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Jerky

Wielkość: 12.5 – 15 – 17.5 – 20 cm
Waga:  12 – 21 – 33 – 40 g
Kolory: 31 rodzajów
Łowione ryby: szczupak, sandacz, okoń

Jerky

Technika prowadzenia:   opad, jerkowanie
Zbrojenie:   główka jigowa, hak offsetowy,
hak offsetowy z wymienną główką, systemik 
z dwoma kotwicami i wymienną główką

Jerky

Niezwyk a przyn ta na niezwyk e ryby
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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

To również dzięki Waszym głosom jestem dziś w Sejmie i tak,
jak zapowiadałam w programie wyborczym będę starała się służyć naszemu
Regionowi oraz w miarę możliwości wspomagać toruńskich wędkarzy. 

Chcę Państwa poinformować, że jestem wiceprzewodniczącą 
sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego oraz wiceprzewodniczącą
Komisji Etyki, a także wiceprzewodniczącą Klubu Parlamentarnego
„Nowoczesna“ i członkiem zarządu tej partii. 
Wprawdzie nie udało mi się dostać do Komisji Ochrony Środowiska, ale
chcę Was poinformować, że jest w niej pani poseł Ewa Lieder z którą już
rozmawiałam o Waszych problemach i z którą będziecie się państwo 
kontaktować w ważnych dla Was sprawach. Postaram się także przybliżyć
Państwa problemy posłowi Nowoczesnej uczestniczącemu w pracach 
Komisji Rolnictwa.

Jeszcze raz dziękując serdecznie za zaufanie informuję, że moje
biuro poselskie znajduje się w Toruniu przy ulicy Warszawskiej 8/1, a jego
drzwi są dla wędkarzy zawsze otwarte.

Joanna Scheuring-Wielgus

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy Wędkarze,

serdecznie dziękuję za zaufanie,
którym mnie Państwo obdarzyliście.
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N A S Z E

SPRAWY

Przed wyborami do Sejmu i Senatu RP wędkarze dziękując
parlamentarzystom za okazywaną życzliwość a często 
i pomoc postanowili poprzeć niektórych kandydatów. 
Spośród nich aż pięć osób będzie reprezentować nasz Region
w Sejmie.

W imieniu toruńskich wędkarzy chcę pogratulować wyboru do
Parlamentu panu Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, pani
Joannie Scheurin - Wielgus panu Tomaszowi Lenzowi, panu
Zbigniewowi Sosnowskiemu i panu Tomaszowi Szymańskie-
mu. To dla nas wielki zaszczyt, ale także i satysfakcja, że nasze
poparcie również przyczyniło się do Państwa wyboru.

Dlaczego dla nas to takie ważne? 
Sejm to najwyższa instancja władzy w kraju, jedyny organ, który
tworzy prawo. Wśród ustaw są również i takie, które w większym
lub mniejszym stopniu dotyczą spraw nas interesujących.
Głównie dotyczy to „prawa wodnego” lub ustawy o rybactwie
śródlądowym, ale także tych dotyczących własności wód,
ochrony biocenoz, zagrożonych gatunków ryb i raków, szkodni-
ków i gatunków inwazyjnych, kłusownictwa, zanieczyszczeń
wód i ich otoczenia oraz wielu innych, z którymi spotykamy się
w naszych działaniach. Jako wędkarze, jako strażnicy jakości
naszych rzek i jezior, jako odpowiedzialni za ich stan na dziś 
i w przyszłości chcemy przysłuchiwać się sejmowym dyskusjom
na ważne dla nas tematy, także z głosem doradczym. Właśnie
taką możliwość dali nam nasi przyjaciele w Sejmie w minionej
kadencji, kiedy z głosem doradczym mogliśmy uczestniczyć 
np. w podkomisji zmieniającej prawo wodne i taką prośbę kieru-
jemy do naszych przyjaciół w rozpoczętej kadencji. Wody i ich
otoczenie to nasze wielkie, wspólne dobrodziejstwo. Dla dobra
przyszłych pokoleń chcemy się z naszych obowiązków wywiązy-
wać jak najlepiej. Pomagaliśmy przy restytucji troci i łososi,
pomagamy przy restytucji jesiotra ostronosego, którego powrót
do naszych rzek profesor Maciej Nowicki porównał z powrotem
żubra do naszych puszcz. 
I dalej chcemy pomagać.

Panie Prezesie, 10. listopada Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
uznał racje Okręgu i sprawców kłusownictwa na akwenie
Wielka Łacha skazał na kary grzywny.

13 listopada 2011 roku strażnik z Okręgu bydgoskiego ujawnił
fakt kłusownictwa na akwenie Wielka Łacha należącym do
Okręgu PZW w Toruniu. Wezwana policja zatrzymała sprawców,
którymi okazali się Jacek K. Piotr Ch. oraz Arkadiusz T i skiero-
wała sprawę do sądu. Sprawcy tłumaczyli się, że dokonują poło-
wów na swoim akwenie. 

W czerwcu ubiegłego roku sąd sprawców uniewinnił uznając, 
że z powodu nieporozumień dotyczących granic obwodów
rybackich sprawcy działali nieświadomie. 

Złożyliśmy zażalenie na ten wyrok do sądu wyższej instancji,
który nasz protest uwzględnił, wyrok uchylił i skierował sprawę
do ponownego rozpatrzenia. 

W listopadzie tego roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uznał
sprawców za winnych kłusownictwa i skazał ich na kary
grzywny, nawiązkę na rzecz Okręgu i przepadek narzędzi kłu-
sowniczych. Całą sprawę opisaliśmy w numerze 1/2015 Naszych
Wód i zgodnie z daną wówczas obietnicą wracamy do niej w tym
numerze. (str. 23 - przyp.red)

Dlaczego mówię o tym tak szczegółowo? 
Dlatego, że dotarły do nas głosy, że skórka nie warta wyprawki,
bo rzecz w zasadzie błaha, raptem kilka kilogramów ryb, że nie-
potrzebnie nadaliśmy tej sprawie taki rozgłos. 
Przypominam więc, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
nie jest własnością prywatną, gdzie możemy sobie pozwolić na
dowolność interpretacyjną, a nawet na jakieś odstępstwa od
przyjętych zasad. Okręg PZW to duża organizacja, która posiada
swój statut, swój majątek i swoje prawa, na straży których stoi
wybrany demokratycznie zarząd. Naszym obowiązkiem jest tych
praw przestrzegać i skutecznie chronić ten majątek.

Wędkarze płacą wysokie czynsze dzierżawne za użytkowane
wody, chronią je i zarybiają. 

Dlatego każdy, kto będzie na naszych wodach kłusował lub 
w inny sposób celowo łamał obowiązujące prawo, regulamin
amatorskiego połowu ryb lub zasady wędkowania spotka się 
ze zdecydowanym przeciwdziałaniem i adekwatną karą.

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Na zdjęciu: Minister GM i ŻŚ Marek Gróbarczyk oraz (od lewej: Prezes Zarządu
Głównego PZW Dionizy Ziemiecki, Dyrektor Departamentu Rybactwa w Ministerstwie
GMiŻŚ Janusz Wrona, Prezes Zarządu Okręgu PZW w Toruniu Mirosław Purzycki.
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Od kilku lat Okręg systematycznie zwiększa liczbę członków.
Jeszcze 5 lat temu było nas blisko 2300 mniej…

W tym roku odnotowaliśmy 234 nowych członków. Oczywiście
jest systematyczny wzrost i to nas cieszy, jednak nie jest to
wynik satysfakcjonujący. Proszę zwrócić uwagę, że w porówna-
niu z wieloma innymi okręgami mamy znakomity przelicznik 
- blisko 1 ha wód na każdego wędkarza. Ponadto wody te są
dobrze zarybione i wiele łowisk przyciąga wielu wędkarzy z całe-
go kraju oraz z zagranicy. To powoduje wprawdzie znaczący
wzrost pozwoleń okresowych, ale nie przekłada się na decydu-
jący wzrost liczby członków Okręgu.
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. 
Pierwsza i najważniejsza to ciągle zbyt niska aktywność wielu
działaczy w propagowaniu wędkarstwa jako znakomitej formy
rekreacji, również dla całej rodziny. W dobie wielu form wypo-
czynku i atrakcji, które są proponowane społeczeństwu, nasza
oferta jest ciągłe zbyt mało widoczna. Również, mimo podejmo-
wanych działań, nie jesteśmy dostatecznie aktywni w propago-
waniu wędkarstwa wśród młodzieży. Znakomita impreza jaką
jest wędkarski dzień dziecka wprawdzie gromadzi na organizo-
wanych zawodach dużo dzieci i ich opiekunów, ale to w zasadzie
jedyny taki masowy festyn w ciągu roku. Być może należy zasta-
nowić się nad kilkoma innymi o podobnym zasięgu i wydźwięku. 
Dobre rezultaty dałaby współpraca np. z nauczycielami biologii,
wszak wyprawy z wędka nad wodę dają znakomita możliwość
obserwowania przyrody. Ale takie wycieczki kosztują. Trudno
wymagać od szkoły aby systematycznie finansowała takie formy
ćwiczeń; my z kolei mamy za bardzo napięty budżet, aby w tym
znacząco pomóc. 
Wydajemy na olimpiady młodzieżowe dużo pieniędzy, co jednak
nie przekłada się na wzrost liczby młodych wędkarzy w szere-
gach PZW. Może trzeba się zastanowić, oszczędniej gospodaro-
wać, pozyskiwać na takie imprezy więcej sponsorów, a pienią-
dze na młodzież wydawać w inny sposób. 
Olimpiady ogólnopolskie to jednak imprezy ściśle sportowe,
dostępne dla najlepszych, czyli nielicznych. 
W ubiegłym miesiącu organizowaliśmy Olimpiadę Młodzieży 
w Łasinie. Impreza świetnie zorganizowana, tu szczególne podzię-
kowania należą się naszym działaczom, zwłaszcza z Rejonu Łasin
oraz oddzielnie koledze Krzysztofowi Grunwaldowi. Chcę także
podziekować panu Burmistrzomi Łasina za okazaną pomoc i bar-
dzo serdecznie podziękować firmie „Dragon” z Białych Błot za
ufundowanie wielu nagród.

Korzystając z okazji, że mówimy o sporcie wędkarskim chcę
pogratulować sukcesu naszym wędkarzom morskim. Po ostat-
nich tegorocznych zawodach w Darłowie wiemy już, że nasz
kolega Krzysztof Podanowski zajął trzecie miejsce w całym
cyklu Grand Prix i będzie członkiem kadry narodowej.
Znakomicie spisali się również pozostali koledzy: Jarosław
Muzalewski zajął 12 miejsce a Witold Hołubek 22.
Dodam również, że nasi młodzi wędkarze zostali zaproszeni
przez Royal Fishing Club do udziału w międzynarodowym spo-
tkaniu młodzieży wędkarskiej, które odbedzie sie na Rugii 
w dniach 14 -17 czerwca 2016r.

Wędkarze pytają - czy mamy aktualne operaty rybackie na
nasze wody?

Tak. Wszystkie operaty obowiązujące w naszym Okręgu są aktu-
alne. W ostatnim okresie nasi ichtiolodzy opracowali 71 nowych
operatów. Za co chciałbym im serdecznie podziękować, ponie-
waż zrobili to nieodpłatnie w ramach swoich obowiązków. 

Panie Prezesie, jak Pan ocenia miniony rok i jak widzi Pan 
rok 2016?

Przede wszystkim w mijającym roku kończyliśmy nasze działania
inwestycyjne podejmowane w latach poprzednich, jakie stwa-
rzał program Operacyjny PO RYBY 2007-13. 
W tym miejscu warto się pochwalić, bo korzystając ze środków
unijnych i przy naprawdę niewielkim wkładzie własnym dokona-
liśmy między innymi: adaptacji budynku biurowego w Grzmięcy
na ośrodek tradycji rybactwa i wędkarstwa, zbudowaliśmy
pomost rekreacyjny i infrastrukturę wędkarsko-turystyczną nad
jeziorem Chełmżyńskim, kupiliśmy samochód z  kompletnym
wyposażeniem do ochrony i badania jakości wód, samochód 
do ochrony wód i  samochód do przewozu ryb żywych, wybu-

dowaliśmy nowoczesną wędzarnię oraz finansowaliśmy wiele
innych przedsięwzięć typu logistycznego, szkoleniowego i re-
kreacyjnego. Jednocześnie korzystaliśmy z dotacji Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czego
przykładem jest - jak twierdzi wielu fachowców - najnowocze-
śniejszy na świecie Ośrodek Wylęgu i Podchowu Jesiotra
Ostronosego w Grzmięcy. Ponadto szukając zniżki kosztów ener-
gii zainwestowaliśmy w ogniwa fotowoltaiczne, które umożli-
wiają dywersyfikację źródeł zasilania dla Ośrodka.
Nie sposób wymienić szczegółowo wszystkie inwestycje 
i działania jakie podejmowaliśmy w latach 2009-2014, dość
jednak powiedzieć, że ich łączna wartość zamyka się imponu-
jącą kwotą ponad 11,5 milionów złotych, przy wkładzie wła-
snym niespełna 1,9 mln zł.

W nowym rozdaniu Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
na lata 2014-20, który zastąpił dotychczasowy PO RYBY, w spo-
sób istotny zostały zmienione zasady dotacji; udział własny
wzrósł do poziomu 40-60%. Jest to oczywiście nadal znaczna
ulga dla inwestorów, ale warunki są nieporównywalnie mniej
korzystne niż w poprzednim rozdaniu funduszy, kiedy udział ten
wynosił 0 – 15%. 
I to jest chyba najlepsza odpowiedź na pytania niektórych osób,
po co tyle inwestowaliście?

Zakończyliśmy przejmowanie majatku ogólnozwiązkowego.
Przede  wszystkim dotyczy to naszej siedziby przy ul. Słowa-
ckiego 80, ale także lokali biurowych w Nowym Mieście
Lubawskim i Grudziądzu, budynków biurowych w Chełmnie 
i Chełmży oraz stanicy w Wąbrzeźnie. Przejęliśmy również jezio-
ra: Dzikowo, Parówka, Świerkocin oraz działki w Bratianie.
Wartość księgowa tego majątku wynosi około 420 tysięcy zło-
tych, jednak wartość rynkowa, zwłaszcza jezior i działek, jest
wielokrotnie wyższa. Oznacza to, że dziś cały majątek będący we
władaniu Okręgu PZW w Toruniu jest jego własnością, na którą
Okręg ma zapisy w hipotecznych rejestrach sądowych.

Zakończyliśmy pozyskiwanie tarlaków troci. Bez większych pro-
blemów odłowiliśmy cały dopuszczalny limit, część ryb przerzu-
cono w górę Drwęcy. Tarlaki były w dobrej formie i udało się
pozyskać 120 litrów ikry, co zaspokoi nasze potrzeby. Niestety
znowu znacznie gorzej jest z łososiem. Odłowiliśmy tylko jedną
sztukę.

W listopadzie podpisaliśmy umowę dzierżawną na dwie wody
stojące Jeziórki i Szaniec ze Starostwem w Golubiu-Dobrzyniu
oraz na jezioro Kuchnia, na które wygraliśmy konkurs ofert.
Podobne działania w stosunku do innych jezior tego typu planu-
jemy w roku 2016.

Nadchodzący rok będzie rokiem dużych zmian organizacyjnych,
do których będziemy musieli się przystosować, bowiem ryba-
ctwo przechodzi z Ministerstwa Rolnictwa do nowoutworzone-
go Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Zmienił się także minister odpowiedzialny za ochronę środowi-
ska. Z tej okazji chcę pogratulować nominacji panu ministrowi
Markowi Gróbarczykowi, panu ministrowi Janowi Szyszko,
panu wiceministrowi Mariuszowi Gajdzie oraz dyrektorowi
departamentu rybactwa panu Januszowi Wronie. 
Nowym Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
została pani Iwona Koza - w imieniu toruńskich wędkarzy ser-
decznie gratuluję tej nominacji.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że w dniu 10 grudnia
razem z Prezesem Zarządu Głównego Dionizym Ziemieckim
spotkaliśmy się z Ministrem GM i ŻŚ Panem Markiem
Gróbarczykiem. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departa-
mentu Rybactwa w tym Ministerstwie pan dr Janusz Wrona.
(zdjęcie obok). Pan minister obiecał, że będzie życzliwie wsłuchi-
wał się w głosy wędkarzy, a pan dyrektor zadeklarował
współpracę Departamentu Rybactwa z Polskim Związkiem
Wędkarskim.

Na zakończenie chcę wszystkim wędkarzom, działaczom, pra-
cownikom oraz naszym przyjaciołom w Sejmie, w samo-
rządach wszystkich szczebli, we władzach administracyjnych,
agencjach rolnych, organizacjach oraz funduszach ochrony
środowiska życzyć pogodnych Świąt i wiele szczęścia w życiu
prywatnym i zawodowym w Nowym Roku.
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Powiat Nowe Miasto Lubawskie
Dębno (Małe Dębno), Gryźliny, Kakaj, Kuligi, Lekarty, Osetno,
Radomno, Skarlin (Skarlińskie), Studa, Wielki Staw, Wyrobisko
pożwirowe Nielbark II. (Uchwała nr XXII/205/2012 Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r.)

Głowin (Głowińskie) – w granicach powiatu, Łąkorz (Łąkorek),
Wielkie Partęczyny, Płociczno, Płociczenko, Prątynia (Kamienny
Most). (Rozporządzenie Wojewody nr 36 z dnia 27 września 
2005 r. w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części
dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego).

Rynek (Kiełpińskie). (Rozporządzenie Wojewody nr 34 z dnia 
27 września 2005 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego)

Powiat Wąbrzeźno
Wieczno Południowe, Zamkowe, Wieldządz.

W godzinach od 19:00 do 11:00: Frydek, Sitno, Wieczno
Północne, Płużnica, Szańce, Szczurkowo, Łopatki, Blizno.
(Uchwała nr XIX/82/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 
29 sierpnia 2008 r.)

Powiat Golub-Dobrzyń 
Gajewo, Grodno, Słupno, Mlewiec, Mlewo (Korza), Okonin.
(Uchwała nr XIX/166/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 19 marca 2001 r.)

Powiat Toruń
Archidiakonka, Dzikowo, Kozielec, Głuchowo, Grodno,
Dźwierzno, Kamionki, Górsk, Józefowo. (Uchwała nr XXV/180/05
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.)

Jezioro Chełmżyńskie: Zakaz używania jednostek pływających
napędzanych silnikami spalinowymi w godzinach od 8:00 do
11:00 oraz od 21:00 do 3:00; całkowity zakaz używania skuterów
wodnych.

Powiat Grudziądz
Zakaz używania jednostek pływających motorowych i uprawia-
nia sportów motorowodnych na jeziorze Wielkie Rudnickie 
w okresie od 1 maja do 31 października (Uchwała nr XI/89/03
Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 03 września 2003 r.)
Zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami
spalinowymi na Jeziorze Tarpno w okresie od 1 czerwca do 
15 września (Uchwała nr XXXIII/10/13 Rady Miejskiej Grudziądza 
z dnia 27 lutego 2013 r.)

Powiat Brodnica
Chojno, Czarne, Głęboczek, Grzywinek, Marek, Oleczno,
Wądzyń, Wysokie Brodno, Cielęta, Szczuka, Niskie Brodno,
Forbin, Głęboczek, Janówko, Sosno, Duże, Gorzechówko,
Płowęż, Żaleń, Łąki, Szafarnia, Tęgowiec, Czartek (Czortek).
(Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 
31 maja 2011 r.)

Bachotek, Ciche, Głowin (Głowińskie) – w granicach powiatu,
Kurzyny, Mieliwo, Małe Partęczyny, Retno, Robotno, Sosno
Małe, Strażym, Zbiczno, Kochanka, Skrzynka, Dębno, Karaś
(Tomaszek), Sopień. (Rozporządzenie Wojewody nr 24/2006 
z dnia 21 lutego 2006 r.  w sprawie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego)

Wielkie Leźno, Górzno, Młyńskie, Wierzchownia, Gutowo,
Bartniczka, Księte. (Rozporządzenie Wojewody nr 15/2005 z dnia
15 czerwca 2005 r.  w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego)

Powiat Chełmno
Papowo Biskupie, Kornatowo, Małe Czyste. (Uchwała 
Nr XV/153/08 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 listopada
2008 r.)

Starogrodzkie, Stara Wisła. (Rozporządzenie Wojewody 
nr 19/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego
Parku Krajobrazowego).

JEZIORA UŻYTKOWANE PRZEZ OKRĘG
PZW TORUŃ 

OBJĘTE ZAKAZEM UŻYWANIA 
JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
Z SILNIKAMI SPALINOWYMI 

Zawody i sprzątanie
Dnia 13 września 2015 r. na jeziorze Wielki Głęboczek odbyły się
spinningowe mistrzostwa Rejonu PZW Brodnica. W zawodach
udział wzięło 16 wędkarzy, którzy rywalizowali w jednej 5-godzin-
nej turze. 
Zwyciężył Stanisław Łopiński uzyskując 1640 pkt. Drugie miej-
sce zajął Marek Rytka - 900 pkt, a trzecie Sławomir Brzeziński -

850 pkt, kolejne miejsca zajęli Grzegorz Konera, Andrzej
Malinowski i Kazimierz Mikuczeński. Większość złowionych ryb
stanowiły okonie, znacznie mniej było szczupaków. 
Dużo było ryb niewymiarowych, co wprawdzie psuło humor
spinningistom, ale co dowodzi, że pogłowie drapieżników 
w jeziorze jest coraz liczniejsze.

Z kolei 25 września Zespół Szkół w Zbicznie we współpracy 
z wójtem gminy Zbiczno panem Wojciechem Rakowskim zor-
ganizował sprzątanie jezior. Do tej akcji przyłączyli się wędkarze
z Rejonu PZW Brodnica. 
Sprzątane były brzegi jezior Sosno i Łąki-Tabuła. Śmieci były
zbierane do worków foliowych, które zwożono łodzią do wyzna-
czonego miejsca zbiórki i dalej wywiezione zostały samocho-
dem do gminnego wysypiska śmieci. Ze strony wędkarzy udział
wzięli koledzy z Koła PZW Wiarus: Kaniecki Andrzej,
Miętkiewicz Krzysztof, Borkowski Zygmunt, Krotowski
Czesław, Skaralewicz Ireneusz i Malinowski Andrzej. Z Koła
Miejskiego PZW uczestniczyli koledzy: Dębowski Jerzy, Łobo-
dziński Edmund, Jonowski Stanisław, Kalisz Grzegorz i Fijołek
Jerzy oraz kolega Dulnikowski Andrzej z Koła POLMO PZW.
Zbieranie i wywóz śmieci  koordynowali strażnicy rybaccy:
Kamiński Radosław, Hoga Sebastian i Melkowski Robert. 
Na zakończenie akcji sprzątania było ognisko i kiełbaski z grilla
ufundowane przez Nadleśnictwo Brodnica. 

JF
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NASZE WODY

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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NASZE WODY

ZASADY WĘDKOWANIA
na wodach PZW Okręgu Toruń w 2016 roku

KOMPENDIUM

ŁOWISKO
Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka nizin-
na w tym: obwód rybacki nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły, Staw Ceglana 
i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.
Jednym łowiskiem są też: 
u rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:
-   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, 

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

u rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się: 
-   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. 

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

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

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

z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. 

OGRANICZENIA OBOWIAZUJĄCE NA WIŚLE
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.

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.

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. 

ŁOWISKA GÓRSKIE
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. 

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

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.
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.
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.
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.
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. 

OGRANICZENIA NA JEZIORACH:
l  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.
l  zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni
jeziorowej.
l  zakaz wędkowania, postoju samochodów i przyczep w miejscach
przeznaczonych do wodowania łodzi i czerpania wody.
l  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.
l  zakaz wędkowania i biwakowania na wszystkich wyspach jeziornych
Okręgu PZW Toruń.
l  zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie od
1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych 
i starorzeczach rzek.
l  ograniczenia obowiązujące na jeziorach Wielki Głęboczek i Szańce,
na których rozgrywane sa konkursy wedkarskie publikujemy na stro-
nie internetowej Okregu oraz w nr. 2/2015 Naszych Wód.
l  Jezioro Dzikowo (Rejon Toruń) - całorocznie wyłączone z węd-
kowania ze środków pływających . Zakaz połowu karpia z pokrywy
lodowej.
l  Jezioro Mlewiec łącznie z Korzą (Rejon Toruń) - ograniczenie nęce-
nia do 3 kg suchej zanęty na dobę i do 3 litrów mokrej zanęty w czasie
zawodów 
l  Jezioro Szaniec (Oszczywilk) w m. Gajewo (Rejon Golub-Dobrzyń)
całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływających;
całkowity zakaz wędkowania na tzw. cyplu tataraku od południowo –
wschodniej strony jeziora naprzeciwko wyspy.
l  Jezioro Grabowiec (Rejon Grudziądz) - całorocznie wyłączone 
z wędkowania ze środków pływających. W okresie od 1.11. do 30.11.
łowisko całkowicie wyłączone z wędkowania 
l  Jezioro Małe Czyste (Rejon Chełmno) - 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 węd-
kowania 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. 
l  Jezioro Józefowo (Rejon Toruń) - całorocznie wyłączone z węd-
kowania ze środków pływajacych. Zakaz wędkowania na całej stronie
południowej jeziora (od początku plaży do stanowiska nr 1 od strony
północnej konkursowej).
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NASZE WODY

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

**/ 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. 

l  Jezioro Płużnica (Rejon Wąbrzeźno) - od 1.01. do 30.04 . wyłączone
z wędkowania ze środ. pływających.
l  Jezioro Starogrodzkie (Rejon Chełmno) - od 15.05. do 31.08. –
zakaz wędkowania z pomostów kąpieliska, miejsce wodowania łodzi
wędkarskich na tzw. plaży wojskowej.
l  Jezioro Skąpe (Rejon Grudziądz) - dopuszcza się wędkowanie ze
środków pływających z wyłączeniem silników spalinowych.
l  Jezioro Goryń (Rejon Nowe Miasto Lubawskie) - od 1.01 do 31.05
wyłączone z wędkowania ze środków pływajacych.
l  Zbiornik Nielbark (Rejon Nowe Miasto Lubawskie) - całkowity zakaz
wędkowania od 1-31 marca. Całoroczny zakaz wędkowania ze środ-
ków pływających

l  jeziora całorocznie wyłączone z wędkowania ze środków pływają-
cych
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; 
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.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
3 Składki członkowskie okręgowe na wędkowanie można opłacać po
wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.
3 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie okrę-
gowe całoroczne - obejmują okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
3 Składki członkowskie okręgowe za wędkowanie zawierają w sobie
wszystkie metody i sposoby wędkowania.
3 Istnieje możliwość wnoszenia składek okręgowych na wędkowanie

w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką człon-kowską orga-
nizacyjną) upoważnia do wędkowania do 31 marca 2016 r. Drugą ratę
może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę.
3 Istnieje możliwość wykupienia składki w wysokości: 

- 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;

- składka podstawowa 80,00 zł lub składka ulgowa 38,00 zł dla osób
posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako jedno łowisko na
rok 2016, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu.
3 Do ulgowych składek członkowskich okręgowych całorocznych na
wędkowanie na wszystkie wody Okręgu mają prawo:

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

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

3 Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-
tego roku życia składka członkowska okręgowa wynosi 90,00 zł.
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. 
3 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.
3 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. 
3 Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla roz-
woju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogól-
nozwiązkowej oraz składki członkowskiej okręgowej na wędkowanie 
w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń
5,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych
przez Okręg PZW Toruń.
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Gatunek Ilość Wartość
Jazioro (kg) (zł)

Jaź kroczek

Gubiny 30,00 405,00
Lamkowizna 30,00 405,00
Rogóźno 30,00 405,00
Razem 90,00 1215,00

Karaś srebrzysty

Płociczenko 30,00 195,00
Kochanka 100,00 650,00
Razem 130,00 845,00

Karp kroczek

Archidiakonka 35,00 385,00
Chojno 15,00 165,00
Dzikowo 180,00 1980,00
Głuchowskie 35,00 385,00
Gorzechówko 60,00 660,00
Grabowiec 70,00 770,00
Grodno 70,00 735,00
Handlowy  Młyn 14,00 154,00

Józefowo 150,00 2400,00
Kochanka 30,00 330,00
Kornatowskie 136,00 1496,00
Owieczkowo 70,00 735,00
Pluskowęsy 30,00 315,00
Słupno 69,00 759,00
Szczuka 100,00 1050,00
Razem 1064,00 12319,00

Sandacz handlowy

Chełmżyńskie 70,00 1820,00
Razem 70,00 1820,00

Lin kroczek

Archidiakonka 35,00 560,00
Chojno 10,00 140,00
Duże 30,00 480,00
Dzikowo 30,00 480,00
Gajewo 157,00 2512,00
Głuchowskie 35,00 560,00
Gogoleniec 30,00 480,00
Górsk 21,00 336,00
Górzno 19,00 304,00
Grabowiec 125,00 2000,00
Grodno 45,00 720,00

ZARYBIENIA JEZIOR
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Kamionki 100,00 1600,00
Kornatowskie 67,50 1080,00
Księte 13,00 208,00
Łąki - Tabuła 63,00 1008,00
Małe Czyste 40,00 640,00
Mroczno 50,00 800,00
Papowo 30,00 480,00
Pluskowęsy 30,00 480,00
Skarlin 70,00 1120,00
Starogrodzkie 40,00 640,00
Staw cegielnia 10,00 160,00
Staw Ceglana 10,00 160,00
Szańce 47,00 752,00
Szczuka 25,00 400,00
Trynki 20,00 320,00
Wieldządz 47,00 752,00
Wielkie Partęczyny 65,00 715,00
Zamkowe 140,00 2240,00
Razem 1404,50 22127,00

Leszcz dłoniak

Chojno 250,00
Grodno Golub. 820,00
Handlowy Młyn 500,00
Słupno 900,00
Razem 2470,00

Karaś pospolity

Duże 30,00 360,00
Górsk 35,00 420,00
Górzno 25,00 300,00
Gwiździny 50,00 600,00
Józefowo 2000 szt 1000,00
Księte 25,00 300,00
Kuligi 50,00 600,00
Mroczno 50,00 600,00
Staw Ceglana 40,00 480,00
Szańce 62,00 744,00
Wierzchownia 25,00 300,00
Wólka 13,00 156,00
Razem 405,00/2000 5860,00

Węgorz nar.podchowany

Archidiakonka 5,00 1250,00
Bachotek 15,00 3750,00
Boguszewo 3,00 750,00
Chełmżyńskie 11,00 2750,00
Duże 3,00 750,00
Dzikowo 2,00 500,00
Gajewo 5,00 1250,00
Głęboczek 1,00 250,00
Górsk 5,00 1250,00
Górzno 2,00 500,00
Grodno Golub. 1,50 375,00
Gruta Duża 2,00 500,00
Gruta Mała 2,00 500,00
Kamionki 20,00 5000,00
Kozielec 2,00 500,00
Księte 1,00 250,00
Łasin Duży ( Zamkowe ) 10,00 2500,00
Łasin Mały 4,00 1000,00
Mełno 7,00 1750,00
Mlewiec 3,00 750,00
Nogat 4,00 1000,00
Okonin 5,00 1250,00
Owieczkowo 2,00 500,00
Rogóźno 1,00 250,00
Salno Duże 3,00 750,00
Salno Małe 1,00 250,00
Skarlin 5,00 1250,00
Słupno 1,50 375,00
Strażym 2,00 500,00
Szańcowe 3,00 750,00
Szczuka 8,00 2000,00
Szumiłowo 3,00 750,00
Święte 4,00 1000,00
Wichulec 2,00 500,00
Wieldządz 3,00 750,00
Wielkie Partęczyny 2,00 500,00
Wilczak 2,00 500,00
Zamkowe 6,00 1500,00
Razem 162,00 40500,00

W dniu 15 listopada 2015 na Wyrobisku Nielbark odbyły się zawody 
w dyscyplinie spinningowej. Była to już XIV edycja zawodów 
w których wędkarze rywalizują o Puchar Gazety Nowomiejskiej. Nad
wodą spotkało się 34 zawodników z czego godna zauważenia jest fre-
kwencja w kategorii junior - 7 zawodników. 

Pogoda w dniu zawodów zdawała się być idealna, 
co sprzyjało rekreacji nad wodą a także integracji zawod-
ników. Jadnak rybom jak zwykle coś nie pasowało.
Ostatecznie okazało się, że zawodnicy musieli sporo
kombinować, żeby być klasyfikowanym. Po szczupaki
trzeba było iść w konkretną miejscówkę, a do okoni trze-
ba było mieć po prostu szczęście. 
Taką taktyką pokierował się zwycięzca zawodów, 
Rafał Jakielski, który wyspinningował 2 szczupaki - 
63 i 53 cm, co dało 1800 pkt. 
Drugie miejsce zajął debiutujący w zawodach Arkadiusz
Nowicki - 9 okoni o punktacji 1230 pkt. O trzecie miejsce
ostro walczył Jarosław Bobiński, który powiedział, 
że dosyć ma zajmowania czwartej lokaty i 2 okoniami 
o punktacji 160 trzecie miejsce zdobył. 
Dla najlepszych zawodników organizator przygotował
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 
Nagrodę specjalną otrzymał najstarszy zawodnik kolega
Szymański Jerzy. 
Po zmaganiach na wędkarzy czekał smaczny bigos
myśliwski i kiełbaska z ogniska.

Do zobaczenia na kolejnych zawodach .... 

Paweł Wiśniewski
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Gatunek Ilość Wartość
Jezioro                                           (szt)             (zł)

Sandacz narybek jesienny

Archidiakonka 2800 1400,00
Duże 2800 1400,00
Głuchowskie 2800 1400,00
Gorzechówko 2688 1344,00
Kornatowskie 2800 1400,00
Małe Czyste 2800 1400,00
Owieczkowo 3500 1750,00
Pluskowęsy 2300 1150,00
Słupno 2499 1249,50
Wieldządz 1960 980,00
Zamkowe 1960 980,00
Razem 28907 14453,50

Sandacz narybek letni

Archidiakonka 10000 963,00
Bartoszewice 30000 2889,00
Chełmżyńskie 40000 3852,00
Chojno 15000 1444,50
Cielęta 20000 1926,00
Czarne 5000 481,50
Długie 20000 1926,00
Gajewo 15000 1444,50
Goryń 30000 2889,00
Grodno 15000 1444,50
Grzywienek 10000 963,00
Kornatowskie 10000 963,00
Linowiec 10000 963,00
Łąki - Tabuła 10000 963,00
Małe Czyste 10000 963,00
Marek 5000 481,50
Mełno 15000 1444,50
Miałkusz 2000 192,60
Nogat 15000 1444,50
Oleczno 21000 2022,30
Owieczkowo 15000 1444,50
Pluskowęsy 5000 481,50
Płowęż 50000 4815,00
Przydwórz 15000 1444,50
Retno 30000 2889,00
Szczurkowo 10000 963,00
Szwarcenowo 30000 2889,00
Święte 20000 1926,00
Wądzyń 30000 2889,00
Wichulec 10000 963,00
Zawda 5000 481,50
Razem 528000 50846,40

Szczupak narybek jesienny

Archidiakonka 35,00 822,50
Chełmżyńskie 106,00 2491,00
Duże 40,00 940,00
Głuchowskie 35,00 822,50
Gorzechówko 70,00 1645,00
Grabowiec 68,00 1598,00
Grodno Golub. 80,00 1880,00
Grodno 120,00 2820,00
Handlowy Młyn 20,00 470,00
Młyńskie ( Firlus ) 40,00 940,00
Owieczkowo 40,00 940,00
Papowo 45,00 1057,50
Pluskowęsy 30,00 705,00
Rudnik 300,00 7050,00
Słupno 60,00 1410,00
Starogrodzkie 45,00 1057,50
Staw cegielnia 10,00 235,00
Szczuka 40,00 940,00
Zamkowe 42,00 987,00
Razem 1226,00 28811,00

Szczupak narybek letni

Archidiakonka 7000 197,95
Bachotek 50000 2910,40
Błonowo 2000 192,60
Boguszewo 5000 481,50
Brodno Niskie 10000 963,00
Brodno Wysokie 10000 963,00
Chełmżyńskie 67500 4357,57
Ciche 20000 1926,00
Dębno Duże 10000 963,00
Długie 10000 963,00
Duże 5000 481,50
Frydek 5000 481,50
Gajewo 5000 481,50
Gawłowice 2000 192,60
Głęboczek 2000 192,60
Głowin 15000 1444,50
Głuchowskie 7000 197,95
Gołębiewko - Dąbrówka 5000 481,50
Gorzechówko 5000 481,50
Górzno 7000 674,10
Grabowiec 2000 192,60
Grodno Golub. 5000 481,50
Gruta Duża 5000 481,50
Gruta Mała 2000 192,60
Gutowo 2000 192,60
Handlowy Młyn 2000 192,60
Kamionki 40000 3852,00
Katlewo Golub. 2000 192,60
Kitnowo 2000 192,60
Kneblowo 5000 481,50
Kornatowskie 5000 481,50
Korza 2000 192,60
Lekarty 5000 481,50
Lisnowo 5000 481,50
Łasin Duży ( Zamkowe ) 15000 1444,50
Łasin Mały 5000 481,50
Łąki - Tabuła 10000 963,00
Łopatki 2000 192,60
Małe Czyste 5000 481,50
Mieliwo 15000 1444,50
Mlewiec 20000 1926,00
Mroczno 5000 481,50
Nogat 15000 1444,50
Okonin 5000 481,50
Owieczkowo 5000 481,50
Papowo 5000 481,50
Płowęż 15000 968,35
Płużnica 5000 481,50
Przydwórz 20000 1926,00
Radomno 36000 1562,20
Radowiska 2000 192,60
Retno 5000 481,50
Robotno 12000 1155,60
Rudnik Mały 2000 192,60
Rządz 2000 192,60
Sitno 5000 481,50
Skarlin 55000 3391,90
Skępe 5000 481,50
Słupno 5000 481,50
Sosno Duże 35000 3370,50
Stara Wisła 2000 192,60
Starogrodzkie 5000 481,50
Stawek 2000 192,60
Strażym 10000 963,00
Szańce 5000 481,50
Szańcowe 5000 481,50
Szczuka 7500 8,02
Szumiłowo 5000 481,50
Szwarcenowo 35000 3370,50
Tarpno 2000 192,60
Wądzyń 20000 1926,00
Wieldządz 5000 481,50
Wielkie Partęczyny 45000 4333,50
Wilczak 5000 481,50
Zamkowe 5000 481,50
Zawda 2000 192,60
Żaleń 2000 192,60
Razem 807000 67714,94

ZARYBIENIA JEZIOR
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Szczupak wylęg żerujący

Bachotek 225000 4725,00
Biedaszek 2000 42,00
Bielice 10000 210,00
Blizno 75000 1575,00
Chełmżyńskie 300000 6300,00
Chojno 37500 787,50
Ciche 375000 7875,00
Czortek 10000 210,00
Dębno Duże 75000 1575,00
Dębno Małe 75000 1575,00
Forbin 75000 1575,00
Frydek 75000 1575,00
Głowin 300000 6300,00
Gryźliny 75000 1575,00
Gubiny 6000 126,00
Jakubkowo 37500 787,50
Janówko 75000 1575,00
Jeleniec ( Storlus ) 75000 1575,00
jezioro Niemczyk 6000 126,00
Jeziórko 10000 210,00
Kakaj 150000 3150,00
Kamienny Most 37500 787,50
Karaś - Tomaszek 10000 210,00
Katlewo - NML 8000 168,00
Kiełpiny 150000 3150,00
Kochanka 75000 1575,00
Kornatowskie 37500 787,50
Księte 75000 1575,00
Kurzyny 75000 1575,00
Lamkowizna 4000 84,00
Lekarty 150000 3150,00
Lubek 2000 42,00
Łąki - Tabuła 75000 1575,00
Łąkorek 150000 3150,00
Mieliwo 150000 3150,00
Mierzyn 37500 787,50
Mierzyńskie 37500 787,50
Młyńskie ( Firlus ) 350000 7350,00
Moszyska 37500 787,50
Mozedel 10000 210,00
Mroczno 405000 8505,00
Nielbark 150000 3150,00
Niemczyk ( Suszek ) 6000 126,00
Niskie Brodno 75000 1575,00
Osetno 20000 420,00
Ostrowite 40000 840,00
Papowo 37500 787,50
Partęczyny Małe 40000 840,00
Partęczyny Wielkie 350000 7350,00
Pawłówek 20000 420,00
Piotrowice 20000 420,00

Płociczno 37500 787,50
Płowęż 300000 6300,00
Przedsień 37500 787,50
Przydwórz 150000 3150,00
Radomno 150000 3150,00
Retno 37500 787,50
Robotno 150000 3150,00
Rogóźno 2000 42,00
Rynek 150000 3150,00
Skarlin 150000 3150,00
Skrzynka 10000 210,00
Sopień 750000 15750,00
Sosno Duże 300000 6300,00
Sosno Małe 75000 1575,00
Strażym 150000 3150,00
Studa 37500 787,50
Szafarnia 37500 787,50
Szwarcenowo 300000 6300,00
Tęgowiec 37500 787,50
Warpalice 20000 420,00
Wądzyń 150000 3150,00
Wielki Głęboczek 75000 1575,00
Wielki Staw 75000 1575,00
Wielkie Leźno 150000 3150,00
Wierzchownia 15000 315,00
Wysokie Brodno 75000 1575,00
Zamkowe 75000 1575,00
Zbiczno 150000 3150,00
Razem 8351000 175371,00

Sieja narybek letni

Łąkorek 50000 25000,00
Zbiczno 50000 25000,00
Razem 100000 50000,00

Sieja wylęg żerujący

Blizno 60000 4140,00
Łąkorek 60000 4140,00
Salno Duże 60000 4140,00
Zbiczno 120000 8280,00
Razem 300000 20700,00

Sielawa wylęg

Blizno 200000 1000,00
Ciche 400000 2000,00
Łąkorek 800000 4000,00
Salno Duże 6000000 30000,00
Zbiczno 1600000 8000,00
Razem 9000000 45000,00

Wartość zarybień jezior w 2015 roku - 537.582,80 zł 

w tym z produkcji własnej - 340.123,00 zł
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Pan Ryszard Skrzeszewski
Prezes Koła Wędkarskiego przy Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu
Szanowny Panie Prezesie,
Odnosząc się do informacji dotyczącej zorganizowania VIII Dziecięcych Zawodów Wędkarskich, które odbyły
się dnia 23 maja 2015 r. na akwenie „Martówka” przy parku Miejskim w Toruniu pragnę uprzejmie podzięko-
wać Panu Prezesowi i wszystkim członkom Koła zaangażowanym w realizację imprezy.
Dzięki Państwa wytężonej pracy i znakomitej formule zawodów udało się wzbudzić duże zainteresowanie
dzieci udziałem w zawodach wędkarskich, co z kolei sprawiło, że wpisały się one niejako na stałe do kalen-
darium corocznych działań Koła funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
W bieżącym roku w rywalizacji wzięło udział ponad sto dzieci, czyniąc te zawody jedną z najliczniejszych tego
typu imprez w regionie kujawsko-pomorskim.
Wyrażam uznanie dla entuzjazmu z jakim dzielą się Państwo swoja pasją z młodzieżą, dla sprawności orga-
nizacyjnej w przeprowadzeniu zawodów, a także dla wytrwałości w poszukiwaniu wsparcia tego projektu
przez darczyńców.

Życzę Państwu dalszych sukcesów organizacyjnych, jak również wielu niezapomnianych chwil zadowolenia 
i radości podczas spotkań nad wodą w towarzystwie najmłodszego pokolenia wędkarzy.
Połamania kija!

Z wyrazami szacunku

Piotr Całbecki

DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka w Wąbrzeźnie
Pierwszego czerwca brzegi Jeziora Zamkowego zostały opano-
wane przez młodych wędkarzy. Z okazji Dnia Dziecka Koło
Miejskie PZW zorganizowało dla dzieci i młodzieży zawody węd-
karskie. Impreza ta, prowadzona przez ostatnie lata pod nazwą
„Dzień Dziecka z wędką” cieszy się powodzeniem od ok. 30 lat,
a może i dłużej, bo tak naprawdę nikt już nie potrafi powiedzieć,
kiedy odbyła się po raz pierwszy. Fakt jest taki, że była to pierw-
sza w naszym mieście impreza otwarta zorganizowana na Dzień
Dziecka.
W tym roku do udziału w zawodach zgłosiło się 75 wędkarzy.
Podzieleni na dwie grupy: 7 – 10 lat, 11 – 14 lat, starali się wyci-
ągnąć z wody jak najwięcej ryb. 

A nie było to łatwe, bo tego dnia ryba brała słabo. Najlepiej 
z zadaniem poradzili sobie:
w grupie 7 – 10 lat: Miłosz Michałowski, Patrycja Drewnik oraz
Wiktoria Madea;
w grupie 11 – 14 lat: Jakub Leis, Jędrzej Noskiewicz i Oliwia
Michałowska.
Jak to w Dniu Dziecka jest przegranych nie było. Wszystkie dzie-
ci otrzymały upominki, a te które złowiły choćby jedną rybkę
dodatkowo nagrody rzeczowe.

Zawody zorganizowano dzięki dofinansowaniu Gminy Miejskiej
Wąbrzeźno, której, podobnie jak innym dobrodziejom, dzieci 
i organizatorzy serdecznie dziękują.

Zawody z okazji Dnia Dziecka
zorganizowało Koło Miejskie Nr
8 w Chełmży i Liga Ochrony
Przyrody oddział Chełmża.

Udział wzięło 50 dzieci, które
startowały w dwóch katego-
riach.  W kategorii wiekowej
10-13 lat wygrał Bartosz Karaś,
a w kategorii 3-9 lat Zuzanna
Widomska. 

Wszystkie dzieci otrzymały
nagrody i słodycze.

W.B.
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Dzień Dziecka w Górznie
W Górznie nad Jeziorem Młyńskim odbyły się zawody wędkar-
skie z okazji Dnia Dziecka pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Górzno. 
Do rywalizacji przystąpiło 39 dzieci. Łowiono w trzech katego-
riach wiekowych: do 8 lat, od 8 do 12 lat, oraz od 12 do 16 lat.
W pierwszej kategorii (do 8 lat) najlepsi byli: Kacper Blinkiewicz,
Jakub Filipski i Eliza Jasińska.
Kat. II (8-12 lat):Marcin Szamot, Martyna Andrzejewska i Maria
Słomińska. 

Kat. III 12-16 lat): Jan Jasiński, Kacper Florkiewicz i Damian
Komorowski.  
Najmłodszym uczestnikiem okazał się Jakub Płocharski. 
Rybki po zważeniu były wypuszczone do wody.
Dzięki hojności  wielu sponsorów zwycięzcy otrzymali nagrody,
a pozostali uczestnicy upominki w postaci akcesoriów wędkar-
skich. 
Na koniec były słodycze i pieczenie kiełbasek przy ognisku.  
Organizatorom i dobrodziejom serdecznie dziękujemy.

Łukasz Blinkiewicz

Dzień Dziecka 
w gminie Bartniczka
30 maja, nad jeziorem Gutowo, po raz
dwudziesty trzeci Koło Gminne PZW
Grążawy zorganizowało z okazji Dnia
Dziecka zawody spławikowe dla dzieci 
z Gminy Bartniczka.

W zawodach, uczestniczyło 32 chłopców
i dwie dziewczynki.
Wśród kadetów zwyciężył Jakub Owocki
przed Patrykiem Malinowskim i Jaku-
bem Stawickim. 
Najlepszym juniorem został Damian
Okumski, drugi był Karol Stubecki a trze-
ci Damian Komorowski. 
Wśród dziewcząt zwyciężyła Stubecka
Klaudia przed Zosią Cegielską. 

Wszystkie dzieci otrzymały napoje i sło-
dycze, nagrody w postaci sprzętu węd-
karskiego, a najlepsi dodatkowo puchary
i dyplomy. 
Na zakończenie zawodów przygotowano
grilla. 

Patronami i dobrodziejami zawodów byli:
Wójt Gminy Bartniczka, Firma Gotec
z Jastrzębia, Gospodarstwo Rolne
Komorowo i pan Zbigniew Bogacki wła-
ściciel restauracji Nad Brynicą, który oso-

biście wręczał dzieciom nagrody i słody-
cze. 
Zarząd Koła dziękuje wszystkim osobom,
które pomogły w organizacji zawodów
dla dzieci, a szczególne podziękowania

należą się dla panów Ryszarda
Różalskiego, Jana Witkowskiego,
Krzysztofa Ziółkowskiego, Józefa
Badaczewskiego, Marcina Cegielskiego. 
Do zobaczenia za rok. 
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Dzień Dziecka w Łasinie
z okazji Dnia dziecka 30 maja nad Jeziorem Łasin Duże Zamkowe
odbyły się zawody wędkarskie dla najmłodszych zorganizowane
przez Zarząd Koła Miejskiego w Łasinie. Uczestniczyło pięćdzie-
siąt dwoje uczestników z miejscowości: Łasin, Zawda, Zawdzka
Wola, Jankowice, Święte oraz troje podopiecznych z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie i sześcioro z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej Białachowo (czasowo przebywa-
jących w Wydrznie).

W poszczególnych kategoriach zwyciężali:
Dziewczynki do 10 lat
1. Berendt Zuzanna, 2. Duszyńska Zuzanna, 3. Ślawska Gabriela.
Dziewczynki do 14 lat
1. Iwańska Weronika, 2. Domagała Karolina., 3. Sikora Marta.
Chłopcy do 10 lat
1. Ziętarski Tymoteusz, 2. Bzdawka Nikodem, 3. Arszyński Patryk.
Chłopcy do 14 lat 
1. Mosakowski Kamil, 2. Beister Paweł, 3. Sowiński Maciej.

Zwycięzcy otrzymali puchary, pamiątkowe medale oraz dyplo-
my. Puchar za największą rybę zdobył Tymoteusz Ziętarski.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pączki i słodycze. 
Na zakończenie młodzi zawodnicy wraz z rodzicami i opiekuna-
mi zebrali się przy grillu oraz konsumpcji ciast i owoców.
Nadwyżkę przekazano do Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
w Białochowie.
Serdeczne podziękowanie za okazane wsparcie dla miejscowych
przedsiębiorców: Tadeusza Michalczyka, Witolda Sigurskiego,
Zdzisława Weidnera, Eugeniusza Rutkowskiego, Tadeusza
Smolarczyka Stanisławowa Trojanowskiemu oraz członkom
miejscowych Kół Wędkarskich, działających na terenie miasta:
Piotrowi Kamińskiemu, Piotrowi Beisterowi, Krzysztofowi
Januszkiewiczowi, Jerzemu Zającowi, Ewie Merholc, Jerzemu
Sternickiemu, Piotrowi Jankowskiemu, Eugeniuszowi
Chylińskiemu, Krzysztofowi i Edmundowi Bartkowskim składa
Organizator.

Cz.A

DZIEŃ DZIECKA
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W dniu 07.06.2015r.nad jeziorem Szańce k. Ryńska z okazji Dnia
Dziecka odbył się konkurs wędkarski. Konkurs zorganizowało
Koło Osiedlowe PKP Toruń. I choć przywitała nas burza konkurs
odbył się przy dobrej pogodzie. 
Dzieci startowały w dwóch grupach wiekowych.
W kategorii wiekowej od 4 do 8 lat, startowało 8 zawodników.
Wygrał Antoni Gajewski, drugie miejsce zdobyła Dominika
Supernak, trzecie Sandra Dembińska.
Wśród dzieci starszych (do 14 lat) startowało 22 zawodników.
Pierwsze miejsce zdobył Michał Lewandowski drugi Roman
Gajewski, a trzecia Aleksandra Barańska. 
Po konkursie wędkarskim odbył się konkurs wiedzy ekologicznej. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy. 
Szczególne podziękowania kierujemy do: Kamila Dobkiewicza,
państwa Lewickich, Ewy Deptuły, Kazimierza Deptuły, Edyty
Miś, J.K Kozak, Edwarda Suleja, Danuty Majewskiej, Krystyny
Daniszewskiej, Wiesława Grzybowskiego, Henryka Cieślaka,
Zygmunta Grygorczuka, Mirosława Mellera, Zdzisława
Zarembski, Janusza Zarembskiego, firmy Artis poligrafia,
Małgorzaty Rumińskiej, Piotra Preusa, Genowefy Kordowskiej,
państwa Iwickich, Zdzisława Lewandowskiego, Jerzego
Witczaka, Andrzeja Charchuły, Jerzego Holca, Romana
Chmurzyńskiego, Romana Zielaskowskiego, firmy DAM,
Mirosława Bączalskiego i sklepu wędkarskiego ‘’Troć“.

W dniu 31.05.2015r. na jeziorze Handlowy Młyn
odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka. Organizatorem byli wędkarze z Koła
Miejskiego PZW „Drwęca” w Golubiu-Dobrzyniu.
W zawodach udział wzięło 76 dzieci w wieku od 2 lat
do 14 lat i drugie tyle rodziców i opiekunów.
Pogoda, ryby i humory dopisały. Najlepsi otrzymali
puchary, medale oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy nagrody niespodzianki i słodycze.
I miejsce zajął Mateusz Błaszczyk, II miejsce
Stanisław Ćwięka, III miejsce Filip Olewiński. 
Łowiono liny, okonie i płocie.
Zawody zakończono wspólną smaczną grochówką
przyrządzoną przez restaurację Kaprys.

Zawody zorganizowano dzięki wsparciu Urzędu
Miasta Golub-Dobrzyń oraz za środków własnych
Koła Miejskiego PZW „Drweca” Golub-Dobrzyń. 
Nagrody ufundowali: pan Grzegorz Cyrankowski
„Świat Biżuterii”, Drukarnia „NOVEL”, Firma
„Golpasz”, Janusz Frączek - sklep wędkarski
„Relax”, zakład przemysłu cukierniczego Romana
Borysa oraz Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.
Wszystkim darczyńcom w imieniu dzieci serdecznie
dziękujemy.

Jan Ogniewski

DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka w Brodnicy
W zawodach wzięło udział 47 młodych
wędkarzy, którzy spotkali się nad jeziorem
Niskie Brodno.
Zawody rozegrano w trzech kategoriach
wiekowych.

Wśród dzieci do lat 8 najlepszy był
Kacper Blinkiewicz, drugie miejsce zajął
Franciszek Wojenkowski, a trzecia była
Zosia Wysocka.

W kategorii wiekowej 8 - 12 lat zwyciężył
Mateusz Brzeziński, drugie miejsce
zajęła Julia Malinowska, a trzecie Jakub
Świeżawski.

W grupie mlodzieżowej (12 – 16 lat) naj-
lepszym okazał się Kacper Malinowski,
który wyprzedził Jakuba Kucharczyka
i Jakuba Wiśniewskiego.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody 
a wszystkie dzieci upominki.

JF
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Lp. Zarząd/Prezydium Data Godzina Temat Referują Miejsce 
posiedzenia

1. PREZYDIUM 25.01.2016 15.30 Podsumowanie zebrań sprawozdawczych      Przew.                 Biuro Okręgu 
w Kołach.                                                     Rad Rejonów

2. ZARZĄD 20.02.2016 10:00 1/ Zatwierdzenie bilansu za 2015 rok. Skarbnik ZO TOW 
2/ Zatwierdzenie preliminarza dochodów Gł. Księgowa Wąbrzeźno

i wydatków na 2016 rok. Przew. OKR

3. PREZYDIUM 21.03.2016 15:30 Analiza gospodarki wędkarsko-rybackiej. Wiceprezes ds.    Biuro Okręgu
Zagospod. 
Wód

4. PREZYDIUM 25.04.2016 15:30 Praca z dziećmi i młodzieżą w Kołach Przewod. Rad.      Biuro Okręgu
i Rejonach. Rejonów

wicepr. 
ds. sportu

5. PREZYDIUM 23.05.2016 15:30 Analiza ochrony wód. Wiceprezes ds.    Biuro Okręgu
ochrony wód

6. ZARZĄD 27.06.2016 15:00 1. Analiza realizacji uchwał Biuro ZO PZW TOW
XI Zjazdu Okręgowego PZW. Komisja Wąbrzeźno
2. Wykorzystanie środków Rozwoju
Unii Europejskiej w Okręgu. Regionalnego

7. PREZYDIUM 27.07.2016 15:30 Analiza działalności sportowej. Wiceprezes           Biuro Okręgu
ds. sportu

8. PREZYDIUM 29.08.2016 15:30 Propozycje opłat i zasad Skarbnik              Biuro Okręgu
wędkowania w 2017 roku. Prezes

9. PREZYDIUM 26.09.2016 15:30 Wytyczenie kierunków pracy w Okręgu Wiceprezes          Biuro Okręgu
w sporcie i pracy z dziećmi i młodzieżą. ds. sportu

Przewodniczący 
Rady 
ds. Młodzieży

10. ZARZĄD 24.10.2016 15:00 1. Opłaty i zasady wędkowania w 2017 roku. Skarbnik TOW 
2. Zebrania spraw-wyborcze w kołach Prezes                    Wąbrzeźno

11. PREZYDIUM 28.11.2016 15:30 Analiza ekonomiczna Okręgu w 2016 r. Skarbnik                Biuro Okręgu
Główna 
Księgowa

12. ZARZĄD 19.12.2016 10:00 Podsumowanie działalności Okręgu Prezes TOW
w roku 2016. i Wiceprezesi Wąbrzeźno

PLAN PRACY OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO w 2016 roku

Rejon  TORUŃ 7 MARCA 16 MAJA GODZ. 16:00 SIEDZIBA OKRĘGU PZW

Rejon  GRUDZIĄDZ 8 MARCA 17 MAJA GODZ. 16:00 KLUB „SKALA” GRUDZIĄDZ

Rejon  NOWE MIASTO LUBAWSKIE 9 MARCA 18 MAJA GODZ. 16:00 KM NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Rejon  BRODNICA 9 MARCA 18 MAJA GODZ. 18:00 KM BRODNICA

Rejon  WĄBRZEŹNO 10 MARCA 19 MAJA GODZ. 15:30 KM WĄBRZEŹNO

Rejon  GOLUB DOBRZYŃ 10 MARCA 19 MAJA GODZ. 17:30 KM GOLUB DOBRZYŃ

Rejon  CHEŁMNO 11 MARCA 20 MAJA GODZ. 16:00 KM CHEŁMNO

Rejon  ŁASIN 11 MARCA 20 MAJA GODZ. 16:00 Ośrodek Sportu ŁASIN

Rejon  CHEŁMŻA 12 MARCA 21 MAJA GODZ. 10:30 KM CHEŁMŻA

PLAN POSIEDZEŃ RAD REJONÓW w I PÓŁROCZU 2016 r .
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Koło                                                              Miejsce                                              Data            Godzina

REJON TORUŃ
Miejskie Klub Kameleon 13.12.2015 10:00
KW Policji Komisariat Policji Rubinkowo 10.01.2016 9:45
Apator Ul. Gdańska 4a 11.12.2015 17:00
Elana Kontakt Siedziba Koła, pl. F.Skarbka 4 5.12.2015 17:00
Lubicz Świetlica osiedlowa, ul. Piaskowa 18.12.2015 18:00
GKO Skalar Klub Garnizonowy, ul. Prądzyńskiego 11.12.2015 17:00
Metalchem stołówka 16.12.2015 13:45
Urząd Marszałkowski Urząd Marszałkowski Toruń, sala nr 208 5.01.2016 16:00
UMK DS nr 2, ul. Mickiewicza 27.11.2015 16:00
PKP Róża Wiatrów, pl. św. Katarzyny 12.12.2015 9:00
Rubinkowo Jantar 6.12.2015 9:00
Zławieś Wielka WOK Zławieś Wielka, ul. Słoneczna 28 13.12.2015 15:00
Na Skarpie Zajazd „Jarand”, ul. Gdańska 26 5.12.2015 16:00
Cech Rzemiosł Różnych Cech Rz. Różnych, ul. Św. Katarzyny 9/11 20.12.2015 10:00
Działkowiec Górsk Nauka jazdy „Nova” ul. Jagiellońska 25a/1 19.12.2015 16:30
SM Kopernik Restauracja Olimpia 6.12.2015 10:00
MSM Klub „Kameleon” 12.12.2015 10:00

REJON GRUDZIĄDZ
Karaś Bar Zacisze, ul. Narutowicza 13.12.2015 9:00
Miejskie NOT 8.01.2016 10:00
Okoń „Poranek Kojota” ul. Paderewskiego 1 13.12.2015 10:00
Unia Działki Unia, ul. Chełmińska 10.01.2016 10:00
Hydro-Vacuum Ośrodek wczasowy WARMA 6.12.2015 10:00
Koło Wojskowe przy CSLog Klub CSLog 13.12.2015 10:00
Leszcz Bar „U Magdy”, ul. Sikorskiego 28 10.01.2016 11:00
Perkoz Klub Wojskowy, ul. 6- marca 8.01.2016 16:00

REJON CHEŁMNO
Miejskie Urząd Miasta 5.12.2015 10:00
Unisław GOK Unisław 13.12.2015 13:00
Kijewo Królewskie Remiza OSP 5.12.2015 17:00
Record + FAM Chełmiński Dom Kultury 21.11.2015 16:00
Lisewo Sala sesyjna 6.12.2015 16:00
Papowo Biskupie Sala GOK 5.12.2015 16:30
Ursus Stołówka zakładowa 27.11.2015 14:00

REJON BRODNICA
Miejskie Zespół Szkół Zawodowych 10.01.2016 14:00
Polmo Sala Polmo 12.12.2015 10:00
Górzno Gminny Ośrodek Kultury 20.12.2015 18:00
Jabłonowo Pomorskie Dom Kultury 13.12.2015 15:00
Wiarus Sala konferencyjna Piekarnia „Miś” 8.01.2016 16:30
Grążawy Urząd Gminy Bartniczka 3.01.2016 15:00

REJON ŁASIN
Miejskie Dom Kultury 21.11.2015 17:00
Świecie n. Osą Dom Kultury 19.12.2015 14:00
Rogóźno Gminny Ośrodek Kultury 13.12.2015 15:00
Gruta Sala Cukrowni 18.12.2015 17:00
Radzyń Chełmiński Straż Pożarna 18.12.2015 19:00
CASUS Ośrodek CASUS 22.11.2015 17:00

REJON CHEŁMŻA
Miejskie Siedziba KM 28.11.2015 11:00
Cukrownia Chełmżyński Ośrodek Kultury 09.01.2016 16:00

REJON WĄBRZEŹNO
Miejskie Stanica Wędkarska, ul. Chełmińska 26 13.12.2015 10:00
Ergis Stanica Wędkarska, ul. Chełmińska 26 4.12.2015 16:30
Płużnica Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 20.12.2015 9:00

REJON NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Miejskie Dom Kultury 10.01.2016 9:30
Biskupiec OSP Biskupiec 10.01.2016 14:00

REJON GOLUB – DOBRZYŃ
Miejskie Drwęca Sala Urzędu Miasta Golub-Dobrzyń 6.12.2015 10:00
Kowalewo Pomorskie Dom Kultury 6.12.2015 17:00
Ciechocin Urząd Gminy Ciechocin 8.01.2016 17:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§5
Nachweisführung
Die Nachweisführung über ausgegebeneAngelberechtigungen

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

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

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

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

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

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

Die polnische Seite legt die Teilung ihrer Einnahmen für
Angelberechtigungen folgender Massen fest:
Die Bezirkvorstände Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Jelenia
Góra und Zielona Góra erhalten ihren Anteil proportional zu ihrer
Gewässerfläche unter Anwendung des Koeffizienten 1,3.
Beim Bezirkvorstand Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Nadnotecki-
Piła, Włocławek,Wrocław und Fischereibetrieb Ruciane Nida
wird der Koeffizient 1,0 angewandt.
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6 października w Starostwie Powiatowym
w Golubiu-Dobrzyniu podpisano umowę
między Skarbem Państwa a naszym
Okręgiem dotyczącą dzierżawy jezior.
W imieniu Skarbu Państwa umowę pod-
pisał pan Starosta Golubsko-Dobrzyński
Andrzej Okruciński w imieniu Okręgu
Prezes Zarządu Mirosław Purzycki
i Wiceprezes Witold Hołubek w obecno-
ści Szefa Rejonu Golb-Dobrzyń Jana
Ogniewskiego.
Przedmiotem umowy dzierżawnej, która
będzie obowiązywać przez 10 lat są dwa
jeziora:
[ Jeziórki o pow. ok. 2,13 ha znajdujące
się w obrębie miasta Golub – Dobrzyń;
[ Szaniec o pow. 24,78 ha znajdujące się
w obrębie wsi Gajewo.
Dobrze się stało, że dzięki przychylności
Starostwa oba akweny znajdą się pod
profesjonalnym nadzorem ichtiologicz-
nym i ochroną Okręgu PZW. Zyskają rów-
nież golubscy wędkarze, którzy będą
mogli wędkować na tych wodach na
zasadach obowiązujących w Okręgu.

Przypominamy, że w myśl ustawy „Prawo
wodne” od dnia 1 stycznia 2012 roku
uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku
do jezior o wodach stojących (pozbawio-
ne naturalnego połączenia z innymi cieka-
mi i akwenami) wykonuje starosta, 

MAMY NOWE DWA JEZIORA

jako organ reprezentujący Skarb Państwa
w sprawie gospodarowania nieruchomo-
ściami, w ramach zadań z zakresu admini-
stracji rządowej.

Zarząd Okręgu prowadzi obecnie nego-
cjacje z innymi podmiotami administru-
jącymi w sprawie dzierżawy takich wód
stojacych, jak:  Żygląd (0,85 ha) 
w gm. Papowo Biskupie, Gawłowice 
(6,22 ha) w gm. Radzyń Chełmiński,
Błonowo (7,39 ha) w gm. Łasin, Orle 
(5,06 ha) w gm. Gruta, Wielki Wełcz 
(6,03 ha) w gm. Grudziądz, Dźwierzno
(9,39 ha) w gm. Chełmża, Lniska 

(15,08 ha) w gm. Grudziądz, Salno 
(16,00 ha) w gm. Gruta, Szańce 
(10,60 ha) w gm. Wąbrzeźno, Kamionki
(67,62 ha) w gm. Łysomice i Księże 
(10,19 ha) w gm. Gruta. 
W wyniku naszych działań i m.in. prowa-
dzonych wnikliwych badań geodezyjno-
kartograficznych część wymienionych
wód prawdopodobnie ponownie odzyska
status wód płynących, a więc nie będzie
podlegać ustawie. W stosunku do innych
będziemy negocjować z ich administrato-
rami.

Opr. AJ.

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych w dniach 
19 - 22 września 2015 roku brała udział w Targach Smaki
Regionów, które odbyły się w Poznaniu w połączeniu z Targami
Polagra Food oraz Polagra Gastro. 

Organizatorami Targów Smaki Regionów były Międzynarodowe
Targi Poznańskie oraz Związek Województw Rzeczypospolitej
Polskiej.

Stoisko promocyjne zostało utworzone we współpracy ze
Związkiem Producentów Ryb, Stowarzyszeniem Producentów
Ryb Łososiowatych, Polskim Towarzystwem Rybackim,

Zarządem Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego oraz
Polskim Stowarzyszeniem Przetwórców Ryb. 

Udział organizacji jako wystawców w targach Smaki Regionów
miał na celu promocję mięsa świeżego i przetworów z mięsa
ryb. W ramach zadania została przygotowana akcja informacyj-
na o walorach mięsa ryb, ich znaczeniu dietetycznym i zdrowot-
nym w żywieniu ludzi, mająca przekonać odbiorców do stałego
udziału mięsa ryb w ich diecie. Odbyły się także cieszące się bar-
dzo dużym zainteresowaniem degustacje potraw rybnych oraz
prezentacje żywych ryb oraz sprzętu rybackiego. 

AZ

SMAKI REGIONÓW
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NIELEGALNY POŁÓW
RYB 

NA AKWENIE 
WIELKA ŁACHA

W numerze 1/2015 zapowiadalismy, że poinformujemy wędka-
rzy o wyroku sadu w sprawie kłusownictwa na akwenie
Wielka Łacha.

Przypominamy: 13 listopada 2011 roku ok. godz.10.15 Arkadiusz
T., Piotr Ch. i Jacek K. poławiali ryby z łodzi na akwenie Wielka
Łacha. Zauważeni i wezwani do wyjaśnienia przez strażnika spo-
łecznego Okręgu bydgoskiego, zlekceważyli jego prośbę.
W tej sytuacji strażnik wezwał policję, która zatrzymała podejrza-
nych o kłusownictwo i prokurator skierował sprawę do sądu.

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

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

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

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

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

W dniu 10 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Wydział XVI Karny nie podzielił stanowiska o wadliwym określe-
niu obwodu rybackiego, a tym samym, że akwen Wielka Łacha
zanajduje sie w obwodzie rybackim nr 3 rzeki Wisły i na podsta-
wie art 27c, ust.1, pkt.1 Ustawy „o rybactwie śródlądowym“,
uznał oskarżonych za winnych zarzucanego im czynu kłuso-
wnictwa rybackiego poprzez dokonywanie połowów masowych
przy użyciu sieci oraz agregatu i skazał: 
Jacka K. na karę grzywny 5000 zł, publiczne ogłoszenie wyro-
ku i nawiązkę na rzecz Okregu PZW w Toruniu (ogłoszenie
ukaże sie w miesięczniku Wędkarski Świat) a Piotra Ch. 
na karę grzywny 2.500 zł. 
Arkadiusza P. Sąd uznał winnym zarzucanych czynów, ale warun-
kowo umorzył postępowanie w jego sprawie.
Jednocześnie Sąd zdecydował o przepadku narzędzi służących
do przetępstwa, a więc sieci i agregatu.
Wyrok nie jest prawomocny.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

liczby członków;
13/ reprezentowanie Kół Rejonu PZW przed władzami 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGULAMIN DZIAŁANIA 

RADY REJONU 

OKRĘGU PZW TORUŃ
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Jak El Nino wpłynie na warunki pogodowe w Europie, nadal nie
jest jasne. Jednak badacze z holenderskiego Królewskiego
Instytutu Meteorologicznego podkreślają, że El Nino zimą zazna-
cza się na południu i północy Europy w postaci niedostatku opa-
dów, a w głębi kontynentu przynosi ich nadmiar. Ponadto poda-
ją, że im silniejsze jest El Nino, tym zimniejsza zima na naszym
kontynencie.
El Nino to zjawisko pogodowe, które występuje, kiedy tempera-
tura oceanu na wschodnim Pacyfiku, w pobliżu Ameryki
Południowej rośnie, na skutek zmiany kierunku wiatru, tworząc
efekt domina na całym świecie, ze względu na ilość ciepła uwal-
nianego do atmosfery. Prąd strumieniowy ma wówczas tenden-
cję do przesuwania się na południe i przynosi bardziej wilgotną
pogodę na Atlantyku, co skutkuje intensywniejszymi opadami
deszczu w ciepłych miesiącach i obfitymi opadami śniegu zimą. 
Jednak tak naprawdę nie wiadomo, czy El Nino – czyli zjawisko
pogodowe, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie
wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równiko-
wej Pacyfiku – wpływa na pogodę w naszym kraju. Wzrosty opa-
dów w Polsce obserwuje się zwykle w trakcie szczytu trwania tej
anomalii lub pod koniec. Zauważa się także, że zimy w Europie
Środkowej są bardziej mroźne i śnieżne niż podczas negatywnej
lub normalnej fazy EN.
Na szczęście synoptycy z naszego IMiGW przewidują, że zima 
w tym roku będzie ciepła, ale za to deszczowa. 

Grudzień 2015
Czeka nas zmienna pogoda. Większość synoptyków uważa, że
będzie to niezwykle wilgotny i jednocześnie nienormalnie ciepły
miesiąc. Najprawdopodobniej od połowy grudnia 2015 czekają
nas rekordowe opady... Deszczu!!! 

Styczeń 2016
W tym miesiącu będziemy się zmagać z niskimi temperaturami.
Wszystko za sprawą opisanego wyżej El Nino. Mrozy siarczyste
owszem będą, ale… Częściej ma padać deszcz niż śnieg.

Luty 2016
Ten miesiąc zdaniem wielu ekspertów będzie rekordowym pod
względem opadów śniegu! W tym miesiącu będzie bardzo
wietrznie! A silny wiatr i śnieg to zamiecie, zawieje, gołoledź
czyli… Niewykluczona powtórka z przełomu 1978/79 roku.

Marzec 2016
Dni coraz dłuższe i pogoda coraz ładniejsza. Ten miesiąc będzie
zapowiadać piękną wiosnę 2016. Przeważać mają ciepłe, choć
wietrzne dni... Dobra pogoda na pierwsze, wiosenne płotki?

Na podst. danych IMiGW oprac AJ.

JAKA BĘDZIE ZIMA?

Każdy wędkarz dobrze wie, że cieszyć się obfitym połowem
można tylko wówczas, gdy sprzyjająca jest nie tylko pogoda,
lecz również zjawiska astronomiczne. 

Kiedy jechać na ryby?
Na przestrzeni setek lat wędkarze przekazywali sobie wiedzę nie-
zbędną do złowienia dużej ryby i żaden nie miał wątpliwości, że
ryby biorą najchętniej o określonej porze dnia i miesiąca.
Jednak ten termin systematycznie się zmieniał przez co trudno
było ustalić, kiedy wypadnie następnym razem. Dlatego sięgnię-
to do obserwacji meteorologicznych i astronomicznych, które
rzuciły nowe światło na zachowanie ryb podczas określonych
zjawisk pogodowych.
Na przykład zaobserwowano, że w czasie rozbudowanego
wyżu nad Skandynawią lub zachodnią Rosją oraz związanym 
z tym suchym powietrzem, północnym, północno-wschodnim
i wschodnim wiatrem, ryby biorą bardzo niechętnie. Na doda-
tek im dłużej wyż trwa tym bardziej stabilna pogoda „usypia”
ryby, przez co jeszcze trudniej jest je złowić.
Zupełnie inaczej jest, gdy wyże panują na południu Europy.
Wówczas wiatr wieje z południa, powietrze ociepla się i nie jest
już tak bardzo suche. Wtedy ryby biorą znacznie chętniej; a naj-
chętniej w najcieplejszy dzień, tuż przed przyjściem chłodnego
frontu atmosferycznego i związanych z tym obniżenia ciśnienia,
zwiększenia wilgotności powietrza i nagłego spadku temperatu-
ry (czyli przed burzą).
Korzystne warunki do brania ryb utrzymują się także podczas
opadów deszczu, jak i krótko po ich ustaniu. Nie do końca wia-
domo dlaczego tak właśnie jest, ale niektóre teorie mówią 
o podobieństwie w zachowaniach ryb i ludzi, którzy również są
niespokojni podczas załamania pogody.
W wypadku ryb ten niepokój objawia się nie do końca „przemy-
ślanymi” zachowaniami, które spostrzegawczy wędkarz może
dobrze wykorzystać. Niestety to, co w pogodzie sprzyja braniu
ryb, utrudnia wędkarzom życie.
Trudno jest łowić w strugach ulewnego deszczu i przy silnym
wietrze, na dodatek, pamiętajmy (!) wędkę zarzucamy (jeśli się
uda) pod wiatr. 

Wędkarze z wieloletnim stażem zauważyli, że nawet podczas
takiej samej pogody nie zawsze ryby biorą w podobny sposób.
Bo wtedy decydują zjawiska astronomiczne.
Tak jak światło dnia i ciemność nocy wyznacza nam dobowy
rytm życia, tak równie istotny, a może i jeszcze bardziej niż na
nas, ma wpływ na żerowanie ryb. Mówi się, że ryby najchętniej
biorą w okolicach pełni, gdy noce są bardzo jasne, co ryby mogą

JAKA POGODA JEST NAJLEPSZA NA RYBY?

mylić z dniem, a na Ziemię działają spotęgowane siły grawita-
cyjne Księżyca.
Najgorsze połowy zazwyczaj zdarzają się podczas nowiu
Księżyca, czyli wówczas, gdy nie jest on widoczny na niebie
przez całą noc.
(Druga szkoła twierdzi, że jest zupełnie odwrotnie).
Opublikowany w tym wydaniu Naszych Wód kalendarz, który
okresy „dobrych brań” wypośrodkowuje z dość powierzchow-
nych danych statystycznych, o dziwo preferuje obie szkoły.
Wędkarze posługują się też standardami, które wypracowane
przez lata zwiększają nasze szanse na udane wędkowanie.
Mowa o połowach o świcie i o zmierzchu, a czasem także 
w samo południe, gdy Słońce znajduje się najwyżej nad hory-
zontem. Np. łowcy węgorzy twierdzą, że największego „śliskie-
go“ można złowić w słoneczne południe na żywca. 
Nocne wędkowanie raczej nie przynosi efektów, choć łowcy
karpi, leszczy a także sandaczy i sumów zdecydowanie zaprze-
czą. Bo każdy wędkarz ma swoje sposoby na udane połowy,
ulubioną pogodę i fazę Księżyca.

A więc kiedy najlepiej iść na ryby spokojnego żeru? 
Kiedy wieje z południa, leje jak z cebra i jest silny wiatr oraz 
w zależności od szkoły Księżyc jest w pełni lub w nowiu. 
W godzinach 10-13 (wg słońca). 
Na leszcze i płocie najlepszy będzie piaszczysty, płaski brzeg 
– nie należy się przejmować jeśli fale wyrzucą spławik na piasek
(jest potrzebny, aby zaobserwować branie) bo ryby żerują bar-
dzo blisko brzegu.

A jakie warunki są najlepsze do spinningowania? 
Jeśli popatrzeć na wyniki osiągane przez naszych mistrzów
Krzysztofa Podanowskiego i Jarosława Muzalewskiego - każde!
Opracowano na podstawie informacji IMiGW 

AJ.
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Współczesna akwakultura należy do najszybciej rozwijają-
cych się sektorów produkcji żywności, związanych z hodowlą
ryb, skorupiaków i roślin wodnych. 
Jest dopowiedzią inżynierii biologicznej na pokrycie zapotrze-
bowania na ryby i inne produkty pochodzące z wód; w obliczu
dramatycznie malejącego pozyskiwania tej żywności ze źródeł
naturalnych.
Dynamiczny i obficie dotowany w wielu krajach ten sposób
hodowli pokrywa obecnie ponad połowę światowego zapo-
trzebowania na ryby. W Unii Europejskiej sektor akwakultury
dostarcza blisko 20 procent ogólnej produkcji surowca rybne-
go i daje bezpośrednie zatrudnienie 70.000 osób.

Pod względem metod hodowli oraz organizmów będących jej
przedmiotem akwakulturę możemy podzielić na sześć sektorów:
- akwakultura ekstensywna w wodach słodkich. W Polsce typo-
wym przykładem tego rodzaju akwakultury jest chów i hodowla
karpia oraz innych gatunków ryb karpiowatych;

- akwakultura gatunków morskich, która jest prowadzona 
w obiektach rybackich na lądzie w obiegach zamkniętych zasila-
nych wodą morską;

- akwakultura ekstensywna w wodach słonawych (organizmy są
hodowane w specjalnie przygotowanych do tego celu lagunach) 

- intensywna hodowla ryb w wodach słodkich. W oparciu o sys-
tem otwarty (zasilany wodą z cieków) lub w systemie recyrkula-
cji (oczyszczona woda wprowadzana jest ponownie do obiegu).
W Polsce przykładem tej metody są hodowle: pstrąga tęczowe-
go i ryb jesiotrowatych.

- marikultury w sadzach. Ryby utrzymane są w sadzach zakotwi-
czonych na dnie i podtrzymywanych na pomostach lub ramach
pływających. Najlepszym przykładem jest słynna już hodowla
łososia atlantyckiego w norweskich fiordach. 
W Polsce hodowlę w sadzach (np. siei) wykorzystuje się w nie-
wielkim stopniu na niektórych jeziorach, m.in. w Kujawsko 
- Pomorskiem.

- konchikultura. Hodowla osobników pozyskanych ze środowi-
ska naturalnego lub wyprodukowanych w wylęgarni, odżywia-
jących się naturalnymi składnikami, pochodzącymi ze środowi-
ska naturalnego. Obiektami konchikultury są głównie zwierzęta
filtrujące, na przykład: ostrygi, omułki i małże.

W Unii Europejskiej sektor akwakultury jest źródłem blisko 
25 procent ogólnej produkcji surowca rybnego i jest on jednym
z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności 
związanym z hodowlą ryb, skorupiaków i roślin wodnych. 

Akwakultura w Polsce obecnie dostarcza 30-36 tys. ton ryb 
a więc pokrywa 15-18 procent rynku ryb konsumpcyjnych.
Poziom ten szybko wzrasta i ocenia się, że w ciągu kolejnych 
5 lat osiągnie poziom 49-62 tys. ton ryb wysokiej jakości. Skok
niebywały, bowiem tyle łowi nasza flota dalekomorska.

W Polsce rynek na świeże ryby ma duży potencjał wzrostu.
Pożyteczna moda na zdrową żywność a także stała poprawa
warunków bytowych społeczeństwa sprawiają, że coraz więcej
osób szuka zdrowych i zrównoważonych alternatywnych źródeł
białka. Dziś akwakultury dostarczają na krajowy rynek, a także na
eksport, nie tylko znane wszystkim karpie i pstrągi tęczowe, ale
także jesiotry, tilapie i w coraz większym stopniu: szczupaki, san-
dacze, liny i sumy europejskie.

Spożycie, szacowane na poziomie 13 kg ryby żywej na miesz-
kańca Polski, jest o połowę niższe niż w innych krajach Unii.
Wydaje się jednak, że ta liczba jest nieco zaniżona, bowiem nie
uwzględnia gatunków małocennych, takich jak leszcz, karaś,
płoć, krąp, a także takich jak np. szczupak, sandacz, troć, łosoś,

węgorz, kleń, jaź, brzana, boleń, potokowiec i okoń poławianych
przez wędkarzy.

Polska po raz kolejny wynegocjowała bardzo duże środki finan-
sowe na lata 2014-2020 dla sektora rybołówstwa. To czwarta
kwota pod względem alokacji przeznaczonej dla kraju członkow-
skiego. Zważywszy, że Unia preferuje kraje „rybackie”, w czym
potęgą nie jesteśmy, to duży sukces naszych negocjatorów. 
Zdecydowała akwakultura! A konkretnie naszych 70 tysięcy
hektarów stawów karpiowych i kilkaset gospodarstw prowa-
dzących intensywną produkcję pstrąga, a także nasz przemysł
przetwórczy należący do największych w Europie.

W latach 2007-2013 Polska była największym po Hiszpanii bene-
ficjentem środków unijnych dla sektora rybackiego. Dostaliśmy
4,7 mld złotych, które trafiły do rybaków, armatorów statków,
organizacji zrzeszających rybaków i hodowców ryb, Lokalnych
Grup Rybackich, zakładów przetwarzających ryby, zarządów por-
tów, samorządów oraz urzędów marszałkowskich. Jednocześnie
przetwórstwo ryb stało się jednym z najdynamiczniej rozwija-
jących się sektorów naszej gospodarki, zatrudniającym 20 tys.
osób i wytwarzającym 0,8 proc. PKB czyli 8 mld zł.
Teraz tych pieniędzy jest mniej, ale należy pamiętać, że procen-
tują już zainwestowane środki, które otrzymywaliśmy przez
ostatnich 10 lat.
Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 przy-
znaje Polsce środki finansowe w wysokości ponad 531 mln €,
co wraz z wkładem własnym z budżetu krajowego daje impo-
nującą kwotę około 710 mln euro, czyli circa 3 miliardy złotych. 

Ustawa
Sposób przyznawania pomocy finansowej dla rybołówstwa ze
środków unijnych reguluje ustawa o wspieraniu zrównoważone-
go rozwoju sektora rybackiego ze środków Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, którą już
podpisał prezydent Andrzej Duda. 
Uchwalona przez Sejm 10 lipca br. ustawa wdraża Europejski
Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014–2020. Większość przy-
jętych rozwiązań jest identyczna do tych, które obowiązywały 
w poprzedniej perspektywie finansowej. Podstawową różnicą 
w stosunku do okresu programowania 2007–2013 jest rezygna-
cja z lokalnych grup rybackich. Ich miejsce zajmą lokalne grupy
działania realizujące lokalne strategie rozwoju. 
Ustawa reguluje treść i strukturę przyszłego programu operacyj-
nego, w szczególności podział na tzw. priorytety oraz działania:
- I priorytet - promowanie rybołówstwa zrównoważonego śro-
dowiskowo, innowacyjnego i konkurencyjnego, na który trafi ok.
25 % wszystkich środków;
- II priorytet - wspieranie akwakultury, ok. 38 % alokacji; 
- III priorytet - wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki
Rybołówstwa ok. 4,5 %;
- IV priorytet - zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej,
ok. 15 %; 
- V priorytet - dofinansowanie obrotu i przetwarzania ryb, 
ok. 12 % alokacji; 
- VI priorytet - pomoc we wdrażaniu zintegrowanej polityki mor-
skiej, ok. 0,5 %. Obowiązywać będzie zasada, że dofinansowanie
będzie na poziomie 50 proc. Kosztów. Na większe dofinansowa-
nie będą mogły liczyć przedsięwzięcia realizowane w interesie
zbiorowym, a projekt będzie innowacyjny; większe dopłaty będą
też mogli otrzymać rybacy przybrzeżni. 

Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek
organizacyjnych w zakresie wspierania sektora rybackiego 
z udziałem środków unijnych. Zarządzaniem środkami pocho-
dzącymi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze“ 
2014-2020, w tym przyznawaniem pomocy, będą się zajmowały
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
i samorządy wojewódzkie.
ARiMR przejmie kompetencje dotyczące rozwoju i inwestycji we

AKWAKULTURA
N o w e  r o z d a n i e



Produkcja własna
Gatunek Rodzaj Ilość Wartość

(szt/kg) (zł)

Szczupak Wylęg żerujący 2.475.000 51975,00
Troć wylęg 30.000 2916,60
Kleń Narybek jesienny 34.000 22100,00
Jaź Narybek letni 15.000 1500,00
Świnka Narybek jesienny 69.000 34500,00
Brzana Narybek wiosenny 3.000 3000,00
Brzana Narybek jesienny 6.000 6600,00
Jesiotr 
ostronosy Wylęg 14-dniowy 33.500 43985,50
Jesiotr 
ostronosy Narybek 0+ 75.807 306252,69
Jaź Narybek jesienny 632 kg 8532,00

Zakup
Gatunek Rodzaj Ilość Wartość

(szt/kg) (zł)

Węgorz Narybek szklisty 66000 48510,00
Szczupak Narybek letni 2970000 286011,00
Sandacz Narybek letni 1557000 149939,10
Łosoś smolt 34200 60192,00
Pstrąg 
potokowy Narybek wiosenny 32500 37537,50
Lipień Narybek jesienny 1000 1605,00
Boleń Narybek letni 4900 979,92
Certa Narybek letni 11000 3299,95
Jesiotr 
ostronosy Narybek 0+ 27950 111800,00
Sum Dwulatek 300 kg 5040,00
Sum kroczek 1520 kg 25536,00
Troć smolt 1800,00
Certa Narybek jesienny 1000 650,00
Boleń Narybek jesienny 3000 1800,00

Zarybienia z programu Rządowego „Zarybianie Polskich obsza-
rów morskich” oraz Zarybienie w ramach operacji pt.
„Zarybianie w sezonie 2014/2015 r. wód dorzecza Odry i Wisły,
Pregoły i Zalewu Wiślanego narybkiem węgorza europejskiego
Anguilla Anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji”.

Gatunek Rodzaj Ilość Wartość
szt/kg)                 (zł)

Węgorz Narybek 93.000 156.240,00
Łosoś Narybek letni 50.000 19.445,00
Łosoś Smolt 1) 36.500 113.195,76
Troć Wylęg 500.000 48.610,00
Troć Narybek letni 800.000 233.360,00
Troć Smolt 2) 291.800 789.863,74
Certa Narybek wiosenny 134.000 91.120,00

Razem 1.451.834,50

ŁĄCZNIE ZARYBIENIA RZEK 2.731.313,14 zł

1) W tym 14.700 szt. zarybiono na poczet przyszłorocznych 
zarybień.

2) W tym 20 550 szt. zarybiono na poczet przyszłorocznych 
zarybień.

Odłów tarlaków troci i łososia na Drwęcy
W dniach 28.09. – 20.11. br. na jazie młyńskim w Lubiczu prze-
prowadzono odłowy tarlaków troci i łososia. Odłowy odbywały
się na samołówce oraz w przepławce. Odłowiono 492,1 kg troci
(164 szt.) oraz jedną samice łososia o wadze 8.7 kg. Dodatkowo
w dniu 20.11. br. został przeprowadzony przerzut tarlaków troci
powyżej jazów piętrzących na rzece Drwęcy. Do wody trafiło 
20 szt. troci o łącznej wadze 49,1 kg. W przerzucie uczestniczy-
li członkowie Koła Miejskiego w Toruniu, Społeczna Straż
Rybacka Rejonu Toruń, pracownicy Okręgu oraz przedstawiciel
Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Drwęcy.
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floty rybackie, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu pro-
duktami rybołówstwa. Władze regionalne natomiast zarządzać będą rozwojem
obszarów zależnych od rybactwa.
Pomoc finansowa jest przyznawana na podstawie umowy o dofinansowanie lub
decyzji administracyjnej. Umowa o dofinansowanie określać ma w szczególności
przedmiot i strony umowy, warunki, termin i miejsce realizacji operacji, wysokość
pomocy, sposób weryfikacji poniesionych kosztów, warunki i terminy wypłaty środ-
ków finansowych z tytułu pomocy, warunki rozwiązania umowy, a także warunki 
i sposób zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy w przypadku, gdy pomoc
jest nienależna lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Co dla nas?
Działacze Okręgu PZW w Toruniu nie raz udowodnili swoją skuteczność w pozyski-
waniu funduszy na rozwój wędkarsko-rybackiej infrastruktury. Swoje szanse na
kolejne inwestycje upatrujemy zwłaszcza w środkach na akwakulturę, które są w
dyspozycji ARiMR. Remontu kapitalnego wymaga „stara” wylęgarnia w Grzmięcy,
którą należy przebudować w nowoczesny zakład produkcji i podchowu wielu gatun-
ków. Modernizacji wymagają również stawy rybne. Być może powstaną inne inwe-
stycje? Jednak każda inwestycja wymaga głębokiego namysłu i przemyślanej stra-
tegii działania, bowiem znacząco (dwu, trzykrotnie) wzrósł wkład własny inwestora.
Z kolei środki będące w dyspozycji samorządu województwa powinny zasilić obsza-
ry byłych Lokalnych Grup Rybackich, gdzie wskaźnik tzw. rybackości obszaru był
podstawowym warunkiem powstania Grupy. Wskaźnik ten nie uległ zmianie, zada-
nia LGR przejęły Lokalne Grupy Działania, które są tworem szerszym, wydaje się
więc, że zagadnienia związane z rozwojem obszaru zależnym od rybactwa również
pozostały na niezmienionym poziomie.

opr. AJ

ZARYBIENIA RZEK w 2015 roku
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Różnorodność biologiczna od dawna stanowi centralne zagad-
nienie we współczesnej ekologii. Naukowcy nie mają wątpliwo-
ści, że odgrywa ona istotną rolę w funkcjonowaniu ekosyste-
mów, ponadto jest źródłem wymiernych korzyści dla naszych
społeczeństw. Różnorodność biologiczna gwarantuje bowiem
dostarczanie tzw. usług ekosystemowych, które wspierają
dobrostan ludzi. Są to zarówno usługi aprowizujące, przyczynia-
jące się do produkcji żywności, leków, materiałów budulcowych,

jak też związane z funkcjami regulacyjnymi, np. z potencjałem
samooczyszczania się wód lub z ograniczaniem rozprzestrzenia-
nia się szkodników i chorób, oraz funkcjami kulturowymi - różno-
rodność krajobrazowa i gatunkowa podtrzymuje tożsamość kul-
turową oraz dziedzictwo kulturowe wielu społeczności, stwarza
możliwości rekreacji, ma również znaczenie terapeutyczne.
Dlatego też ochrona różnorodności biologicznej mająca na celu
zachowanie zróżnicowania genów, gatunków oraz ekosystemów

WPŁYW ZMIAN 
KLIMATYCZNYCH 

NA RÓŻNORODNOŚĆ 
BIOLOGICZNĄ

PLAN PRACY OKREGOWEJ KOMISJI
REWIZYJNEJ NA 2016 R
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(a tym samym funkcji ekosystemów) jest obecnie kluczowa dla
podtrzymania życia na Ziemi oraz funkcjonowania społeczeństw.
Niestety, cały czas pojawiają się alarmujące doniesienia, 
że różnorodność biologiczna ulega ubożeniu, co jest głównie
związane z działalnością człowieka, który przyczynia się do utra-
ty naturalnych siedlisk, nadmiernej eksploatacji zasobów natu-
ralnych oraz emisji zanieczyszczeń. Potencjalnie negatywny
wpływ na różnorodność biologiczną mają również zmiany kli-
matyczne, które objawiają się globalnym wzrostem temperatury.
Obecnie, w kontekście najnowszych doniesień dotyczących
stanu klimatu, jest to wątek, któremu naukowcy poświęcają
szczególną uwagę. W ostatnich dekadach rozwój nowych tech-
nologii umożliwił skuteczniejsze zbieranie danych i obserwacje
zmian w różnorodności biologicznej, począwszy od technik
genetycznych, a skończywszy na obserwacjach satelitarnych
całych ekosystemów i biomów (rozległych obszarów charakte-
ryzujących się podobnym klimatem, obejmujących szatę roślin-
ną i zespoły zwierzęce). Dzięki temu nasza wiedza dotycząca
wpływu presji antropogenicznej na funkcjonowanie ekosyste-
mów została znacznie wzbogacona, chociaż wiele kwestii wyma-
ga jeszcze dokładnego wyjaśnienia. Niniejszy artykuł stanowi
syntezę najważniejszych aktualnych, jak też przewidywanych
trendów zmian.
Na podstawie zebranego materiału naukowcy stwierdzili, że cho-
ciaż mamy niewiele dowodów na bezpośrednie wymieranie
gatunków w wyniku zmian klimatycznych, w ciągu kolejnych
dekad zmiany te mogą doprowadzić do destrukcji wielu siedlisk
i w ten sposób stworzyć poważne zagrożenie dla różnorodności
biologicznej. Badacze spodziewają się, że podwyższenie pozio-
mu oceanu światowego pod wpływem topniejących lodowców
doprowadzi do utraty przybrzeżnych habitatów oraz ich frag-
mentacji, uniemożliwiając przetrwanie wielu populacjom.
Podobnie, siedliska mogą zostać naruszone w wyniku zwiększo-
nej częstotliwości i natężenia zjawisk ekstremalnych takich, jak
powodzie i susze. Zmiany w rocznych i sezonowych opadach, 
a także w charakterystyce przepływów w rzekach mogą skutko-
wać przebudową składu gatunkowego i struktury zbiorowisk
organizmów. Istnieją również niepokojące prognozy związane ze
zjawiskiem zakwaszania oceanów, które zachodzi w wyniku
wzmożonego wchłaniania dwutlenku węgla z atmosfery.
Efektem jest zmniejszające się stężenie węglanów w wodach
morskich, które pełnią rolę buforową, a także są składnikiem
budulcowym wielu organizmów. Z tego powodu przetrwanie
populacji koralowców, wielu gatunków małży i niektórych gatun-
ków mikroplanktonu może być poważnie zagrożone. Niemniej
jednak należy podkreślić, że obecnie nie ma pewności co do
zasięgu i natężenia wyżej wymienionych zmian, a ich potencjal-
ny wpływ na różnorodność biologiczną może być prognozowa-
ny jedynie z dużym przybliżeniem.

Lepiej udokumentowane są zmiany zasięgu występowania licz-
nych gatunków i populacji pod wpływem wzrostu temperatury,
a także przesunięcia w rytmice sezonowych zmian fenologicz-
nych, które warunkują zachodzenie cyklicznych zjawisk w roz-
woju organizmów. Co więcej, ocenia się, że zmiany zasięgów
występowania gatunków zachodzą w większym zakresie, niż
dotychczas przewidywano, aczkolwiek czas, kierunek oraz
natężenie tych modyfikacji są zróżnicowane w odniesieniu do
odmiennych gatunków i ekosystemów. Przykładowo, w siedli-
skach lub ekosystemach, które charakteryzują się większą złożo-
nością (np. lasy lub systemy górskie) zmiany zachodzą wolniej,
ponieważ są one w stanie łatwiej utrzymać charakterystyczny
mikroklimat oraz zachować dostępne dla organizmów refugia.
Natomiast zaskakujące jest to, że pod wpływem wzrastającej
temperatury gatunki i populacje niekoniecznie przemieszczają
się tak, jak początkowo zakładali naukowcy: w kierunku biegu-
nów lub też na tereny położone wyżej nad poziomem morza
albo w głąb wód oceanów. Ostatnie badania, zwłaszcza w śro-
dowiskach lądowych, pokazały, że przesuwanie się zasięgów
poszczególnych gatunków wykazuje bardzo indywidualne cechy
i często zachodzi w nieprzewidywalnym kierunku. Dzieje się tak
dlatego, że organizmy reagują nie tylko na modyfikację tempe-
ratury, ale na cały zespół czynników związanych ze zmieniającym
się klimatem takich, jak dostępność wody, wilgotność gleby,
parowanie, które mogą potencjalnie ograniczać wzrost i produk-
cję sezonową. Stwierdzono również, że nie zawsze przesunięcie
zasięgu występowania danego gatunku lub populacji zwiększa
ich przetrwanie. Interakcje pomiędzy gatunkami lub też działal-
ność ludzka dotycząca użytkowania terenu może stanowić sku-
teczną barierę dla rozprzestrzeniania się gatunków i uniemożli-
wić im kolonizowanie nowych terytoriów. 

Efektem przesunięcia zasięgów występowania różnych gatun-
ków jest powstanie zupełnie nowych zbiorowisk organizmów 
i pojawienie się nie spotykanych dotąd kombinacji gatunków.
Zaczynają współwystępować takie gatunki, które do tej pory
miały ze sobą ograniczony kontakt lub też w przeszłości nigdy
nie zetknęły się ze sobą. W ten sposób istniejące zbiorowiska
organizmów ulegają reorganizacji i wyłaniają się nowe interak-
cje, a charakter tych wzajemnych relacji pomiędzy organizmami
ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie całego ekosystemu.
Skutki tego rodzaju zjawisk są coraz lepiej rozpoznane na przy-
kładzie inwazji obcych gatunków, które mogą również nasilać się
pod wpływem zmian klimatycznych. Sukces kolonizacyjny
gatunków inwazyjnych jest zapewniony dzięki ich zwiększonej
zdolności do rozprzestrzeniania się i reprodukcji, a także więk-
szej odporności na zakłócenia w środowisku. Dlatego też obce
gatunki zwykle skutecznie konkurują z gatunkami lokalnymi,
często powodując ich wypieranie.  
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Mimo tego, iż dysponujemy coraz lepszymi narzędziami umożli-
wiającymi wykrywanie i obserwację odpowiedzi systemów bio-
logicznych na zmiany klimatyczne w skali przestrzennej i czaso-
wej, przewidzenie potencjalnych efektów tych zmian na różno-
rodność biologiczną wciąż jest niezwykle trudne. Wynika to 
z faktu, że chociaż wiadomo, iż różnorodność biologiczna odgry-
wa istotną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów, specyficzna
rola poszczególnych gatunków lub grup gatunków w ekosyste-
mach jest wciąż słabo poznana. Co więcej, szacuje się, że około
85% gatunków na świecie wciąż nie zostało opisanych. 
Należy również brać pod uwagę, że zmiany klimatyczne wcho-
dzą w interakcje z innymi czynnikami stresowymi: środowisko-
wymi i antropogenicznymi, włączając w to sposób użytkowania
ziemi, eksploatację zasobów (np. rybołówstwo, polowania),
zanieczyszczenia, inwazje obcych gatunków oraz rozprzestrze-
nianie się chorób, które jednocześnie oddziałują na lokalne
gatunki oraz ekosystemy. W wielu przypadkach powyższe czyn-
niki stresowe są pierwotnymi przyczynami utraty różnorodności
biologicznej, ale zmiany klimatyczne mogą nasilać ich negatyw-
ny efekt na gatunki i populacje. Często trudno jest odróżnić bez-
pośredni i pośredni wpływ zmian klimatu od współwystępu-
jących czynników stresowych. Co więcej, odpowiedź systemów
biologicznych na czynniki stresowe zwykle jest złożona i niejed-
nokrotnie nieprzewidywalna, dlatego nasza zdolność do pro-
gnozowania reakcji organizmów i ekosystemów na ich synergi-
styczne oddziaływanie jest znacznie ograniczona. Bardziej pre-
cyzyjne prognozowanie reakcji różnych gatunków na zmiany kli-
matyczne będzie możliwe, jeśli będziemy dysponować głębszą
wiedzą na temat tych cech organizmów, które czynią je wrażliw-
szymi lub bardziej odpornymi na zmiany klimatu. Niewątpliwie
największe szanse na przetrwanie w obliczu zmieniającego się
klimatu mają te organizmy, które charakteryzują się dużą pla-
stycznością fenotypową, pozwalającą na dostosowanie się 
do nowych warunków środowiska i które dobrze prosperują 
w zakłóconym i szybko zmieniającym się środowisku oraz 
łatwo się rozprzestrzeniają. Natomiast gatunki lub populacje,
które nie są w stanie zmienić zasięgu swojego występowania lub
przystosować się pod względem fenotypowym lub fizjologicz-
nym do zmieniającego się klimatu będą najbardziej narażone na
wyginięcie. Zwykle są to gatunki wyspecjalizowane, które mają
długie cykle pokoleniowe albo charakteryzują się niską płodno-
ścią, jak również mogą to być populacje żyjące blisko swoich
ekstremów fizjologicznej tolerancji klimatycznej. Podatne na
ryzyko będą też gatunki i populacje z ograniczonym zasięgiem
występowania lub te, które ściśle zależą od siedlisk będących

przedmiotem naj-większych zmian, a także organizmy wykazu-
jące niewielkie zróżnicowanie genetyczne i słabe zdolności roz-
przestrzeniania się.
Zrozumienie, w jaki sposób gatunki stają się podatne na zmiany
klimatu i jaka będzie ich odpowiedź na nowe warunki jest klu-
czowa, by precyzyjniej przewidywać potencjalne ryzyko oraz
opracowywać efektywne strategie adaptacji zarządzania zasoba-
mi do zmian klimatycznych. W tym celu istotna jest rewizja zasad
ochrony różnorodności biologicznej. Do tej pory w tej dziedzinie
ekologii panował paradygmat, który utrzymywał, że konieczne
jest zachowanie istniejących warunków środowiska lub ich przy-
wrócenie do stanu z przeszłości, który był określany jako bliski
naturalnemu. Wobec zmieniającego się klimatu może być to nie-
możliwe, ponieważ tereny chronione mogą nie być w stanie dłu-
żej podtrzymywać zakresu klimatu oraz warunków siedlisko-
wych koniecznych do wspierania chronionych gatunków. Zatem,
cele i strategie ochronne muszą mieć na uwadze nie tylko histo-
ryczne punkty odniesienia (warunki referencyjne), ale również
przewidywania dotyczące przyszłego klimatu i warunków ekolo-
gicznych. Plany ochrony różnorodności biologicznej nie będą
skuteczne, jeśli będą miały na celu jedynie ocenę aktualnego
rozmieszczenia gatunków i siedlisk, a będą ignorować koniecz-
ność prognozowania możliwej dystrybucji tych elementów eko-
systemów, gdy warunki ulegną zmianie. Zadania menadżerów
środowiskowych powinny również koncentrować się na możli-
wości zmniejszenia podatności gatunków i ekosystemów na
zmiany klimatyczne, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, 
co może zostać osiągnięte poprzez redukcję ich ekspozycji na te
zmiany albo wsparcie możliwości adaptacyjnych gatunków,
które pełnią kluczową rolę w ekosystemie. Zalecaną strategią
jest również wdrażanie systemów adaptacyjnego zarządzania
zasobami, które polega na nieustannym uczeniu się o środowi-
sku i zbieraniu danych oraz reagowaniu adekwatnym do zmie-
niających się warunków. Takie podejście pozwala na bardziej ela-
styczne działanie w obliczu tzw. niepewności (uncertainty), która
wynika z utrudnionego przewidywania przyszłych zmian klima-
tycznych, jak też złożonej odpowiedzi systemów biologicznych
na nadchodzące zmiany. 

Dr Magdalena Czarnecka
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