie odpowiednich zwi-
ązków mineralnych, by wymusić większe
pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfe-
ry i rozpuszczenie go w wodach oceanu.
Autorzy raportu wskazują jednak, że sto-
sowanie podobnych technik jest wciąż
kontrowersyjne, ponieważ nie są one na
tyle rozwinięte i przetestowane, by uży-
wać ich na dużą skalę. Nie mamy również
żadnej gwarancji, że nasze przedsięwzi-
ęcia złagodzą negatywne skutki zmian kli-
matycznych, ale jednego możemy być
pewni: brak działania wiąże się z najwięk-
szym ryzykiem. 

dr Magdalena Czarnecka
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Urodziłem się 4 sierpnia 1976 roku w Chełmnie. 
Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2005 roku po
ukończeniu aplikacji zostałem radcą prawnym. Wykonując prak-
tykę radcowską specjalizowałem się w prawie administracyjnym
i konstytucyjnym. 

Działalność publiczną rozpocząłem w 1998 roku jako radny Rady
Miasta Torunia. Następnie w latach 2007-2011 byłem posłem na
Sejm RP VI kadencji. Pracowałem w Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka, Komisji Ustawodawczej, a także Podkomisji
Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Szczególnym
doświadczeniem było dla mnie reprezentowanie Sejmu RP
przez Trybunałem Konstytucyjnym, a także praca w Komisji śled-
czej ds. zbadania prawidłowości działań organów administracji
rządowej w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa
Olewnika. 

W latach 2010-2014 pełniłem funkcję wiceministra w Minister-
stwie Sportu i Turystyki, a od 2014 roku jestem wiceministrem
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którym sprawuję
nadzór nad funkcjonowaniem Policji, Biura Ochrony Rządu, 
a także działaniami legislacyjnymi i budżetowymi resortu.

Od grudnia 2014 roku pełnię funkcję posła na Sejm RP VII
kadencji. 

W wolnych chwilach czytam. Bardzo lubię twórczość 
W. Shakespeare’a w każdej formie – książek, musicali, czy sztuk
teatralnych. Ostatnio odkryłem swoją pasję do tańca. 
Wspólne treningi z żoną dają nam wiele radości. 
Jestem żonaty. Mam córkę Gaję.

GRZEGORZ KARPIŃSKI
LISTA NR 2, POZYCJA NR 4

MIROSŁAW GRACZYK
LISTA NR 2, POZYCJA NR 14

Lat 52, pracuje w samorządzie powiatowym od jego powstania,
tj. od 1999 r. Najpierw jako członek zarządu, w II kadencji wice-
starosta, a obecnie jako starosta toruński.

KANDYDACI WĘDKARZY DO SEJMU RP

Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Sejm RP II, III, IV, V,
VI 

i VII kadencji. 

Wicemarszałek Sejmu
Torunianin z urodzenia, dziennikarz z zawodu. Absolwent
Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Bydgoszczy /dziś Uniwersytet Bydgoski im. Kazimierza
Wielkiego/ i podyplomowego Studium Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jeden z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów, bar-
dzo aktywny w Sejmie. Autor licznych interpelacji, wystąpień 
i interwencji w sprawach obywateli i problemów Województwa
Kujawsko - Pomorskiego: inwestycji drogowych, odpłatności za
przejazd obwodnicami, bezpieczeństwa pieszych, zdrowia 
i szpitalnictwa, oświaty i edukacji, bezrobocia wśród ludzi mło-
dych i ograniczanych przez rząd możliwości kształcenia zawo-
dowego, skutecznie popierał tworzenie Lokalnych Grup
Rybackich a obecnie Lokalnych Grup Działania jako elementu
rozwoju infrastruktury wodnej w gminach itp.

Od 1999 do 2005 członek stałej polskiej delegacji do
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i zastępca członka stałe-
go polskiej delegacji do zgromadzenia Unii Zachodnio-
Europejskiej; w latach 2003 - 2004 obserwator w Parlamencie
Europejskim; w roku 2004 eurodeputowany - członek
Parlamentu Europejskiego; od 2009 zastępca członka stałej pol-
skiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. 

Autor książki „Jak zostać wiceministrem“, reportaży, recenzji,
felietonów (Prawo i Życie, Ilustrowany Kurier Polski).
Wyróżniony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis“, Złotą i Srebrną Odznaką ZSP, Zasłużony dla
Województwa Toruńskiego, Zasłużony Działacz Kultury, tytuł
„Człowiek Roku 2000“ - Trybuny Pomorza i Kujaw. 

Przyjaciel wędkarzy, sam wędkuje od wielu lat. Zna problemy
środowiska, ma w nim wielu bliskich znajomych, których pasje
rozumie jak mało kto. Zawsze podkreśla wkład PZW w odtwa-
rzanie i ochronę środowiska naturalnego.

JERZY WENDERLICH
LISTA NR 6, POZYCJA NR 1

Powiat toruński przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska
naturalnego – w tym także do ochrony wód. 
Co roku układając budżet pamiętamy o zarezerwowaniu w nim
środków, którymi wspieramy podmioty zajmujące się szeroko
rozumiano ekologią. 
We współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim upowszech-
niamy wiedzę związaną z tym popularnym hobby. 
Nie zapominamy także o Wodnym Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym oraz Społecznej Straży Rybackiej. 
Wszystkie te instytucje i organizacje współpracując i uzupełnia-
jąc nawzajem swoje działania zapobiegają zanieczyszczaniu
wód oraz terenów wokół jezior, które są jednym z przyrodni-
czych skarbów powiatu toruńskiego.
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Uchwała nr 185/2015 
Zarząd Okręgu PZW w Toruniu zatwierdza Uchwałę nr 51/2015
Prezydium ZO z dnia 27.07.2015r. akceptując przekazanie rzecz-
nikowi dyscyplinarnemu Okręgu do rozpatrzenia sprawę Kolegi
Pawła Żerkowskiego . 

Uchwała nr 186/2015
Zarząd Okręgu akceptuje przystąpienie Okręgu PZW w Toruniu
do Lokalnej Grupy Działania dla miasta Torunia, upoważniając do
reprezentowania w ramach jej struktur Kolegów: Mirosława
Kopacz, Mirosława Kozioł, Jacka Barczaka, Andrzeja Gładysz. 

Uchwała nr 187/2015
Zarząd Okręgu akceptuje przystąpienie do przetargu nieograni-
czonego ogłoszonego przez Starostę Golubskiego na  oddanie 
w dzierżawę na okres 10 lat  jezior: Jeziórki i Szaniec  położo-
nych na terenie gminy Golub-Dobrzyń. 

Uchwała nr 188/2015
Na podstawie § 46 ustęp 8 Statutu PZW, Zarząd Okręgu uchwa-
la na rok 2016 „Wysokość składek członkowskich okręgowych 
– na wędkowanie na wodach Okręgu PZW Toruń“, wg załączni-
ka do uchwały.

Uchwała nr 189/2015
Na podstawie § 46  Statutu PZW , Zarząd Okręgu uchwala na rok
2016 „Zasady wędkowania na wodach Okręgu PZW Toruń“, wg
załącznika do uchwały .

Uchwała nr 190/2015
Zarząd Okręgu ustala na rok 2016 odpis ze składki członkowskiej
ogólnozwiązkowej.
1. Dla Kół PZW w wysokości do 36%. Koła, które przekroczą licz-
bę członków wg stanu na dzień 31.12.2016r. w stosunku do
stanu na dzień 31.12.2015r. otrzymają dodatkowo 11,00 zł na
każdego kolejnego członka ponad osiągniętą liczbę członków 
z roku 2015 - nowo wstępującego  do  PZW. Pod pojęciem
„nowo- wstępującego“ rozumie się  osoby: 
a/ wstępujące po raz pierwszy;  
b/ wstępujące po minimum rocznej przerwie;
c/ osoby, które w minionym okresie czasu były członkami  PZW
w innych Okręgach . 
2. Na podstawie uchwały XXX KZD PZW odpis ze składki człon-
kowskiej ogólnozwiązkowej dla Kół zostanie pomniejszony 
o limit diet skarbników Kół.
3. Rejony otrzymują do 3% z tytułu odpisu ze składki członkow-
skiej ogólnozwiązkowej.
Ustala się na rok 2016 dla Rejonów podział środków z odpisu ze
składki członkowskiej:
- 50 % odpisu w równych częściach na każdy Rejon
- 50 % odpisu proporcjonalnie do liczby członków w danym
Rejonie.
Rejony, które przekroczą liczbę członków wg stanu na dzień
31.12.2016r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r., otrzy-
mują dodatkowo 13,00 zł na każdego kolejnego członka ponad
osiągniętą liczbę  z roku 2015.
4. Środki Rejonu przekazywane na konto Kół Miejskich, rozlicza-
ne  będą przez skarbnika lub osobę zatrudnioną w  tych Kołach ,
po zaakceptowaniu wydatków i rozliczeń przez Przewodniczące-
go Rady Rejonu .Środki Rejonu winny być przeznaczone głów-
nie na: 
a/ pomoc służącą rozwojowi Kół i Rejonu,
b/ sport i pracę z młodzieżą,
c/ gospodarkę rybacką 
d/ ochronę wód.
Środki te będą wydatkowane zgodnie z preliminarzem, przesła-
nym do dnia 31 grudnia 2015r. do zaopiniowania do biura
Okręgu i zatwierdzonym przez Zarząd Okręgu w lutym 2016.
5. Kontrolę prawidłowości   wydatków przeprowadzają Komisje
Rewizyjne Kół Miejskich, a Okręgowa Komisja Rewizyjna wg
swojego uznania

Uchwała nr 191/2015
Osoby rozprowadzające składki członkowskie ogólnozwiązkowe
i okręgowe w ZGW-R Grzmięca otrzymają w roku 2016 należno-
ść do 1,5 % wartości sprzedaży. W przypadku nie rozliczenia się
w ustalonym terminie z pobranych składek należność nie przy-
sługuje.

Uchwała nr 192/2015
Osoby nie będące skarbnikami Kół, rozprowadzające składki
członkowskie okręgowe – na wędkowanie, otrzymują w roku
2016 należność w wysokości do 7% wartości sprzedaży.  

Uchwała nr 193/2015
Zarząd Okręgu uchwala odpis ze składki członkowskiej ogólno-
związkowej w wysokości 2,5% na działalność z młodzieżą. Środ-
ki gromadzone będą na szczeblu Okręgu.

Uchwała nr 194/2015
Zarząd Okręgu upoważnia Dyrektora i Główną Księgową biura
Okręgu do opiniowania opracowanych przez Zarządy Kół preli-
minarzy budżetowych na rok 2016, przed ich uchwaleniem na
zebraniach sprawozdawczych  Kół. Preliminarze budżetowe Kół
zostaną przedłożone do zatwierdzenia Zarządowi Okręgu.

Uchwała nr 195/2015
Zarząd Okręgu akceptuje przekazanie dla Społecznych Straży
Rybackich 80% środków pozyskanych przez nie w roku 2015 
z tytułu dobrowolnego naprawienia szkody.

Uchwała nr 196/2015
Zarząd Okręgu upoważnia Prezesa i Dyrektora biura Okręgu do
prowadzenia rozmów z innymi Okręgami PZW w sprawie ewen-
tualnego zawarcia porozumień na rok 2016 dotyczących wędko-
wania i przedstawienia wyników rozmów na najbliższym posie-
dzeniu Zarządu Okręgu lub jego prezydium – do zatwierdzenia. 

Uchwała nr 197/2015
Zarząd Okręgu podtrzymuje na rok 2016, określone uchwałą 
nr 280/2012 ZO z 10.11.2012r. zasady wypłacania  kwot z tyt. tzw.
kilometrówek. Wzór umowy o używanie  pojazdu do celów słu-
żbowych  na rok 2016 – pozostaje bez zmian. 

Uchwała nr 198/2015
Zarząd Okręgu akceptuje na rok 2016: 
a/ zakres obowiązków nieetatowego/społecznego skarbnika 
wg. załącznika nr 1 i 2 do uchwały, 
b/ oświadczenie o odpowiedzialności materialnej/odszkodo-
wawczej wg załącznika nr 3 i 4  do uchwały,
c/ upoważnienie Zarządu Koła do pobrania z biura Okręgu skła-
dek  członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich
okręgowych – wg załącznika nr 5  do uchwały. 
(załączniki do wglądu w Biurze Okregu)

Uchwała nr 199/2015 
Zarząd Okręgu akceptuje organizację przez Okręg Toruń
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich
w dniach 8 – 11 października 2015 roku w Łasinie, powierzając
organizację tych zawodów Kołu „CASUS“ w  Łasinie i Rejonowi
Łasin. 

Uchwała nr 200/2015 
Zarząd Okręgu  powierza funkcję trenera rzutowej kadry Okręgu
Koledze Piotrowi  Kamińskiemu,  jednocześnie odwołując z tej
funkcji Kolegę Pawła Polakowskiego, któremu powierza się funk-
cję koordynatora sportu rzutowego.  

Uchwała nr 201/2015 
Zarząd Okręgu po zapoznaniu się z wnioskiem Towarzystwa
Przyjaciół Rzeki Drwęcy w Toruniu nie wyraża zgody na zwolnie-

UCHWAŁY ZARZĄDU OKRĘGU PZW 
w TORUNIU 

z dnia 31 sierpnia 2015 roku 
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nie z opłat za wędkowanie uczestników „Festiwalu I LOVE DH3
nad Drwęcą“ w dniach 11-13.09.2015r.

Uchwała nr 202/2015
Zarząd Okręgu akceptuje projekt Statutu PZW z sierpnia 2015
roku z uwzględnieniem uwag i zmian zawartych w załączniku. 

Uchwała nr 203/2015 
Zarząd Okręgu akceptuje przedłużenie do dnia 31 grudnia 2030
roku umowy dzierżawy Turystycznego Ośrodka Wędkarskiego 
w Wąbrzeźnie, ul. Chełmińska 26, zawartej z Panią Małgorzatą
Rogala na dotychczasowych warunkach.
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc obowiązującą
uchwała nr 184/2015 z dnia 29.06.2015r. 

Uchwała nr 204/2015 
Zarząd Okręgu na wniosek Koła Gminnego w Papowie Biskupim
rozwiązuje Umowę – porozumienie opiekuna łowiska jeziora
Papowo Biskupie zawartego w dniu 08.01.2013 roku - z dniem
podjęcia niniejszej uchwały. 

Uchwała nr 205/2015 
Zarząd Okręgu na wniosek Koła przy SM Na Skarpie w Toruniu
przekazuje do dnia 10.04.2020 roku jezioro Józefowo pod opie-
kę Koła, pod warunkiem realizowania wszystkich uprawnień 
i obowiązków zawartych w umowie opiekuna łowiska. 

Uchwała nr 206/2015
Zarząd Okręgu na wniosek Koła Miejskiego w Łasinie przyznaje:
Annie Preissing, Maciejowi Bania, Sebastianowi Kretkowskiemu
odznakę Wzorowy Młody Wędkarz. 

Uchwała nr 207/2015 
1. Zarząd Okręgu postanawia przeprowadzić indywidualną wery-
fikację Strażników SSRyb. za działalność w roku 2015, podczas
której należy uwzględnić m. innymi pracę poszczególnych stra-
żników, ich zaangażowanie w dotychczasowej działalności
i efekty kontroli ze wskazaniem ilości spraw skierowanych do
rzecznika dyscyplinarnego, Policji, Państwowej Straży Rybackiej
– w formie pisemnej dla każdego strażnika osobno.

2. Weryfikację w terminie do 5 grudnia 2015r. przeprowadzi
komisja w składzie: V-ce Prezes ds. ochrony wód,
Przewodniczący Rady danego Rejonu, Główny Specjalista biura
Okręgu przy udziale Komendanta Powiatowego SSRyb. i przed-
stawiciela PSRyb. 
3. Komisja przedstawi wynik weryfikacji Zarządowi Okręgu na
posiedzeniu w grudniu 2015r. 
4. Do podziału pozwoleń w ilości 65 sztuk – w tym 5 sztuk do
dyspozycji V-ce Prezesa ds. ochrony wód dla Społecznej Straży
Rybackiej za zasługi dla rozwoju wędkarstwa Zarząd Okręgu
upoważnia  Prezydium. 
W pierwszej kolejności uprawnionymi do w/w pozwoleń są
Społeczni Strażnicy, którzy przeprowadzili powyżej 30 kontroli.
Dla 35 Strażników SSRyb. którzy przeprowadzili od 25 do 30
kontroli ustala się uprawnienie do zakupu ulgowej składki na
wędkowanie. 

Uchwała nr 208/2015 
1. Zarząd Okręgu podtrzymuje podział pozwoleń za zasługi dla
rozwoju wędkarstwa  za rok 2015 – na rok 2016 wg zasad usta-
lonych uchwałą nr 233/08 z 20.12.2008r. 
Rejony otrzymują do swojej dyspozycji 10 pozwoleń na 1000
członków. Do podziału pozwoleń wg stanu na 30.09.2015r. 
- Zarząd Okręgu upoważnia Prezydium. 
2. Rady Rejonu mają prawo odmówić przyznania Prezesom Kół
wymienionych pozwoleń na wędkowanie . Umotywowany wnio-
sek, Przewodniczący Rady Rejonu przedstawią Zarządowi
Okręgu do akceptacji. 
3. Imienne listy działaczy , którym przyznane zostały  przez Rady
Rejonu oraz komisję weryfikacyjną ochrony wód pozwolenia za
zasługi dla rozwoju wędkarstwa  przedstawione zostaną na naj-
bliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu. Prezesi Kół na zebraniach
sprawozdawczych poinformują jakie i za jakie zasługi osoby
otrzymały w/w pozwolenia. 

Uchwała nr 209/2015
Zarząd Okręgu na wniosek KM Drwęca w Golubiu-Dobrzyniu
akceptuje  ponowny odłów suma sprzętem hakowym w okresie
jesieni 2015 roku na jeziorze Okonin. 

Zarząd Koła nr 17
„Polmo” 
w Brodnicy 
oraz członkowie
Okręgowej Komisji
Rewizyjnej PZW 
w Toruniu z żalem
informują, 
że 23. lipca 2015
roku zmarł nasz
Kolega

Zarząd Koła 
nr 17 „Polmo” 
w Brodnicy 
z żalem informuje,
że 14 czerwca br.
opuścił nasze 
szeregi na zawsze

Ireneusz Wiśniewski
Wieloletni Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Koła, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
aktywny działacz i wychowawca, odznaczony
srebrną, złotą i złotą z wieńcami odznakami
PZW. Wyróżniony specjalnym podziękowaniem
za wieloletnią pracę dla naszego Związku 
z okazji 65-lecia PZW.

Cześć Jego Pamięci

Józef Banaszewski
Wieloletni członek Zarządu Koła, odznaczony
srebrną, złotą i złotą z wieńcami odznakami
PZW. Aktywny działacz, znakomity wędkarz, 
do naszej organizacji wstąpił w 1950 roku,
mając zaledwie 16 lat.

Cześć Jego Pamięci
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BOGACTWO FLORY EKOSYSTEMÓW WODNYCH cz.IV

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

Wywłócznik kłosowy 
(Myriophyllum spicatum)

Gatunek rośliny wodnej z rodzaju wywłócznik, zaliczanej do
rodziny wodnikowatych. Roślina zanurzona, częściowo wysta-
jąca nad lustro wody. Posiada podwodne, drobne, pierzaste
liście oraz jasnoróżowe, niepozorne, drobne kwiaty, zebrane w
nadwodne kłosy. Preferuje stanowisko słoneczne do lekko zacie-
nionego, rośnie na głębokości 10-60 cm. 
Występuje w wodach stojących i wolno płynących, zasobnych
w składniki pokarmowe. Kwitnie od maja do września. Jest
całkowicie mrozoodporna.

Pistia rozetkowa 
(Pistia stratiotes L.)

Gatunek rośliny pływającej, będący jedynym przedstawicielem
monotypowego rodzaju Pistia. Posiada długi system korzenio-
wy. Liście jasnozielone, omszone, szerokoklinowate, zaokrąglo-
ne lub lekko karbowane na szczycie oraz niepozorne żółto-kre-
mowe, drobne kwiaty ukryte wśród liści. 
Preferuje stanowiska słoneczne. 
Występuje w ciepłych wodach stojących i wolno płynących.

Grzybień biały 
(Nymphaea alba L.) 

Gatunek byliny z rodziny grzybieniowatych. Typowa roślina
wodna, o grubych, walcowatych kłączach. Posiada duże, skórza-
ste, u nasady głęboko wycięte unoszące się na wodzie liście
oraz białe, duże, pływające kwiaty. Kwitnienie od maja do
października. Preferuje stanowiska słoneczne. Występuje głów-
nie w płytkich wodach stojących lub wolno płynących, o głębo-
kości nie przekraczającej 2 m, jak starorzecza, stawy, przybrze-
żne strefy jezior o dnie piaszczysto-mulistym lub mulistym, cza-
sami torfowym. Dobrze znosi okresowe wynurzenie.

Roślinność wodna to nie tylko kwiaty, byliny czy paprocie. 
To w dużej mierze również drzewa, wzbogacające „wodny” kra-
jobraz, stanowiąc swoiste dopełnienie tego specyficznego śro-
dowiska. Brzoza brodawkowata, olsza czarna, wierzba biała,
topola czarna i wiąz szypułkowy to charakterystyczne gatunki
drzew, które najczęściej spotkać możemy w ekosystemie rzek.
Niektóre występują pojedynczo na skarpach i zboczach rzek,
inne tworzą mniejsze lub bardziej liczne grupy. Pomimo różnego
pochodzenia, znikomego pokrewieństwa, odmiennych sylwetek
łączy ich jedno, uległość do środowiska wodnego.

Wierzba biała 
(Salix alba)
wierzba srebrna, wierzba pospolita, jest gatunkiem drzewa nale-
żącego do rodziny wierzbowatych. Występuje w Europie i Azji.
W Polsce pospolita na całym terytorium. Pokrój – drzewo osi-
ągające wysokość do 30 m. Korona szerokorozłożysta. Często 
w pniu starszych drzew występują spróchniałe dziuple. Drzewo
szybko rosnące i dość krótkowieczne. Gałęzie giętkie. Pień 
– kora szarobrunatna, popękana. Drewno bardzo miękkie i łatwo
próchniejące. Roczne gałązki cienkie, młode pędy i pączki owło-
sione. Liście – wąskie, lancetowate o długości ok. 10 cm. Młode
liście obustronnie owłosione, starsze tylko na spodniej stronie.
Górna strona liści ciemnozielona, spodnia srebrzysta. Kwiaty 
– roślina dwupienna, kwiaty zebrane w kwiatostany zwane kot-
kami, lub zwyczajowo baziami. Kotki żeńskie w nasadzie luźno-
kwiatowe, o języczkowatych i nietrwałych przysadkach jasnor-
dzawego koloru. Kwiaty z 1 gruczołem miodnikowym, słupek
nagi z siedzącą zalążnią. Kotki męskie z jednobarwnymi przy-
sadkami, dwoma gruczołami miodnikowymi i 2 pręcikami o nit-
kach owłosionych w dolnej części. Zakwitają wczesną wiosną
(marzec – kwiecień), równocześnie z rozwojem liści. Kwiaty

zapylane przez owady.
Owoc – filcowato owłosiona szara torebka. Nasiona bardzo
drobne z pęczkiem srebrnych włosków, rozsiewane przez wiatr.
Biotop – rośnie przede wszystkim w lasach łęgowych wzdłuż
rzek, często tworząc tam wraz z topolami duże skupienia.
Preferuje okresowo zalewane, piaszczyste gleby. cdn





••     SZPULA O 20 % SZERSZASZPULA O 20 % SZERSZA

••     RZUTY O 30 % DŁUŻSZERZUTY O 30 % DŁUŻSZE

••     POWIERZCHNIE CIERNE HAMULCA O 100 % WIĘKSZEPOWIERZCHNIE CIERNE HAMULCA O 100 % WIĘKSZE
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